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ANOTACE 
Článek uvádí a porovnává výkonové parametry ventilátorových konvektorů dostupných na 
českém trhu, které uvádí výrobci ve svých projekčních podkladech. V příspěvku jsou zmíněny 
nejčastější problémy při provozu ventilátorových konvektorů, které mohou být zapříčiněny 
nevhodným návrhem systému. Článek se zabývá okrajovými podmínkami návrhu, které je 
nutno zohlednit pro bezproblémový provoz a užívání systému. V příspěvku jsou prezentovány 
příklady návrhu ventilátorových konvektorů. Polemika je vedena nad běžnou projekční praxí, 
tj. návrhem systému podle chladicího výkonu s ukázkou ošidnosti takového návrhu. Je zde 
naznačeno jakým způsobem postupovat, aby ventilátorové konvektory sloužily svému účelu, 
tj. zajištění tepelného komfortu přítomných osob. 

ÚVOD 
Pro komfortní klimatizaci objektů, u kterých se předpokládají odlišné požadavky na stav 
upravovaného vzduchu (např. administrativní budovy, hotely) se často používá vodní systém 
s ventilátorovými konvektory (označovaný také jako „fan-coil“) [2]. V řadě aplikací však 
dochází ke stížnostem, že navržený systém nepracuje správně. Na vině je často projektant, 
který nezohlednil základní podmínky návrhu a vzájemné souvislosti. Při provozu 
ventilátorových konvektorů se lze nejčastěji setkat s následujícími problémy: 

• vznik pocitu průvanu, 
• nedostatečný chladicí výkon, 
• hlučnost zařízení. 

 
Vznik pocitu průvanu souvisí zejména s teplotou vzduchu a rychlostí proudění. Nevhodně 
navržený konvektor, který nezohledňuje způsob přívodu vzduchu, může způsobovat při 
provozu problémy. Jsou známy instalace podlahových ventilátorových konvektorů 
zakončených podlahovou mřížkou, které uživatelé kanceláří zakrývají krabicovými kartóny 
tak, aby na ně tzv. „netáhlo“. Tímto svým konáním snižují průtok vzduchu a tím i chladicí 
výkon, což následně může vést na nedostatečný odvod tepelné zátěže. 

Nedostatečný chladicí výkon může souviset se špatně navrženými vzduchovody, kdy externí 
tlak ventilátorů nepostačuje k překonání tlakové ztráty vzduchovodů a distribučních elementů. 
Většina konvektorů sice umožňuje napojení na vzduchovody, bohužel výrobci konvektorů ve 
svých podkladech externí dopravní tlak ventilátorů často vůbec neuvádí. Dojde-li k zatížení 
ventilátoru, změní se i průtok vzduchu. To je pro projektanty komplikace. Stejně tak je 
výhodné znát tlakovou ztrátu veškerého příslušenství konvektorů. 

Nedílnou součástí ventilátorového konvektoru je ventilátor, který při nevhodném návrhu 
systému způsobuje hluk, který může být vnímán některými osobami negativně a obtěžovat je. 
Největší problémy se projevují při vyšších otáčkách ventilátorů.  

Všechny výše uvedené problémy spolu souvisí, proto by návrhu konvektoru měla být 
věnována náležitá pozornost. 

Umístění ventilátorových konvektorů 
Mezi nejčastější způsoby umístění ventilátorových konvektorů patří: 



  

• parapetní (Obr. 1a) 
• podstropní zakončené mřížkou (Obr. 1b), 
• podstropní se vzduchovodem a vířivým anemostatem (Obr. 1c), 
• podlahové (Obr. 1d). 
 

    
a) b) c) d) 

Obr. 1 Možnosti přívodu vzduchu z ventilátorového konvektoru do místnosti a) parapetní 

provedení, b) podstropní s mřížkou, b) podstropní s vířivým anemostatem, 

d) s podlahovou vyústkou 

VÝKONOVÉ PARAMETRY VENTILÁTOROVÝCH KONVEKTORŮ 
Mezi výkonové parametry ventilátorových konvektorů patří chladicí výkon Qch, topný výkon 
Qt a příkon P. V článku byly analyzovány výkonové parametry od čtyř výrobců působících na 
českém trhu [7],[9],[10]. Výrobce [8] nabízí pouze podstropní a kazetové jednotky. Seznam 
zkoumaných výrobků je uveden v Tab. 1. 

