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ANOTACE 
Příspěvek představuje inovativní koncept pro energeticky soběstačný lehký obvodový plášť 
integrující funkce vytápění, klimatizace, větrání, stínění kombinovaný s lokální výrobou a 
ukládáním elektrické energie. Vyvíjený fasádní modul bude vybaven pokročilým řízením, které 
bude koordinovat provoz všech funkcí. Aktivní fasádní modul bude schopný se autonomně 
adaptovat na aktuální situaci a zohlednit vnější a vnitřní vlivy lokálně pro daný modul. Hlavním 
tématem příspěvku je vývoj termoelektrické klimatizační jednotky integrovatelné do systému 
lehkého obvodového pláště. Prezentována je především zkušební jednotka s jedním 
termoelektrickým článkem pro ověření energetického chování nově vyvíjené technologie. Na 
základě měření jsou diskutovány doporučení pro návrh funkčního vzorku s nominálním 
chladicím výkonem 640 W, který má za úkol obsloužit typickou kancelář o podlahové ploše 22 
m2. Článek se především zabývá charakteristikou energetické účinnosti pro částečné zatížení 
inovativní chladicí jednotky. Studován je také vliv teplotního rozdílu uvažované na vnější a 
vnitřní straně fasády. Tyto charakteristiky jsou zjištěny experimentálním měření. 

ÚVOD 
Snížení energetické náročnosti budov vyžaduje nová a alternativní řešení pro zajištění 
udržitelnosti v tomto sektoru. Jedním z alternativních směrů, kterým se současný výzkum ubírá 
je obálka budov s adaptivními tepelně-technickými vlastnostmi. Záměrem prezentovaného 
výzkumu je vyvinout fasádní systém, který bude schopný aktivně reagovat na vnější i vnitřní 
podmínky a tím dosáhnout jak vyšší energetické efektivity, tak dosažení vysoké úrovně 
tepelného komfortu. Pro dosažení adaptivního chování obálky budov bylo již zkoumáno 
několik různých koncepcí na základě mechanických, elektrických, tepelných nebo chemických 
principů, avšak žádná z těchto koncepcí nedosáhla potřebné úrovně vývoje pro širší uplatnění 
v praxi [1],[2],[3]. Ačkoliv teoreticky koncept adaptivní obálky budov, která by byla schopna 
se přizpůsobit okolním vlivům, nabízí nespočet výhod, implementace těchto systémů je stále 
problematická. Proto hlavním cílem současného výzkumu je vývoj prefabrikovaného 
adaptivního fasádního modulu, který bude ekonomicky konkurence schopný se současnými 
fasádními systémy. Pro dosažení tohoto cíle ČVUT úzce spolupracuje s průmyslovým 
partnerem Skanska a.s.  

Naší koncepcí je využít kombinace již dostupných technologií pro vytápění, chlazení, větrání, 
stínění, které však umožňují integraci do běžného modulu lehkého obvodového pláště. Zejména 
pro účely ohřevu a chlazení přiváděného vzduchu do místnosti se uvažuje využití 
termoelektrických článků s minimálními prostorovými nároky. V této koncepci se také počítá 
s tím, že všechny integrované energetické systémy budou napájené fotovoltaickými panely s 
bateriovým úložištěm umístěné na povrchu fasády. Všechny tyto systémy budou propojeny do 
lokálního stejnosměrného obvodu s autonomním řízení všech nových funkcí fasádního modulu. 
Integrované energetické systémy budou řízeny v závislosti lokálních vnějších a vnitřních 
podmínek pro každý fasádní modul. Takto vybavený modul má zajistit optimální energetické 
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chování obálky budovy s ohledem na tepelný komfort, a to s vysokou mírou autonomie. 
Zatímco decentralizovaná úprava přívodního vzduchu má zajistit individuální potřeby 
souvisejícího pracovního nebo obytného prostoru, lokální fotovoltaický systém má za účel 
zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů. Celková koncepce je ilustrována obr. 1, který také 
zobrazuje malou kancelář definovanou pro účely případové studie. Konečným cílem tohoto 
výzkumu je vyrobit a testovat prototyp multifukčního fasádního modulu a vyhodnotit jeho 
energetické chování v reálných podmínkách. Tento příspěvek se dále věnuje jedné z komponent 
tohoto modulu, a to vývojem integrované vzduchotechnické jednotky a experimentálním 
vyhodnocením její energetické účinnosti.  

