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ABSTRAKT 
Výsledkem energetických simulačních výpočtů je většinou chladicí výkon potřebný k odvodu citelné tepelné zátěže 

klimatizovaného prostoru např. v hodinových intervalech, ze které lze následně určit potřebu chladu v kWh/rok. Uvedené 
číslo však neobsahuje vázanou složku, která závisí jednak na venkovních klimatických podmínkách a rovněž na vlhkostní 
zátěži daného prostoru. Pro stanovení celkové potřeby energie na chlazení obsahující citelné i vázané teplo lze s výhodou 
využít psychrometrické výpočty, které popisují úpravy vlhkého vzduchu v klimatizačním zařízení. Na základě simulace 
a uvedeného výpočetního postupu byly analyzovány vybrané vícezónové klimatizační systémy z hlediska spotřeby energie. 

Klí čová slova: spotřeba energie, energetická simulace, klimatizační systémy 

ANALYSIS OF MULTI-ZONE AIR-CONDITIONING SYSTEMS ENERGY CON SUMPTION 
The heat load of air-conditioned space at hourly intervals as the result of energy simulation corresponds to need for 

cooling in kWh/year. The number does not contain latent component, which depends both on the outdoor climate conditions 
and also the moisture load of the space. The psychrometric calculations can be used for determining of the total energy needs 
for cooling containing sensible and latent heat. Based on the simulation and presented calculation the energy consumptions 
of multi-zone air-conditioning systems were analyzed. 

Keywords: energy consumption, energy simulation, air-conditioning systems 

 

ÚVOD 
Příspěvek prezentuje variantní způsob výpočtu 

celkové spotřeby energie na chlazení na základě 
výstupu výsledků energetické simulace s použitím 
psychrometrických výpočtů. Uvedený postup je 
aplikován pro porovnání typických uspořádání 
vícezónových klimatizačních systémů.  

TEORIE 
Z klimatické databáze používané pro energetické 

simulační výpočty je znám průběh teploty 
venkovního vzduchu te a relativní vlhkosti ϕe. Na 
základě psychrometrických výpočtů uvedených níže 
[2] lze stanovit měrnou vlhkost xe a entalpii 
venkovního vzduchu he. 
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Parciální tlak par se stanoví z definice relativní 
vlhkosti ϕ 
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Pro výpočet parciálního tlaku syté  páry pd“ lze 
použít vztahy uvedené např. v literatuře [1] nebo [3].  

METODIKA VÝPO ČTU 

Spotřeba energie na úpravu venkovního vzduchu 

Je-li venkovní vzduch chlazen, je nutné stanovit 
potřebný výkon chladiče. Celkový výkon chladiče se 
skládá z citelného a vázaného tepla 

, , ,

⋅ ⋅ ⋅

= +ch pe ch cit ch vázQ Q Q  (4) 

což lze obecně vyjádřit jako 
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Celková spotřeba energie na chlazení venkovního 
vzduchu je dána součtem chladicích výkonů 
vypočtených v hodinových intervalech  
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Směr změny při chlazení vzduchu je dán 
povrchovou teplotou chladiče tch, která se během 
výpočtu nemění (tch = konst., xch = konst. při pb = 
konst.).  Předpokládáme-li,  že  směr  změny  
vzduchu  při  chlazení  probíhá  po  přímce (obr. 2), 
lze rozdíl entalpií ∆hpe stanovit na základě faktoru 
citelného tepla 
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kde rozdíl entalpií ∆hch se stanoví jako 
∆ = ∆ + ∆ch ch chh c t l x  (8) 

Je-li teplota venkovního vzduchu te nižší, než 
minimální teplota přiváděného vzduchu tpe,min 
(zvolená s ohledem na rozptýlení vzduchu 
v prostoru), což nastává zejména v ranních hodinách, 



 

 

nebo v přechodovém období, je venkovní vzduch 
ohříván. Celková spotřeba energie se stanoví 
obdobně jako v předchozím případech jako součet 
otopných výkonů s tím, že výkon ohřívače je 
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Obr. 2 – Znázornění průběhu chlazení venkovního 
vzduchu bez kondenzace a s kondenzací v h-x 
diagramu vlhkého vzduchu 

Spotřeba energie pro chlazení oběhového vzduchu 
Úkolem klimatizačního zařízení je úprava 

tepelného stavu prostředí v místnosti. V případech, 
kdy se využívá pro chlazení i přiváděný venkovní 
vzduch, je část  tepelné zátěže odvedena větracím 
vzduchem 
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Výše uvedená rovnice (10) platí i pro případy, kdy 
venkovní vzduch není v centrální jednotce chlazen 
a tepelná zátěž od větracího vzduchu zvyšuje citelnou 
tepelnou zátěž místnosti, kterou je potřeba odvádět.  