Tab. 1 Seznam analyzovaných ventilátorových konvektorů 

Výrobce Označení Počet 
výkonových 

řad 

Stupňů 
otáček 

Pohon 
ventilátoru 

Provedení 

Carrier 42C 7 5 AC i EC parapetní 
FläktGroup Flex-Geko 2x8 5 AC i EC parapetní 
Galletti Estro 10 3 AC i EC parapetní 
Daikin FWB-BT 9 7 AC podstropní 

Chladicí výkon 
Pro projektování systému s ventilátorovými konvektory je nejdůležitějším údajem chladicí 
výkon a průtok vzduchu. Chladicí výkon pro daný průtok vzduchu je udáván při jmenovitých 
podmínkách vnitřního vzduchu (např. 27 °C a 47 %) a teplotě chladicí vody (např. 6/12 °C). 
Pro odlišné parametry nabízí solidní výrobci přepočtové koeficienty. Celkový chladicí výkon 
obsahuje citelnou a vázanou složku 

, ,= +ɺ ɺ ɺ
ch ch cit ch váz

Q Q Q  [W] (1) 

Někteří výrobci [9] uvádějí ve svých podkladech pouze celkový chladicí výkon, což může, při 
neznalosti některých souvislostí, vést k nesprávnému návrhu systému (viz dále). Z pohledu 
návrhu klimatizačního systému je výhodné, když výrobce ve svých podkladech uvádí jak 
celkový, tak i citelný chladicí výkon [7],[8],[10], 

V případě, že výrobce uvádí pouze celkový chladicí výkon definovaný jako 

( )ρ= −ɺ ɺ
ch i p

Q V h h  [W] (2) 



  

je možné teplotu přiváděného vzduchu tp stanovit přibližně přes faktor citelného  tepla ϑ. Ze 
znázornění procesu chlazení v diagramu h-x vyplývá 

( ) ( ),

,

ϑ
− −

= =
− −

i p i p ch

i p i p ch

c t t c t t

h h h h
 [-] (3) 

kde tp,ch je povrchová teplota chladiče  

1 2
, 2

+= w w

p ch

t t
t  [°C] (4) 

Citelný chladicí výkon je definován jako 

( ), ρ= −ɺ ɺ
ch cit i p

Q V c t t  [W] (5) 

kde  

∆
p i p

t t t= −  [K] (6) 

je rozdíl mezi teplotou vnitřního a přiváděného vzduchu neboli pracovní rozdíl teplot. 

Na Obr. 2a) jsou graficky znázorněny dosahované citelné chladicí výkony zkoumaných 
ventilátorových konvektorů v závislosti na průtoku vzduchu. Uvedené hodnoty odpovídají 
teplotě vnitřního vzduchu 27 °C a relativní vlhkosti 47 %, teploty chladicí vody jsou 7/12 °C. 
Je zřejmé, že chladicí výkony jsou do průtoku 500 m3/h srovnatelné, výraznější rozdíly je 
možné sledovat zejména pro vyšší průtoky nad 500 m3/h.  
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Obr. 2 Citelný chladicí výkon (a) a pracovní rozdíl teplot ∆tp pro jmenovitý průtok vzduchu 

zkoumaných konvektorů (b) 

Teplota přiváděného vzduchu 
Při znalosti citelného chladicího výkonu a průtoku vzduchu je možné dle (5),(6) stanovit 
pracovní rozdíl teplot ∆tp, resp. teplotu přiváděného vzduchu z ventilátorového konvektoru. 
Výsledky ∆tp  pro jmenovité (maximální) výkony zkoumaných ventilátorových konvektorů 



  

jsou uvedeny na Obr. 2b). Z grafu je zřejmé, že pracovní rozdíly teplot ∆tp dosahují, při 
jmenovitém výkonu 7,5 až 17,6 K, přičemž většina hodnot je v pásmu ∆tp > 12 K. 

Např. pracovní rozdíl teplot ∆tp = 16 K představuje teplotu přiváděného vzduchu tp = 11 °C. 
Z hlediska návrhu ventilátorového konvektoru s ohledem na dosažení tepelného komfortu 
přítomných osob (riziko vzniku průvanu) je velmi diskutabilní (viz dále), aby teplota 
přiváděného vzduchu z konvektoru do pobytové místnosti byla 11 °C (jak je uvedeno např. 
v článku [4]).  