 
Obr. 1 Integrované funkce integrované do modulu lehkého obvodového pláště 

VÝVOJ INTEGROVANÉ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY  
Navrhované technologie pro ohřev a chlazení vzduchu musí být dostatečně kompaktní, aby 
bylo možné je integrovat do velice limitovaného prostoru uvnitř lehkého obvodového pláště. 
Umístění tradiční řešení na základě chladivového okruhu do takového prostoru je velice 
problematické. Navíc u těchto systémů hrozí únik chladiva do konstrukce, obtížný servis 
mechanických součástí a v neposlední řadě zvýšené hladina hluku.  

Termoelektrické články fungující na Peltierově principu [4] nabízí alternativní způsob úpravy 
vzduchu. Relativně nízkou energetickou účinnost, která je jejich hlavní nevýhodou, vynahrazují 
několika přednostmi a to (i) minimální rozměry (ii) konstrukce bez pohyblivých komponent, 
(iii) spolehlivý provoz bez rizika úniku chladiva, (iv) dlouhá životnost termočlánku 
s minimálními požadavky na údržbu, (v) univerzální použití pro účely vytápění a chlazení 
pouze změnou toku el. proudu [5],[6]. 

Vývoj termoelektrické vzduchotechnické jednotky lze rozdělit do tří kroků (i) vývoj jedno-
článkové zkušební jednotky pro verifikace energetického chování, který je prezentován v 
příspěvku, (ii) vývoj funkčního vzorku, kde jsou technologie integrované do malého fasádního 
panelu pro ověření proveditelnosti a (iii) vývoj finálního multifunkčního fasádního panelu 
v reálném měřítku obsahující všechny představené komponenty.  

Konstrukce zkušební jednotky je limitována rozměry 0.2 x 0.2 m představující prostor v dutině 
fasády. Jednotka se skládá z vysoko-výkonnostního termoelektrického článku (TE Technology, 
HP-199-1.4-0.8) a dvou výměníků tepla (SK623, Fisher Elektronik). Tato sestava je následně 
uzavřena do polystyrenového pouzdra a vložena do vzduchotechnického potrubí představující 
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dutinu fasády a tento prostor je rozdělen izolací na dva kanály. Do těchto kanálů je přiváděn 
vzduch reprezentující vnitřní a vnější prostředí. Vzduch je do kanálů přiváděn dvojicí 
potrubních ventilátorů (Elektrodesign TD500/160). Konstrukce jednotky je ilustrována  

Experimentální zařízení je vybaveno měřením teploty okolí, teploty na vstupu a výstupu 
jednotky, měření povrchových teplot uvnitř jednotky, měření průtoku vzduchu za použití 
clonkové trati a měření příkonu, tak aby bylo možné vyhodnotit energetické chování zkušební 
jednotky. 

POPIS EXPERIMENTU 
Cílem experimentu je zjistit energetickou výkonost termoelektrického chlazení, resp. topení 
jedno-článkové zkušební jednotky, jakožto výchozí bod pro následný vývoj jednotky v plným 
měřítku. Experiment byl proveden pro různé okrajové podmínky, tak aby mohl být posouzen 
jejich vliv na energetickou účinnost. Čtyři experimenty jsou prezentovány v tomto příspěvky a 
jsou shrnuty v tab. 1. Pro každý experiment jsou okrajové podmínky reprezentovány vstupní 
teplotou a nastavením průtoku vzduchu do kanálů.  

