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ANOTACE 
Článek popisuje teoretický návrh chladivového klimatizačního systému určeného k úpravě 
tepelného stavu prostředí v prostoru s tepelnou zátěží v létě a tepelnou ztrátou v zimě. 
Dimenzování vnitřních jednotek se v podstatě shoduje s postupem při návrhu vodního 
systému s ventilátorovými konvektory. Příspěvek je zaměřen na návrh vnitřních 
klimatizačních jednotek při různých způsobech přívodu čerstvého vzduchu do místnosti a 
obsahuje i znázornění procesu úpravy vzduchu v diagramu h-x pro letní i zimní provoz. 
Zásady výpočtu lze uplatnit jak u jednoduchých split systémů, tak i u vícezónových systémů 
s proměnným průtokem chladiva. 

PRINCIPY DIMENZOVÁNÍ 
Dimenzování chladivového klimatizačního systému závisí na způsobu přívodu čerstvého 
(venkovního) vzduchu do místnosti. V zásadě existují 3 případy přívodu čerstvého vzduchu 
(obr. 1): 

• přívod do vnitřní jednotky  
• nezávislý přívod vzduchu do místnosti 
• přívod vzduchu přirozeně oknem 
 

 
a)  b)  c) 
 

Obr. 1  Principy přívodu čerstvého vzduchu do místnosti 
a) přívod vzduchu do vnitřní jednotky 
b) nezávislý přívod vzduchu 
c) přívod vzduchu oknem 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE POT ŘEBNÉ K NÁVRHU SYSTÉMU 
Pro návrh a dimenzování systému, i k zakreslení úpravy vzduchu v diagramu h-x, je nutné 
znát vstupní parametry výpočtu – přehled uvádí následující tabulka 1. 
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Tab. 1 Vstupní parametry výpočtu 

Parametry venkovního 
vzduchu E 

te, he (ϕe) 
[°C] , [J/kg], [%] 

dáno (Poz.1, Poz.2) 

ti [°C] dáno, (Poz. 3) 
zima - bez vlhčení: < 30 % (Poz. 4) 
zima - s vlhčením: optimálně 50 % (Poz. 4) 

Parametry vnitřního 
vzduchu I 
(hygienické, 
technologické) 

ϕi [%] 
léto: volí se 40 až 60 %, (Poz. 4) 

Průtok venkovního 
vzduchu (hygienické, 
technologické požadavky) 

Ve [m
3/s] dle hygienických požadavků  (Poz. 5) 

Letní tepelná zátěž 
(citelná) 

Qc [W] dle ČSN 73 0548 (Qc = Qci + Qce) 

Vlhkostní zisky Mw [kg/s] dle ČSN 73 0548 
Zimní tepelná ztráta Qztr [W] dle ČSN 06 0210 
 
Poznámka 1 (teplota venkovního vzduchu te):  
Zima: K výpočtu tepelných ztrát se použijí oblastní teploty te obl (-12, -15, -18 °C 
dle ČSN 06 0210 [8]). Při dimenzován ohřívačů vzduchu a zvlhčovačů v zimním období 
se doporučuje výpočtová teplota venkovního vzduchu te = te obl – 3 K, neboť 
ve vzduchotechnickém systému se projeví i krátkodobý pokles teploty venkovního vzduchu 
pod oblastní teplotu. 
Léto: Výpočet letní tepelné zátěže pro území ČR se provádí dle ČSN 73 0548 [7],  kde 
je určena jednotná letní výpočtová teplota venkovního vzduchu 30 °C. Toto zjednodušení 
je možné, neboť teplota venkovního vzduchu neovlivňuje podstatně venkovní letní zátěž. Při 
dimenzování chladicího výkonu klimatizačního zařízení (chladičů vzduchu) se doporučuje 
uplatnit maximální teploty výpočtové teploty, dosahující v ČR 32 až 33 °C. Doporučené 
hodnoty letních výpočtových teplot venkovního vzduchu pro větší česká města jsou uvedeny 
v publikaci J. Chyského [2]. 