Příkon 
Z hlediska energetické náročnosti je zajímavým údajem příkon P ventilátorových konvektorů, 
který přímo ovlivňuje spotřebu elektrické energie. Příkon konvektoru závisí na typu použitého 
pohonu ventilátoru. Příkony zkoumaných ventilátorových konvektorů jsou uvedeny na Obr. 
3a). Zatímco příkony konvektorů s moderními EC motory jsou srovnatelné, příkon 
konvektorů s AC motory se liší. Rozdíl v příkonu konvektoru s EC a AC motorem může být 
dvou až trojnásobný, což se samozřejmě projeví na spotřebě elektrické energie. Na Obr. 3b) je 
pak uveden měrný příkon ventilátorových konvektorů SFP = P/V̇ [W/(m3/s)], který dobře 
vypovídá o energetické náročnosti zařízení z hlediska potřeby elektrické energie. 

0

100

200

300

0 500 1 000 1 500 2 000

P
ří

ko
n

 P
[W

]

Průtok vzduchu V [m3/h]

Galletti AC

Galletti EC

Geko AC

Geko EC

Carrier AC

Carrier EC

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 500 1 000 1 500 2 000

S
F

P
 [

W
.s

/m
3 ]

Průtok vzduchu V [m3/h]

Galletti AC

Galletti EC

Geko AC

Geko EC

Carrier AC

Carrier EC

 
a) b) 

Obr. 3 Příkon (a) a měrný příkon (b) zkoumaných ventilátorových konvektorů 

PŘÍSTUPY K NÁVRHU VENTILÁTOROVÝCH KONVEKTORŮ 
Následující příklady prezentují různé přístupy při návrhu ventilátorových konvektorů. Pro 
jednoduchost se předpokládá, že přívod venkovního větracího vzduchu V̇e je izotermní tpe = ti 
a nepodílí se na úhradě tepelné zátěže. Návrhové parametry jsou: teplota vnitřního vzduchu 
27 °C, relativní vlhkost 47 % a teploty vstupní a vratné chladicí vody 6/12 °C. Maximální 
citelná tepelná zátěž klimatizovaného prostoru je Q̇z,cit = 1,92 kW.  

Příklad 1 - nesprávný přístup 
Projektant volí ventilátorový konvektor z podkladů výrobce (Tab. 2) dle tepelné zátěže a 
vybere velikost 2. Konvektor pracuje v rozmezí otáček 3 až 5, s tím, že maximální chladicí 
výkon je 2,3 kW při průtoku vzduchu 535 m3/h. Běžný provoz se přepokládá při otáčkách 3 a 
4, pouze při extrémní zátěži pracuje konvektor v 5. stupni otáček. 



  

Jedná se o návrh v projekční praxi běžný (podobným způsobem se navrhují rovněž 
chladivové klimatizační systémy), nicméně nesprávný. 

Na první pohled je ventilátorový konvektor navržen s rezervou, neboť jeho chladicí výkon je 
vyšší než tepelná zátěž a návrh je v tomto směru v pořádku. Při bližším zkoumání podkladů 
výrobce [9] zjistíme, že chladicí výkon uvedený v jeho podkladech (Tab. 2) je celkový 
chladicí výkon a pro zjištění citelného výkonu je nutné provést přibližný přepočet s použitím 
psychrometrických výpočtů [1] a rovnice (2), (3), (5). 

Tab. 2 Výkonové parametry vybraného ventilátorového konvektoru (Zdroj: [9]) 6/12 °C 

Velikost 
Stupeň  
otáček 

Průtok 
vzduchu 

Výkonová řada 1 Akustický 
Chladicí výkon výkon tlak 

[m3/h] [kW] [kW] [dB(A)] 

2 

1 155 1,0 1,0 <20 
2 225 1,3 1,2 26 
3 280 1,6 1,4 33 
4 355 1,8 1,6 37 
5 535 2,3 2,0 49 

Z rovnice (2) stanovíme entalpii přiváděného vzduchu 

2,3 3600
53,7 40,8

535 1,2
ch

p i

Q
h h

V ρ
⋅= − = − =
⋅

ɺ

ɺ
 [kJ/kg]  

a z rovnice (3) pak jeho teplotu 

( ) ( ),

,

27 9
53,7 40,8 8,8

53,7 27,3
i p ch

i p i p

i p ch

t t
t t h h

h h

− −
− = − = − =

− −
 [K] 