Vlhkostní zisky jsou odváděny celkovým 
průtokem vzduchu 

( )ρ
⋅ ⋅ ⋅ = + − 
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Na základě znalosti vlhkostních zisků Mw lze 
polohu bodu I na izotermě ti resp. měrnou vlhkost xi 
zjistit iteračním výpočtem. Celkový výkon chladiče 
oběhového vzduchu se pak stanoví jako 
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U systémů kde nedochází ke kondenzaci vodní 
páry na chladiči oběhového vzduchu (např.: sálavé 
chladicí systémy, nebo vysokoteplotní vodní systémy  
jako chladicí trámce apod.) je situace o poznání 
jednodušší, neboť odvádějí pouze citelnou tepelnou 
zátěž. Celkový výkon pro chlazení oběhového 
vzduchu (u sálavých systémů předpokládáme, že 
veškerý chladicí výkon se sdílí do oběhového 
vzduchu i když tomu tak ve skutečnosti není) je 
v takovém případě 

, ,ch ob cit cQ Q
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Celková spotřeba energie pro chlazení oběhového 
vzduchu je pak dána součtem chladicích výkonů 
vypočtených v hodinových intervalech 
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Obr. 3 – Úprava vzduchu systému s ventilátorovým 
konvektorem v h-x diagramu a) letní extrém, b) 
případ, kdy je venkovní vzduch dohříván 

Spotřeba elektrické energie na chlazení 
Spotřeba elektrické energie na chlazení je dána 

chladicím faktorem EER (Energy Efficiency Ratio) 
daného chladicího zařízení. U  kompresorových 
chladicích zařízení se vzduchem chlazeným 
kondenzátorem závisí chladicí faktor EER na teplotě 
venkovního vzduchu, teplotě vody (vzduchu) na 
straně výparníku a na vytížení zdroje chladu.   

Hodnoty EER udávané výrobcem pro jmenovité 
podmínky (např.: teplota venkovního vzduchu 35 °C 
a teplota vody 7 °C) nelze pro výpočet spotřeby 
energie použít a je nutné použít závislost EER na 
uvedených parametrech. Příklad takových závislostí 
je uveden na obr. 4 a 5.  

U kompresorového chladicího zařízení 
připravujícího chlazenou vodu, lze předpokládat 



 

 

provoz vypnuto/zapnuto s tím, že je nutné znát, nebo 
odhadnout frekvenci chodu. Naproti tomu chladivový 
VRV systém pracuje s proměnným průtokem 
chladiva a tudíž s rozdílným zatížením zdroje. 
S rostoucím zatížením stroje klesá chladicí faktor 
EER (obr. 5). Spotřebu elektrické energie pro 
chlazení  lze obecně stanovit jako 
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Je zřejmé, že chladicí faktor závisí na celé řadě 
parametrů. Závislosti prezentované na obr. 4 a 5 platí 
pro konkrétní výrobky s jmenovitým chladicím 
výkonem cca 50 kW, jejichž hodnoty budou použity 
pro pozdější analýzu spotřeby energie a nelze je tedy 
v žádném případě zobecňovat.  
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Obr. 4 – Příklad závislost chladicího faktoru EER na 
teplotě venkovního vzduchu (zpracováno s použitím 
firemních  údajů) [7],[6]  
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Obr. 5 – Příklad závislost chladicího faktoru EER na 
teplotě venkovního vzduchu a zatížení zdroje chladu 
– VRV systém (zpracováno s použitím firemních  
údajů) [6] 

 
Spotřeba el. energie na pohon ventilátorů a 
čerpadel 

Příkon čerpadla, nebo ventilátoru se stanoví z jeho 
výkonu a z celkové účinnosti  
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V p
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η
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nebo lze použít štítkové hodnoty. Při výpočtu se 
provoz čerpadel a ventilátorů klimatizačních systémů 
předpokládal v době, kdy je potřeba chladit. 