Poznámka 2 (entalpie he, relativní vlhkost ϕe venkovního vzduchu): 
Zima: V zimním období se ve venkovním vzduchu nachází nejmenší obsah vodních par, 
při teplotě venkovního vzduchu te =  - 15 °C  je měrná vlhkost vzduchu x =1,0 g/kg, ϕ ≈1. 
Léto:  Při letních extrémních teplotách a bezmračných dnech (te = 32 °C)  se uvažuje  měrná 
vlhkost xe = 10,5 g/kg  (entalpie he = 58 kJ/kg). Výpočtová entalpie venkovního vzduchu he 
pro větší česká města  je v publikaci J. Chyského [2]. 

Poznámka 3 (teplota vnitřního vzduchu ti):  
Dimenzování klimatizačních zařízení vychází z požadované teploty vnitřního vzduchu ti 
v místnostech. Hygienické požadavky, formulované v legislativě ČR, definují pro vnitřní 
prostředí operativní teplotu to. Operativní teplota to, kromě teploty vzduchu, závisí i na teplotě 
povrchu stěn, resp. střední radiační teplotě tr a rychlosti  vzduchu (při w ≤ 0,2 m/s  je vliv 
rychlosti zanedbatelný). Teplota povrchu stěn místností (vč. oken) se při dimenzování 
klimatizačních systémů neurčuje - lze ji stanovit výpočtem tepelné bilance stěn, který 
respektuje časovou změnu tepelné zátěže a tepelnou kapacitu stěn budovy (např. simulačním 
energetickým výpočtem ESP-r [9]). Při dimenzování se proto rozdíl mezi to  a ti odhaduje, což 
je přípustné pouze v případech, kdy očekávané rozdíly nejsou výrazné. Požadavky 
na optimální operativní teplotu to v pracovním prostředí jsou uvedeny v Nařízení vlády [3] 
a pro další veřejné objekty ve vyhláškách  ministerstev [4], [5], [6].  
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Zima: Lze velmi přibližně odhadnout, že v zimním období pro dosažení operativní teploty to  
je nutno při návrhu klimatizace uvažovat s teplotou vzduchu ti = to + 1(2) K (nejsou-li 
v místnosti velké prosklené fasádní plochy), 
Léto:  V letním období naopak ti = to - 1(2) K (za předpokladu, že jsou stíněna okna proti 
přímé sluneční radiaci). 
 
Pro komfortní klimatizaci se zpravidla doporučuje teplota vnitřního vzduchu:  
 
• zimní  období:  ti = 22 až 20 °C 
• letní  období:   ti = 24 až 26 °C 
 
Požadavky na  teplotu vzduchu u  technologických klimatizačních  zařízení mohou být 
obecně v širokém rozmezí, převážně se  však blíží požadavkům komfortním. 

Z hlediska ochrany zdraví osob pohybujících se v letním období ve venkovním i vnitřním 
prostředí je nutné, aby rozdíl mezi teplotou venkovního vzduchu a teplotou vnitřního vzduchu 
v klimatizovaném prostředí nepřekročil 6 K. 

Poznámka 4 (relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕi):  
Zima, léto: Pro pracovní prostředí jsou hygienicky požadované parametry (v zimním i  letním 
období) uvedeny v  Nařízení vlády [3] v rozpětí ϕi = 30 až 70 %, další požadavky viz [4], [5], 
[6]. Pro komfortní klimatizaci  se považuje za optimální hodnotu relativní vlhkost vzduchu  
50 %. Novější výzkumy pocitů osob ukazují, že lépe vyhovuje  relativní vlhkost nižší 
než 50 %, avšak ne pod 30 %. Aby nepoklesla relativní vlhkost vzduchu pod minimální 
hodnotu 30 %, je třeba v převážném počtu případů vzduch v zimě vlhčit. V letním období, 
bez úpravy vlhkosti, se v komfortním chlazeném prostředí zpravidla dosáhne relativní 
vlhkosti vzduchu v rozmezí 40 až 60 % - stav vzduchu se však doporučuje vždy ověřit 
výpočtem, znázorněním  procesu úpravy vzduchu v diagramu h-x. 

U technologických zařízení mohou dosahovat požadavky na relativní vlhkost vzduchu 
až krajních mezí (velmi nízké relativní vlhkosti: pod 30 %, i extrémně vysokých hodnot 
→ 100 %). 

Poznámka 5 (průtok venkovního vzduchu Ve): 
Přívod čerstvého venkovního vzduchu je nutný u komfortních klimatizačních zařízení 
(pro osoby), zařízení technologických (s vývinem škodlivin), případně tam, kde se z prostoru  
místním odsáváním odvádí odpadní vzduch do venkovní atmosféry.  

