AIRTECH®
Základní úspěch:

Zařízení techniky prostředí

Projektant techniky prostředí
přesvědčil architekta a
investora a z původního
„skleníku“ se stala budova
svou fasádou přátelská
k životnímu prostředí se
sníženými zisky radiací.

Nová kancelářská budova
ŠKODA TRANSPORTATION Plzeň

Cílem projektu bylo v co největší míře
využít všech dostupných technologií
pro úsporu energie při zachování
ekonomičnosti investice.

Při návrhu vytápění bylo uvažováno se všemi
zisky tepla z pobytu osob a z kancelářské techniky
umístěné v budově. Základní bilance spotřeby tepla je
navržena pro krytí tepelných ztrát v zimním období
během noci. Při provozu budovy je systém navržen
tak, aby vytápěcí systém mohl být postupně „tlumen“
až do úplného vypnutí. Systém je navržen tak, aby
nemohlo dojít k vytápění v prostorech, kde jsou
zapnuty klimatizační systémy s funkcí chlazení.
Za tímto účelem je objekt rozdělen do sekcí, aby
regulační systém byl funkční a jednoduchý.

Vzduchotechnický systém je navržen
se všemi dostupnými technologiemi
zpětného získávání tepla. Nejvyšší účinnost
zpětného získávání tepla je v rotačním
regeneračním výměníku vzduchotechnické
jednotky, kde je dosahováno účinnosti až
78 %. Pro nasávání venkovního vzduchu je
použito podzemního kolektoru, který
využívá v zimním období předehřevu
vzduchu při průchodu kolektorem a v letním
období předchlazení vzduchu procházejícího
tímto zemním kolektorem.

Chladící systém je navržen s rozvodem chladiva
s nejvyšší dostupnou účinností na současném světovém
trhu. Tento chladící systém umožňuje též přečerpávání
tepla z prostor s jeho větším vývinem do prostor, kde
je tepla nedostatek. Základní účinnost systému
pro funkci chlazení i topení je 4,7 (tj. 1,0 kWh elektrické
energie = 4,7 kWh energie tepelné nebo chladící).
Účinnost těchto tepelných čerpadel vzduch – vzduch je
zvýšena systémem přečerpávání energie, kdy je energie
„vyměňována“ pouze mezi vnitřními jednotkami bez
zapnutí kompresoru Ve venkovní jednotce. Energetická
účinnost systému v tomto případě je až 10 (tj. z 1 kWh
elektrické energie se získává až 10 kWh energie tepelné
nebo 10 kWh energie chladící).
Jedná se o největší rozsah použití této
technologie v obdobném objektu v České republice.

Řízení všech systémů je z centrálního pracoviště (z počítače
správce budovy). Z tohoto centrálního pracoviště lze
ovlivňovat funkci všech systémů a na základě průběhu
venkovní teploty a obsazenosti budovy měnit základní
nastavení. Též je možno ovlivňovat z tohoto pracoviště
náklady na provoz techniky prostředí upřednostňováním
použité energie, tj. energie z centrálního zásobování teplem
nebo energie elektrické.
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