8,8 27 8,8 18,2
p i

t t= − = − =  [°C] 

Citelný chladicí výkon ventilátorového konvektoru dle (5) pak bude 

( ) ( ),

535
1010 1,2 27 18,2 1,58

3600ch cit i p
Q V c t tρ= − = ⋅ − =ɺ ɺ  [W]  

Z výsledku zjišťujeme, že citelný chladicí výkon činí Q̇ch,cit = 1,58 kW při teplotě přiváděného 
vzduchu z konvektoru tp = 18,2 °C. Z uvedeného vyplývá, že vybraný konvektor není schopen 
uhradit při návrhovém stavu (za extrémních podmínek) tepelnou zátěž dané místnosti.  

, ,ch cit z cit
Q Q<ɺ ɺ   

Příklad 2 – přístup na hraně možností ventilátorového konvektoru 
Zadání je shodné jako v předchozím případě tj. tepelná zátěž klimatizované místnosti je Q̇z,cit 

= 1,92 kW. Projektant tentokrát volí ventilátorový konvektor dle Tab. 3 o velikosti 4, který 
pracuje při otáčkách 1 až 3, s tím, že maximální chladicí výkon je 2,9 kW při průtoku 
485 m3/h. 

Obdobně jako v předchozím případě provedeme výpočet citelného chladicího výkonu dle 
rovnic (2),  (3) a (5). Z výsledků vyplývá, že citelný chladicí výkon činí Q̇ch,cit = 1,99 kW a 
platí  

, ,ch cit z cit
Q Q≥ɺ ɺ .  

 



  

Ventilátorový konvektor je tak v schopen odvést tepelnou zátěž místnosti i při extrémním 
zatížení. Teplota přiváděného vzduchu z konvektoru je však tp = 14,8 °C, což je hodnota na 
hraně možností distribuce přiváděného vzduchu do prostoru (∆tp,max = 12 K). Pro takto vysoký 
pracovní rozdíl teplot se obvykle používají přívodní výusti s intenzivním směšováním (vířivé 
anemostaty). Použití ventilátorového konvektoru v parapetním nebo podlahovém provedení je 
v tomto případě prakticky vyloučeno, resp. s největší pravděpodobností povede na problémy 
s pocitem průvanu. 

Tab. 3 Výkonové parametry vybraného ventilátorového konvektoru (Zdroj: [9]) 6/12 °C 

Velikost 
Stupeň  
otáček 

Průtok 
vzduchu 

Výkonová řada 1 Akustický 
Chladicí výkon Tepelný výkon tlak 

[m3/h] [kW] [kW] [dB(A)] 

4 

1 285 2,0 1,9 20 
2 355 2,3 2,2 25 
3 485 2,9 2,6 33 
4 715 3,6 3,2 42 
5 980 4,3 3,7 50 

Příklad 3 – Správný přístup 
Správný přístup je navrhovat ventilátorový konvektor s ohledem na průtok vzduchu V̇ a 
pracovní rozdíl teplot ∆tp pro odvod tepelné zátěže Q̇z,cit a následně kontrolovat jeho výkon 
Q̇ch,cit. 

Pracovní rozdíl teplot (ti – tp) se může pohybovat v rozmezí 3 až 12 K a je nutné ho volit, 
s ohledem na umístění konvektoru a zvolenou distribuci vzduchu v prostoru obdobně jako je 
tomu u návrhu výustí [1]. Doporučené hodnoty pracovního rozdílu teplot pro různé varianty 
instalace ventilátorových konvektorů je uveden v Tab. 4. 

Tab. 4 Doporučené pracovní rozdíly teplot pro různé varianty řešení 

Umístění 
konvektoru 

Typ distribučního 
elementu (výusti) 

∆tp,max = 
(ti – tp) 

Poznámka 

parapetní mřížka 6 – 8 K s ohledem na vzdálenost od pracovního 
místa 

kazetové  8 K  
podstropní obdélníková výusť 6 - 8 K  
podstropní vířivý anemostat 12 K  
podlahové podlahová mřížka 3 - 6 K s ohledem na vzdálenost od pracovního 

místa 

Celkový průtok vzduchu potřebný pro odvod tepelné zátěže např. pro parapetní umístění je 

( )
, 1,92 1000

713
1,2 1010 8

z cit

i p

Q
V

c t tρ
⋅= = =

⋅ ⋅−

ɺ
ɺ  [m3/h] (7) 

Na základě vypočítaného průtoku vzduchu V̇ se pro danou aplikaci se vybere ventilátorový 
konvektor. Z podkladu výrobce (Tab. 5) vybíráme velikost 4 s otáčkami 2 až 4. 