Každý experiment je proveden pro konstantní okrajové podmínky a pro celý provozní rozsah 
termoelektrického článku, které je stanoven na základě nastavení proudu v rozmezí 0 až 8 A. 
Nastavení proudu bylo měněno po ustálení přibližně každých 20 minut s krokem 2 A. 
Referenční experiment uvažuje stejnou teplotu 27 °C na vstupu do obou kanálu a návrhový 
průtok stanovený na základě jmenovitého chladicího a topného výkonu článku, tj. 40 m3 h-1 pro 
tzv. chladnou stranu a 80 m3 h-1 pro tzv. teplou stranu článku. První experiment se zaměřuje na 
vliv zvýšené teploty na obou stranách článků. Druhý experiment zase na vliv rozdílu teplot na 

 

 
Obr. 2 Fotografie zkušební jednotky pro měření energetického chování. 
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vstupu do kanálu, kdy byl nastaven teplotní rozdíl 5 K. Třetí experiment studuje vliv snížení 
průtoku vzduchu na 30 a 60 m3 h-1. 

Tab. 1 Shrnutí prezentovaných experimentů. 

Id 
Chladný kanál (CC) Teplý kanál (HC) zatížení 

tin_c (C°) Vc (m3 h-1) tin_h (C°) Vh (m3 h-1) I (A) 
Ref 27 40 27 80 {0;2;4;6;8} 
Exp. 1 30 40 30 80 {0;2;4;6;8} 
Exp. 2 27 40 32 80 {0;2;4;6;8} 
Exp. 3 27 30 27 60 {0;2;4;6;8} 

VÝSLEDKY 
Výkonost zkušební jednotky je indikován na obr. 3, přičemž je zavedena konvence, že záporné 
hodnoty se vážou k odebírání tepla termočlánkem na chladné straně a kladné hodnoty 
k produkci tepla článkem na teplé straně. První charakteristika ukazuje rozdíl teplot mezi 
vstupem a výstupem pro obě strany článku v závislosti na nastavení el. proudu. Druhá 
charakteristika pak chladicí a topný faktor (značen pro zjednodušení jednotně COP) v závislosti 
na nastavení el. proudu. Poslední je topný a chladící výkon v závislosti na el. příkonu. Jelikož 
měření ustáleného stavu ovlivňuje řada okolních vlivů (např. fluktuace okolní teploty atd.), 
které nelze plně kontrolovat, tato nejistota je v grafech naznačena chybovými úsečkami.  

Maximální teplotní rozdíl dosažený jedním článkem, který lze vyčíst z (obr. 3a), je v rozmezí 
2,1 až 2,5 °C na chladné straně a 2,8 až 3,8 °C na teplé straně pro daný experiment. Rozdíl 
teplot graduálně stoupá se zvyšováním el. proudu. Dle předpokladu, snížením průtoku vzduchu 
(exp.:3) dojde ke znatelnému zvýšení teplotního rozdílu mezi vstupem a výstupem do zkušební 
jednotky. Naopak, zvýšením rozdílu vstupních teplot o 5K (exp.:2) se rozdíl teplot na vstupu a 
výstupu zkušební jednotky sníží.  

Obr. 3b ukazuje charakteristiku energetické účinnosti pro částečné zatížení článku. Je zřejmé, 
že navýšením zatížení, energetická účinnost klesá. Například pro referenční příklad je tento 
pokles z 2,5 (-) do 0,35 (-) pro chlazení a 3,25 do 1,12 (-) pro vytápění. Tento trend je téměř 
shodný pro všechny experimenty, kromě exp.:2. Z této charakteristiky je také patrný značný 
vliv rozdílu vstupních teplot. U tohoto případu lze pozorovat průměrné snížení účinnosti 
přibližně o 24 %,  

Obdobně je vliv rozdílu vstupních teplot patrný i v charakteristice na obr. 3c., která ukazuje 
tepelný a elektrické výkony. Z tohoto obrázku je možné také vyčíst maximální tepelné výkony 
dodané jedním článkem. Pro referenční případ lze vyčíst chladicí výkon 33 W a topný výkon 
96 W, které odpovídají elektrickému výkonu 86 W. 

DISKUZE 
Výsledné charakteristiky potvrdili výraznou citlivost výkonosti zkušební jednotky na rozdílné 
vstupní teploty. Pro budoucí návrh jednotky, která bude integrována ve fasádě a bude vystavena 
rozdílným teplotám exteriéru a interiéru lze doporučit uvažovat rezervu výkonu  
25 % až 30 %. Vzhledem k podstatně nižšímu chladicímu výkonu oproti topnému výkonu bude 
třeba finální jednotku dimenzovat především na letní extrém.  