Spotřeba elektrické energie pro pohon ventilátorů 
a čerpadle je opět dána součtem aktuálních příkonů 
vypočtených v hodinových intervalech. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE 
Pro porovnání vícezónových  klimatizačních 

systémů z hlediska spotřeby energie byl vytvořen 
jednoduchý model kanceláře v simulačním programu 
ESP-r [5]. Jednalo se o kancelář o půdorysném 
rozměru 5,2 x 4 m a výšce 3 m s orientací na jih. 
Fasáda byla z větší části prosklená oknem o rozměru 
4,7 x 1,7 m. Součinitel prostupu tepla zasklení 
U = 1,4 W/(m2K) (dvojité zasklení), okna jsou 
stíněna vnitřními žaluziemi, stínicí součinitel 
s = 0,55. Místnost byla vybavena dvěmi pracovními 
místy a je zatížena vnitřními zisky od osob (62 W/os) 
a elektronického vybavení, kterým je počítač 
(40 W/os) a monitor (58 W/os) s působením 
v pracovní době od 7.00 do 19.00 hodin. Časové 
rozložení vnitřních tepelných zisků během dne 
zohledňuje útlumy v ranních (7.00 až 8.00), 
poledních (11.00 až 12.00) a odpoledních hodinách 
(16.00 až 18.00), kdy působení vnitřních tepelných 
zisků bylo 50%. V sousedních místnostech se 
předpokládá totožný tepelný stav prostředí jako ve 
zkoumané místnosti.  

V rámci simulačních výpočtů byla využita 
klimatická data z roku 2003 pro Prahu. Léto roku 
2003 bylo obdobím s dlouhodobým klimatickým 
extrémem pro ČR. Výpočet byl realizován pro 
teplotu vnitřního vzduchu 26 °C (konvektivní 
systémy) a 28 °C (sálavý systém). Výstupem 
simulačního výpočtu je citelná tepelná zátěž prostoru 
v hodinových intervalech v období od 1.5. do 30.9. 

 
Obr. 6 – Schéma modelu kanceláře 

Zkoumané klimatizační systémy 
V rámci příspěvku byla porovnávána  spotřeba 

energie pro typická uspořádání následujících 
klimatizačních systémů: 

 
VRV – chladivový systém 
FCU – systém s ventilátorovým konvektorem 
CHT – chladicí trámce 
CHS – chladicí stropy 
 

Součástí klimatizačního systému je vždy i větrací 
jednotka s konstantním průtokem vzduchu (bez 
cirkulace), která zajišťuje přívod a úpravu minimální 
dávky čerstvého venkovního vzduchu pro osoby 
pobývající v prostorách kanceláře. Na obr. 7 je 
znázorněno uspořádání systému s ventilátorovým 



 

 

konvektorem (FCU). V případech, kdy je teplota 
venkovního vzduchu te vyšší než teplota vzduchu 
v místnosti ti je venkovní vzduch chlazen. V letních 
extrémech se předpokládá s izotermním přívodem 
vzduchu, tzn. že venkovní vzduch je ochlazován na 
teplotu vzduchu v místnosti tpe = ti (obr.3a). 
V případě, že je teplota venkovního vzduchu te nižší, 
než požadovaná teplota vnitřního vzduchu ti je možné 
venkovní vzduch použít pro chlazení tpe = te. 
Zejména v ranních hodinách, kdy teplota venkovního 
vzduchu může být velmi nízká nelze přivádět 
venkovní vzduch bez úpravy. V takovém případě je 
potřeba venkovní vzduch ohřívat (obr.3b). Pro 
všechny zkoumané systémy byla použita podmínka, 
že teplota venkovního přiváděného vzduchu tpe může 
být z důvodu použitého distribučního elementu 
maximálně o 6 K nižší, než je teplota vzduchu 
v místnosti. Popis řešených systémů je uveden 
v tab. 1.  

 

 
Obr. 7 – Schéma systému s ventilátorovým 
konvektorem (FCU) 

VÝSLEDKY 
Na obr. 8 jsou znázorněny průběhy výkonů ve 

vybraném období pro chladivový VRV systém 
(obr. 8a) a systém s chladicím stropem (obr. 8b). 
Z průběhů jsou zřejmé především vyšší nároky na 
celkový chladicí výkon chladivového systému VRV 

způsobený kondenzací vodní páry na povrchu 
chladiče. Podobně se chová i systém 
s ventilátorovým konvektorem FCU. Celkový výkon 
chladicího stropu prakticky odpovídá tepelné zátěži 
prostoru Qz,cit. Zejména v odpoledních hodinách, kdy 
je teplota venkovního vzduchu te vyšší než teplota 
vzduchu v místnosti ti je patrná nutnost chlazení 
venkovního vzduchu. U chladivového systému je 
potřeba vyšší, neboť pracuje s nižší teplotou 
přiváděného vzduchu. Naproti tomu v ranních 
hodinách je potřeba venkovní vzduch dohřívat 
a vyšší potřeba se projevuje u systému s chladicím 
stropem. Výsledná spotřeba tepelné energie pro 
všechny zkoumané systémy je uvedena v tab. 2.  