Komplexní návrh ventilátorových konvektorů vč. respektování vlhkostní zátěže, variantního 
řešení přívodu venkovního vzduchu a zakreslení úpravy vzduchu do h-x diagramu je uveden 
v literatuře [2]. Není účelem tohoto příspěvku opakovat informace již publikované, nýbrž 
upozornit a vysvětlit specifika návrhu ventilátorových konvektorů. 



  

Tab. 5 Výkonové parametry vybraného ventilátorového konvektoru (Zdroj: [9]) 6/12 °C 

Velikost 
Stupeň  
otáček 

Průtok 
vzduchu 

Výkonová řada 1 Akustický 
Chladicí výkon Tepelný výkon tlak 

[m3/h] [kW] [kW] [dB(A)] 

4 

1 285 2,0 1,9 20 
2 355 2,3 2,2 25 
3 485 2,9 2,6 33 
4 715 3,6 3,2 42 
5 980 4,3 3,7 50 

 
Z výsledku výše uvedeného příkladu 3 je zřejmé, že správný návrh „dle průtoku“ 
ventilátorových konvektorů vede na volbu zařízení s větším výkonem a ventilátorový 
konvektor se zdá být předimenzovaný (často je nutno zvolit vyšší výkonovou řadu). Výkon 
konvektoru je nutné regulovat na straně vody. Další možností jak využít ventilátorový 
konvektor s ohledem na zvolenou aplikaci je zvýšit teplotu chladicí vody, což umožňuje 
provozovat ventilátorový konvektor s vyšší energetickou účinností. V Tab. 6 je příklad jak se 
změní výkon zvoleného konvektoru při teplotě vody 12/16 °C. Celkový chladicí výkon je 
v tomto případě roven citelnému výkonu (tpch > trb). Je zřejmé, že takto provozovaný 
konvektor rovněž zajistí odvod tepelné zátěže. 

Tab. 6 Výkonové parametry vybraného ventilátorového konvektoru (Zdroj: [9]) 12/16 °C 

Velikost 
Stupeň  
otáček 

Průtok 
vzduchu 

Výkonová řada 1 Akustický 
Chladicí výkon Tepelný výkon tlak 

[m3/h] [kW] [kW] [dB(A)] 

4 

1 285 1,18 2,9 20 
2 355 1,36 3,4 25 
3 485 1,71 4,0 33 
4 715 2,12 4,6 42 
5 980 2,54 5,3 50 

 

ZÁVĚR 
Nesprávný návrh ventilátorových konvektorů může vést k nepříjemnostem při provozu 
zařízení a ke stížnostem ze strany uživatelů. Často jsou nepříjemnosti způsobeny nesprávným 
návrhem nebo nezohledněním projekčních podkladů nebo základních podmínek provozu 
zařízení.  S ohledem na relativně vysoký výkon chladiče při nízkých teplotách vody (6/12 °C) 
je možné vzduch chladit nezřídka až na hodnoty kolem 10 °C, což v letním období může 
způsobovat problémy se vznikem průvanu. Doporučuje se navrhovat systémy podle průtoku, 
což může vést na volbu výkonově většího (dražšího) zařízení.  

Obdobná situace se projevuje i u chladivových systémů, kde návrh podle chladicího výkonu 
může vést na obdobné problémy. U těchto systémů je však situace složitější s ohledem na 
jejich regulaci na straně chladiva.  
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SEZNAM OZNAČENÍ 
c  měrná tepelná kapacita  [J/kg.K] 
h entalpie [kJ/kgs.v.] 
P příkon [W] 
Q̇ výkon [W] 
SFP měrný příkon ventilátoru [W.s/m3] 
t teplota   [°C] 
V̇  objemový průtok [m3/s] 
ρ hustota  [kg/m3] 
∆t rozdíl teplot [K] 
 

Indexy 

cit citelný 
ch chladicí 
i vnitřní 
p  přiváděný 
p,ch povrchová chladiče 
rb rosný bod 
váz vázaný 

w1 vstupní vody 
w2  vratné vody 
 
 