Pro komfortní větrací a klimatizační zařízení se stanoví průtok přiváděného venkovního  
vzduchu Ve [m

3/s] dle předepsaného, resp. doporučeného množství vzduchu (dávky) pro jednu 
osobu  (m3/h osobu),[3], [5], [6]. 
Vyskytují-li se v klimatizovaném prostoru odsávací zařízení (s výfukem odpadního vzduchu 
do venkovní atmosféry), přívod venkovního vzduchu Ve [m

3/s] je rovný průtoku odpadního 
vzduchu Vod [m3/s], při dodržení požadavků na tlakové poměry v místnosti (rovnotlak, 
podtlak, přetlak). 
 
Vznikají-li v prostoru látkové škodliviny a jsou-li k dispozici údaje o produkci škodlivin Mš 
(mg/s), stanoví se průtok venkovního  vzduchu Ve [m

3/s]  výpočtem pro dodržení  přípustného 
expozičního limitu PEL [3] (tj. koncentrace CPEL [mg/m3]) v klimatizovaném prostoru. 
Doporučuje se však vždy instalovat samostatné odsávací zařízení a minimalizovat tok 
škodlivin do klimatizovaného prostoru.  
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Vyskytují-li se ve vnitřním ovzduší látky hořlavé nebezpečné výbuchem, je nutno navrhnout 
průtok venkovního vzduchu minimálně pro dodržení dolní meze výbušnosti dané látky, 
výpočtem (obdobně jako pro produkci škodlivin), kam místo hodnoty CPEL se dosadí  hodnota 
m . Ld  ; Ld [mg/m3] je dolní mez výbušnosti látky, m = 0,1 až 0,2  - bezpečnostní součinitel. 
Nejsou-li k dispozici údaje umožňující stanovení průtoku venkovního vzduchu podle  výše 
uvedených doporučení, nezbývá než stanovit průtok venkovního vzduchu dle doporučených 
hodnot intenzity větrání I [1/h] uváděných v odborné literatuře. Tento postup je však pouze 
orientační a je nutno ho kontrolovat s praktickými zkušenostmi i se stanoviskem hygienické 
služby. 
 

DIMENZOVÁNÍ SYSTÉMU 

VARIANTA 1 - PŘÍVOD VENKOVNÍHO VZDUCHU DO VNIT ŘNÍ JEDNOTKY 
Tato varianta může být realizována vnitřními jednotkami, umožňujícími připojení venkovního 
vzduchu z ústřední jednotky pro úpravu venkovního vzduchu (VZT). Ke směšování 
venkovního a oběhového vzduchu dochází ve vnitřní jednotce (VIJ). Návrh systému  
zpravidla začíná  letním provozem. 

LETNÍ PROVOZ 

Průtok přiváděného vzduchu  

Citelná tepelná zátěž prostoru je odváděna vzduchem přiváděným z vnitřní jednotky Vp, jehož 
průtok se stanoví 

( )
c

p
i p

Q
V

c t tρ
=

−
 [m3/s]         (1) 

 
kde (ti – tp) je pracovní rozdíl teplot, který se volí běžně 6 až 8 K, při rozptýlení vzduchu 
v místnosti intenzivním směšováním až 10 (12) K. Pro zadanou teplotu ti  je pak dána i teplota 
přiváděného vzduchu tp . 

Návrh jednotky 

Dle citelné tepelné zátěže Qc [W] a průtoku přiváděného vzduchu Vp [m
3/s] se z podkladů 

výrobce předběžně vybere velikost vnitřní jednotky chladivového systému. Doporučuje 
se zvolit nejblíže vyšší velikost, odpovídající požadovanému citelnému chladicímu výkonu Qc 
a průtoku vzduchu Vp při středních otáčkách ventilátoru (u tříotáčkových ventilátorů). 
 