V analýzách bylo uvažováno, že centrální 
vzduchotechnická jednotka u všech zkoumaných 
případů obsahuje přímý výparník (povrchová teplota 
chladiče 5 °C) napojený na samostatnou kondenzační 

jednotku. Porovnání systémů tak zohledňuje 
především chladicí zařízení, které slouží k úpravě 
stavu vnitřního prostředí. Energie kterou  
spotřebovává ventilátor centrální jednotky není 
v analýze uvedena a předpokládá se, že je pro 
všechny systémy totožná. 

V dolní polovině tab. 2 jsou uvedeny výsledky 
spotřeby elektrické energie.  Pro přepočet spotřeby 
tepelné energie pro chlazení na spotřebu elektrické 
energie byl použit průměrný chladicí faktor během 
roku stanovený z pokladů výrobců chladicích 
zařízení. U vodního a kombinovaného systému byla 
zohledněna i frekvence spínání kompresoru 
součinitelem e = 0,9. U chladivového systému bylo 
uvažováno s rozdílným zatížením zdroje chladu 
podle obr. 5.  
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Obr. 8a – Průběhy výkonů ve vybraném období pro 
chladivový systém (VRV) 

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

20.9.2003 21.9.2003 22.9.2003 23.9.2003 24.9.2003

Čas

Q
 [W

]

Qz,cit - citelná tepelná zátěž
Qch,pe - výkon chladiče venkovního vzduchu
Qch,ob - celkový výkon CHS
Qvět - chladicí výkon venkovního vzduchu
Qoh - výkon ohřívače venkovního vzduchu

Varianta CHS

 
Obr. 8b – Průběhy výkonů ve vybraném období pro 
systém s chladicím stropem (CHS) 

DISKUSE 
Z tab. 2 je zřejmé, že spotřeba energie pro 

chlazení venkovního vzduchu je, díky vyšší teplotě 
vnitřního vzduchu ti, nejnižší u systému s chladicím 
stropem (o více než 50 %). Naproti tomu je však 
vyšší spotřeba energie pro ohřev venkovního 
vzduchu tehdy, je-li jeho teplota nižší než teplota     
(ti – 6) °C. Pro ohřev vzduchu lze však s výhodou 
využívat výměník ZZT, avšak v uvedených 



 

 

analýzách s takto řízenou úpravou vzduchu nebylo 
počítáno.  

Celková spotřeba tepelné energie pro chlazení 
vnitřního prostředí resp. cirkulačního vzduchu 
(u konvektivních systémů) vychází nevýhodně pro 
chladivový systém, neboť pracuje s nejnižší 
povrchovou teplotou chladiče oběhového vzduchu. 
Výrazně výhodnější jsou systémy u kterých 
nedochází ke kondenzaci vodní páry na chladicím 
povrchu (chladicí trámce a chladicí stropy). Sálavý 
systém vychází ještě o něco výhodněji opět díky 
možnosti udržovat vyšší teplotu vzduchu v prostoru. 
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Obr. 9 – Grafické porovnání spotřeby energie 
zkoumaných systémů 

Z hlediska spotřeby elektrické energie je situace 
poněkud odlišná. Uplatňují se zde zejména vyšší 
chladicí faktory chladivových systémů. 
U chladivového systému a systému s ventilátorovým 
konvektorem je nutné navíc započítat spotřebu 
energie pro pohon ventilátoru. Díky malému 
teplotnímu spádu na straně vody (2 K) systému 
s chladicím stropem a s chladicím trámcem je nutné 
dopravovat výrazně větší množství vody, což má za 
následek vyšší nároky na dopravní práci a tedy i na 
spotřebu energie pro pohon čerpadla.  