Pro žádaný chladicí výkon 640 W, který je navýšen o uvedenou výkonnostní rezervu bude 
potřeba 22 až 26 termoelektrických článků TE Technology, HP-199-1.4-0.8. Dále lze doporučit 
víceřadé zapojení do 2 až 3 řad pro zvýšení teplotního rozdílu na vstupu a výstupu. Při použití 
vyššího počtu řad se dosáhne teplotního rozdílu, při kterém je zvýšené riziko nežádoucí 
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kondenzace na povrhu výměníku a úniku 
kondenzátu do fasády. Toto riziko bude 
minimalizováno jak konstrukčně, tak 
proti-kondenzační ochranou v rámci 
autonomního řízení, která zajistí 
případné snížení chladícího výkonu.  

Obecně výkon termoelektrického článku 
je relativně dobře řiditelný. Na základě 
měření lze doporučit udržovat 
termočlánky ve střední úrovni 
provozního rozsahu s napájením mezi 4 
až 6 A, kde byl pozorován dobrý poměr 
mezi účinností a výkonností článku. 
Takto navržená jednotky by měla 
návrhový příkon 2,2 kW, avšak provozní 
příkon při uvažování doporučeného 
provozního zatížení by se měl běžně 
pohybovat okolo 1,3 kW 

Také lze uvažovat o integrovaném řízení 
jednotky a stínícího zařízení tak aby bylo 
umožněno snížit žádaný výkon a tím i 
energetickou náročnost úpravy vzduchu. 
Optimalizace potřeby tepla na chlazení 
bude důležitým faktorem pro zajištění 
autonomního chodu s plným napájením z 
místního fotovoltaického systému. Tímto 
způsobem bude možné zmenšit rozměry 
celého zařízení při použití menšího počtu 
článků. Studium vlivu integrovaného 
řízení jednotky a stínícího zařízení je 
jedním z témat pro budoucí výzkum. 

ZÁVĚR 
Tento článek představil koncept 
autonomního fasádního modulu 
s integrovanou vzduchotechnickou 
jednotkou, stíněním a s fotovoltaickými 
panely s bateriovým úložištěm umístěné 
na povrchu fasády. Aby bylo možné 
umístit kompaktní vzduchotechnickou 
jednotku do konstrukce lehkého 
obvodového pláště, bylo zapotřebí využít 
alternativní technologie, v tomto případě 
technologie termoelektrických článků. 

 Vzhledem k novosti řešení bylo 
studováno energetické chování nejdříve 
na zkušební jednotce s jedním 
termoelektrickým článkem. Na základě 

Obr. 3 Energetická charakteristika zkušební 
jednotky (a) rozdíl teplot v závislosti na 
zatížení (b) COP v závislosti na zatížení  
(c) tepelné výkony v závislosti na příkonu 

(a) 

(b) 

(c) 
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měření byly stanoveny provozní charakteristiky, které slouží jako podklad k následujícímu 
vývoji jednotky v plném měřítku. Účinnost termoelektrické úpravy vzduchu byla pozorována 
v rozmezí 2,5 (-) do 0,35 (-) pro chlazení a 3,25 do 1,12 (-) pro vytápění Z měření vyplívá 
významný vliv na rozdíl teplot na vstupu do tzv. studeného a teplého kanálu. Tento teplotní 
rozdíl může zapříčinit snížení účinnosti přibližně o 24 %. Tento pokles účinnosti je třeba 
zohlednit v budoucím návrhu.  

Testování na zkušební jednotce poskytlo užitečné informace pro další vývojový krok, kterým 
je vývoj vzduchotechnické jednotky v plném měřítku. Tato jednotka bude již plně 
integrovatelná do konstrukčního systému lehkých obvodových plášťů. Tato fáze bude ukončena 
představením funkčního vzorku, kdy bude jednotka v plném měřítku integrována do malého 
panelu reprezentující lehký obvodový plášť.  
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