Kontrola pracovního rozdílu teplot 

Navržená vnitřní jednotka (z podkladů výrobce) disponuje citelným chladicím výkonem 
Qc,skut a průtokem vzduchu Vp,skut. Skutečný pracovní rozdíl teplot pak bude 

,

( ) c
i p skut

p skut

Q
t t

V cρ
− =  [K]       (2) 

 
Pokud (ti – tp)skut > 10 (12) K, pak je možné: 
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• zvýšit otáčky navržené vnitřní jednotky a tím i průtok přiváděného vzduchu Vp,skut, 
pracovní rozdíl teplot (ti – tp)skut se sníží – podle vztahu (2). Vnitřní jednotka pak již 
nemá rezervu výkonu. 

• zvolit výkonově o stupeň vyšší vnitřní jednotku s vyšším průtokem Vp,skut, 
a vyhovujícím Qc,skut 

 
Průtok oběhového vzduchu vnitřní jednotkou je dán rozdílem 

,ob p skut eV V V= −  [m3/s]         (3) 

 
Znázornění úpravy vzduchu v h-x diagramu 

Na obr.2a je znázorněna úprava vzduchu v místnosti s vnitřní jednotkou VIJ chladivového 
systému bez chlazení venkovního vzduchu v jednotce VZT. Venkovní vzduch o stavu E 
je bez úpravy přiváděn do vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka nasává z vnitřního prostoru 
vzduch o stavu I , který se v jednotce smísí s venkovním vzduchem E na stav S a tento vzduch 
se chladí na požadovanou teplotu tp přiváděného vzduchu P. Vlivem tepelné a vlhkostní 
zátěže dojde ke změně stavu vzduchu  v místnosti na stav I . 

Tab. 2 Konstrukce úpravy vzduchu pro letní provoz bez chlazení venkovního vzduchu 

Stav E dáno: te = 30 až 33 °C, he = 54 až 62 kJ/kg 
Stav I  dáno ti, ϕi odhad 40 až 60 % 
Stav S  poměr průtoků je dán rovnicí (3) 
Bod CH povrchová teplota výparníku vnitřní jednotky tch ≈ 5 °C  
Bod P rovnice (2) 
Čára SI změna stavu vzduchu v místnosti 
 
Kontrola celkového chladicího výkonu vnitřní jednotky 

Celkový potřebný (citelný + vázaný) chladicí výkon výparníku vnitřní jednotky je dán 
rozdílem entalpií z h-x diagramu (obr. 2a) 

, , ( )ch celk p skut s pQ V h hρ= −  [W]        (4) 

 
Celkový výkon chladiče v navržené vnitřní jednotce Qch,skut (z podkladů výrobce) pak nesmí 
být menší než vypočítaná hodnota Qch,celk dle rovnice (4). Výkon Qch,skut je pak určující 
při návrhu venkovní kondenzační jednotky. 
 
Kontrola navlhčení vzduchu v místnosti 

Při řešení úpravy vzduchu v h-x diagramu se relativní vlhkost vnitřního vzduchu v letním 
období většinou volí (tab.1). Po znázornění procesu se kontroluje, zda hodnoty odečtené z h-x 
diagramu (xi – xp)diagr odpovídají navlhčení vzduchu v místnosti dle produkce vlhkosti 
Mw [kg/s], resp. zda platí shoda 

!

,

( ) w
i p diagr

p skut

M
x x

V ρ
− =   [kg/s]       (5) 

 
Pokud uvedená rovnost neplatí je nutné změnit polohu bodu I  na izotermě ti.  
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ZIMNÍ PROVOZ 

Chladivový klimatizační systém se většinou dimenzuje pro letní provoz. Ve funkci tepelného 
čerpadla umožňuje systém v zimě prostor vytápět. Topný výkon vnitřní jednotky pak většinou 
postačuje na krytí tepelných ztrát místnosti. Při návrhu je však nutné počítat s poklesem 
výkonu venkovní jednotky při nízkých teplotách venkovního vzduchu te. Velikost vnitřní 
jednotky (průtok vzduchu, výkon) je dána z návrhu pro letní provoz. 

Znázornění úpravy vzduchu v h-x diagramu 

Obr. 2b znázorňuje úpravu vzduchu v zimním období. Venkovní vzduch se ohřívá ze stavu E 
na E´ (teplotu te‘ volíme rovnou ti). Dále se vzduch vlhčí parou při  (te‘  ≈ konst.) na stav PE. 
Vnitřní jednotka nasává z vnitřního prostoru oběhový vzduch o stavu I , který se v jednotce 
smísí s venkovním vzduchem PE na stav S a tento vzduch se ohřívá na požadovanou teplotu 
tp přiváděného vzduchu P. Vlivem tepelné a vlhkostní zátěže, dojde ke změně stavu vzduchu 
v místnosti na stav I . 