ZÁVĚR 
Na základě uvedeného výpočetního postupu lze 

analyzovat klimatizační systémy z hlediska spotřeby 
energie. Uvedený postup není striktně vázán na 
použití simulačního výpočtu a lze ho použít i pro 
ostatní energetické výpočty, které se provádějí na 
základě znalosti referenčních klimatických dat (jako 
např. ČSN EN 13790).  
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PŘEHLED OZNA ČENÍ 
c měrná tepelná kapacita [J·kg–1·K–1] 
e součinitel zohledňující frekvenci spínání 

kompresoru  [-] 
EER chladicí faktor [-] 
h entalpie [J·kg–1] 
l výparné teplo [J.kg–1] 
M hmotnostní tok [kg.s–1] 
p  tlak [Pa] 
∆p dopravní tlak [Pa] 
P příkon [W] 
Q výkon [W] 
Q spotřeba energie [kWh/rok] 
t teplota [°C] 
V  objemový průtok [m3.h-1] 
x měrná vlhkost [g.kg-1] 
ϕ relativní vlhkost [%] 
ρ hustota [kg·m–3] 
ϑ  faktor citelného tepla [-] 

indexy 
c celkový 
cit citelný 
d páry 
e venkovní 
el elektrický 
i vnitřní 
max maximální 
ob oběhový 
ch chladicí 
pe venkovní přiváděný 
p přiváděný 
s smísený 
váz vázaný 
vět větrací 
z zátěž 

 
 
 
 
 
 



Tab. 1 – Seznam a popis zkoumaných systémů 

Systém FCU VRV CHT CHS 

Teplota vnitřního vzduchu  
[°C] 

ti 26 26 26 28 

Teplota přiváděného venkovního vzduchu 
[°C] 

tpe (ti – 6) < tpe < ti 

Návrhový teplotní spád vody  
[°C] tw1/ tw2 6/12 - 16/18 16/18 

Povrchová teplota chladiče 
[°C] 

tch 9 5 17 17 

Průtok čerstvého venkovního vzduchu pro 
osoby [m3/h] 

Ve 100 

Průtok cirkulačního vzduchu  
[m3/h] 

Vob 670 670  - 

Pracovní rozdíl teplot (ti – tp) 
[K] ∆tp 8 8 8 - 

Maximální citelná tepelná zátěž prostoru  
[W] (výstup simulace) z ,maxQ

⋅
 2160 2160 2160 2040 

Produkce vodní páry na osobu   
[g/h] 

⋅
wM  

116 116 116 135 

Příkon cirkulačního ventilátoru  
[W] 

P 68 62 0 0 

Tab. 2 – Spotřeba energie zkoumaných systémů 

Systém FCU VRV CHT CHS 
Tepelná energie 
Spotřeba energie pro chlazení venkovního 
vzduchu [kWh/rok] 
(citelné/vázané teplo) 

Qpe,c 
43,7 

(31,6/12,1) 
43,7 

(31,6/12,1) 
43,7 

(31,6/12,1) 
20,4 

(15/5,4) 

Spotřeba energie pro ohřev venkovního 
vzduchu [kWh/rok] 

Qoh 81 81 81 130 

Spotřeba energie pro chlazení vnitřního 
prostředí – oběhového vzduchu [kWh/rok] 
(citelné/vázané teplo) 

Qob,c 
1236 

(1040/196) 
1300 

(1040/262) 
1040 

(1040/0) 
904 

(904/0) 

Celkem spotřeba energie pro chlazení 
[kWh/rok] 

Qc 1280 1346 1084 924 

Porovnání spotřeby energie pro chlazení v 
[%] 

 -4,9 % 0 % -19,5 % -31,3 % 

Elektrická energie 
Průměrný chladicí faktor* zařízení pro 
chlazení venkovního vzduchu (přímý 
výparník) [-] 

EERpe 4,49 4,49 4,49 4,49 

Průměrný chladicí faktor* zařízení pro 
chlazení oběhového vzduchu (vnitřního 
prostředí) [-] 

EERob 4,02 4,82 4,85 4,85 

Spotřeba elektrické energie pro chlazení 
[kWh/rok] 

Qel,ch 317,2 279,9 224,2 190,5 

Spotřeba elektrické energie pro pohon 
ventilátoru vnitřních jednotek [kWh/rok] 

Qvent 92,8 84,6 0 0 

Spotřeba elektrické energie pro pohon 
čerpadla [kWh/rok] 

Qč 23,8 0 54,3 54,3 

Celkem spotřeba elektrické energie 
[kWh/rok] 

Qel,c 433,8 364,5 278,5 245,2 

Porovnání celkové spotřeby elektrické 
energie v [%] 

 0 % -16,0 % -35,8 % -43,5 % 
* Pro zkoumané období od 1.5. do 30.9. 