Nejprve je nutné stanovit stav vzduchu po smísení S (měrnou vlhkost xs) z bilance vlhkosti 
v prostoru 

,

( ) w
i s

p skut

M
x x

V ρ
− =           (6) 

 
Ze vztahu pro směšování venkovního vzduchu s oběhovým vzduchem (7) se určí poloha bodu 
PE na izotermně te‘ = tpe 

ob ob

e e

PE S M V

S I M V
= ≅           (7) 

Teplota přiváděného vzduchu tp 

se určí ze vztahu 

,

( ) ztr
p i

p skut

Q
t t

V cρ
− =   [K]        (8) 

 
kde průtok přiváděného vzduchu Vp,skut se shoduje s průtokem pro léto. 

Potřebný výkon ohřívače vzduchu ve vnitřní jednotce  je Qztr (ohřívač v daném případě 
neslouží k ohřevu venkovního vzduchu, který je přiváděn do vnitřní chladivové jednotky 
z jednotky VZT o teplotě ti).  Výkon ohřívače Qoh,skut ve vnitřní jednotce (z podkladů výrobce) 
musí být větší než Qztr. 

Pracovní rozdíl teplot musí odpovídat způsobu rozptýlení teplého přiváděného vzduchu 
v místnosti. Skutečný výkon ohřívače dle podkladů výrobce pak musí být větší než Qztr, což je 
ve většině případů splněno. 
 
Potřebný výkon parního zvlhčovače 

Výkon zvlhčovače vzduchu připadající na navrhovanou vnitřní jednotku  

, ( )w zvl e i pe eM V x xρ= −   [kg/s]       (9) 
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Obr. 2 Znázornění úpravy vzduchu v h-x diagramu (přívod venk. vzduchu do vnitřní jednotky) 
a) letní provoz bez chlazení venkovního vzduchu 
b) zimní provoz s vlhčením venkovního přiváděného vzduchu 

VARIANTA 2 - NEZÁVISLÝ P ŘÍVOD UPRAVENÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 
Častým případem bývá kombinace chladivového systému s nezávislým přívodem vzduchu 
z větrací jednotky, která slouží pro přívod minimální dávky čerstvého venkovního  vzduchu 
Ve pro osoby. Systém (obr. 3) je složen z vnitřní jednotky (popř. jednotek VIJ), venkovní 
jednotky (VEJ) a centrální VZT jednotky pro úpravu venkovního vzduchu.  

 

Obr. 3 Schéma chladivového klimatizačního systému s nezávisle pracující VZT jednotkou 
(letní provoz – tepelné zisky)  

 



  

8 

LETNÍ PROVOZ S CHLAZENÍM VENKOVNÍHO VZDUCHU 

Návrh jednotky 

Návrh vhodné vnitřní jednotky se provede obdobně jako v předchozím případě, dle rovnice 
(1), (2) a (3). Pokud je znám průtok přiváděného vzduchu Vp,skut , pak z rovnic (10) a (11) 
se určí stav vzduchu po smísení, který je dán teplotou ts a měrnou vlhkostí xs.  
 
Předpokladem výpočtu je, že dojde nejprve k smíšení vzduchu venkovního a vzduchu 
přiváděného z vnitřní jednotky. Celková citelná tepelná zátěž prostoru Qc, kterou tvoří vnitřní 
a vnější zisky je odváděna jednak větracím vzduchem Ve a zejména vzduchem přiváděným 
z vnitřní jednotky chladivového systému Vp (resp. Vp,skut). Při dalším řešení se použije 
skutečný průtok vzduchu vnitřní jednotky Vp,skut ,tak jako v předchozích případech. 

,( ). .( )c p skut p e pe i sQ V V c t tρ ρ= + −  [W]      (10)  

 
Obdobně je z místnosti odváděna i vlhkostní zátěž 

,( ).( )w p skut p e pe i sM V V x xρ ρ= + −  [g/s]      (11) 

 
Celkové chladicí výkony vnitřní a centrální VZT jednotky 

Celkový potřebný (citelný + vázaný) chladicí výkon výparníku vnitřní jednotky je dán 
rozdílem entalpií z h-x diagramu (obr. 4a) 

, , ( )ch celk p skut i pQ V h hρ= −  [W]        (12) 

 
Celkový výkon chladiče v navržené vnitřní jednotce Qch,skut (z podkladů výrobce) pak nesmí 
být menší než vypočítaná hodnota Qch,celk dle rovnice (12). Výkon Qch,skut je pak určující 
při návrhu venkovní kondenzační jednotky. 

Celkový výkon chladiče v centrální VZT jednotce pak bude 

, ( )ch celkVZT e e peQ V h hρ= −  [W]        (13) 

 

Znázornění úpravy vzduchu v h-x diagramu 
Venkovní vzduch o stavu E je nasáván do jednotky pro úpravu venkovního vzduchu (VZT), 
kde je chlazen na stav  přiváděný do místnosti PE. V daném případě je volena teplota 
přiváděného vzduchu tpe shodně s teplotou vzduchu v místnosti ti. Změna stavu vzduchu 
je dána povrchovou teplotou chladiče tch2 resp. bodem CH2. Vnitřní jednotka chladivového 
systému (VIJ) nasává z vnitřního prostoru vzduch o stavu I , který upravuje (chladí) 
na požadovanou teplotu přiváděného vzduchu P. Jak bylo uvedeno, předpokladem řešení je, 
že v místnosti dojde ke smíšení proudu vzduchu přiváděného z klimatizační jednotky PE 
se vzduchem z vnitřní jednotky P na stav S. Potom, vlivem tepelné a vlhkostní zátěže, dojde 
ke změně stavu vzduchu  v místnosti na stav I . 

V následující tabulce 3 je popsána konstrukce úpravy vzduchu v h-x diagramu, která 
je zobrazena na obr. 4a.  
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Tab. 3 Konstrukce úpravy vzduchu pro letní provoz s chlazením venkovního vzduchu 

Stav E dáno: te = 30 až 33 °C, he = 54 až 62 kJ/kg 
Stav I  dáno ti, ϕi odhad 40 až 60 % 

povrchová teplota výparníku vnitřní jednotky tch ≈ 5 °C Bod CH1 a 
CH2 povrchová teplota chladiče VZT jednotky tch2 ≈ (tw1+tw2)/2 = 9 °C (vodní 

chladič 6/12 °C) 
Stav PE průsečík čar ECH2 a tpe 

volí se předběžně pracovní rozdíl teplot ti – tp = 6 až 10 K  
vybere se vhodná jednotka pro odpovídající Qc (převážně pro střední otáčky) a 
průtok Vp (Vp,skut) 

průtok venkovního vzduchu z  jednotky VZT Ve je dán hygienickými 
požadavky 
teplotu vzduchu po smísení ts  se určí z tepelné bilance (10) 
měrná vlhkost po smísení xs se určí z bilance vlhkosti (11) 

Stav S  

v průsečíku xs a ts je stav S 
leží v průsečíku čar PES a ICH1  
musí platit, že PES / SP = Vp,skut / Ve 

Bod P 

pokud rovnost neplatí, změní se poloha bodu I (ti = konst., ϕi = var.) 
Čára SI změna stavu vzduchu v místnosti 
 

ZIMNÍ PROVOZ 

Zimní provoz zařízení je znázorněn na obr. 4b. Princip je obdobný jako pro letní provoz, s tím 
rozdílem, že v jednotce VZT pro úpravu venkovního vzduchu je zařazen deskový výměník 
ZZT. Tepelná ztráta místnosti Qztr je hrazena vzduchem Vp,skut , který se ve vnitřní jednotce 
ohřívá  na teplotu tp  a v místnosti se mísí s větracím vzduchem Ve (stav PE, teplota 
tpe = te‘ = ti).    

Teplota tp se určí ze vztahu 

,

( ) ztr
p i

p skut p

Q
t t

V cρ
− =  [K]        (14) 

Rovněž platí 

,( ). .( )ztr p skut p e pe s iQ V V c t tρ ρ= + −  [W]      (15) 

Znázornění úpravy vzduchu v h-x diagramu 
Venkovní vzduch E je nasáván do jednotky a v rekuperačním výměníku se předehřívá na stav 
ZZT . Odtud vzduch proudí do ohřívače, kde se dohřívá na teplotu tpe a v parním zvlhčovači 
dojde k jeho navlhčení na požadovaný stav vzduchu přiváděného do místnosti PE. Opět 
se jedná se o izotermní přívod vzduchu, kdy teplota přiváděného vzduchu tpe je shodná 
s teplotou vzduchu v místnosti ti.  

Vnitřní jednotka (VIJ) nasává z vnitřního prostoru vzduch o stavu I , který ohřívá 
na požadovanou teplotu přiváděného vzduchu P a vrací ho zpět. V místnosti dojde ke smísení 
proudu vzduchu přiváděného z klimatizační jednotky PE se vzduchem z vnitřní jednotky P 
na stav S. Vlivem  tepelné a vlhkostní zátěže dojde ke změně stavu vzduchu  v místnosti 
na stav I . 
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Tab. 4 Konstrukce úpravy vzduchu pro zimní provoz 

Stav E dáno: te = -15 °C, ϕe = 100 % 
Stav ZZT tZZT je dána účinností výměníku zpětného získávání tepla 
Stav E  ́ ohřev vzduchu na té  = ti 
Stav I dáno ti, ϕi odhad 40 až 60 % 
Stav P tp se určí z rovnice (14), P (tp,xi) 

vnitřní jednotka je vybraná (viz letní provoz) - průtok Vp,skut 
průtok venkovního vzduchu z jednotky VZT  Ve je dán hygienickými 
požadavky 
teplota vzduchu po smísení ts se určí z tepelné bilance (15) 

Stav S 

měrná vlhkost po smísení xs se určí z bilance vlhkosti (11) 
Stav PE tpe = ti, vlhčení vzduchu na stav xpe , PE  v průsečíku tpe a přímky PS 
Čára SI změna stavu vzduchu v místnosti 
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Obr. 4 Znázornění úpravy vzduchu v h-x diagramu (přívod vzduchu do místnosti), 
a) letní provoz s chlazením venkovního vzduchu 
b) zimní provoz se ZZT a vlhčením venkovního přiváděného vzduchu 

VARIANTA 3 - PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI P ŘIROZENĚ OKNEM 
Chladivové systémy se uplatňují i v místnostech, kde je větrání zajišťováno přirozeně oknem. 
Letní provoz systému se řeší obdobně jako ve variantě 2, ale bez chlazení venkovního 
vzduchu. Problém nastává při určení průtoku venkovního vzduchu, který nelze v tomto 
případě zcela přesně stanovit, ale pouze odhadnout. Prakticky je možné uvažovat 
s přirozeným přívodem vzduchu, který nepřekročí za extrémních venkovních podmínek 
hygienicky požadované minimum. Takové řešení však nesplňuje základní podmínku 
komfortní klimatizace, jejíž nedílnou součástí je řízená úprava čerstvého venkovního 
vzduchu. 



  

11 

ZÁVĚR 
V příspěvku je uveden návrh potřebného výkonu vnitřních jednotek chladivového systému. 
Celkový chladicí výkon venkovní jednotky se teoreticky stanoví z celkového součtu 
chladicích výkonů jednotlivých vnitřních jednotek v průběhu extrémního dne. Výrobci 
chladivových klimatizačních systémů mají pro určení celkového chladicího výkonu svých 
systémů vlastní směrnice. 
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SEZNAM OZNAČENÍ 
c  měrná tepelná kapacita vzduchu  [ J.kg-1.K-1] 
C koncentrace [ mg/m3 ]   
M  hmotnostní průtok [ kg/s ] 
I intenzita větrání [ h-1 ] 
Q tepelný tok [ W ] 
t teplota [ °C ] 
V  objemový průtok vzduchu [ m3/s ] 
x měrná vlhkost [ g/kg s.v. ] 
ρ hustota vzduchu [ kg.m-3 ] 
ϕ relativní vlhkost vzduchu [ % ] 
 
indexy 
c celkový  
ci citený vnitřní 
ce  citelný venkovní 
ch chladicí, chladiče 
e  venkovní  
i vnitřní 
o operativní 

ob oběhový 
p přiváděný 
pe přiváděný venkovní 
skut skutečný 
w vlhkostní 
ztr ztráta 

 
Příspěvek byl napsán s podporou výzkumného záměru MSM 6840770011 Technika životního 
prostředí. 
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