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TECHNICKÝ POPIS VÝUKOVÉHO SYSTÉMU: 

PRACOVIŠTĚ 1 – ZDROJE TEPLA 
Solární kolektor tepla pro ohřev topné vody – využití OZE 

Simulace chodu kolektoru pomocí el. Topné patrony, při venkovní instalaci žáci získají přehled o 

množství energie získatelné z plochy jednoho panelu, okruh plní speciálním médiem, které musí být odděleno 

od topné vody. Předání tepla probíhá buď ve třítahovém deskovém výměníku, nebo v topné spirále uvnitř 

zásobníku na teplou vodu. U obou řešení je porovnávána efektivita přenosu, rizika růstu legionelly, možnost 

využití zdroje.  

Tepelné čerpadlo 

V provedení vzduch voda buď venkovní, split, nebo vnitřní instalace. Žáci získají zkušenost s typickým 

řešením zdroje tepla moderních budov. Výpočet koeficientu COP z naměřených hodnot, vliv požadované 

teploty a venkovních podmínek na COP, stratifikace teplot dle potřebného použití pomocí dvou třícestných 

ventilů. Spotřeba elektřiny je přenášena na dispečink elektroměrem s M-bus komunikací 

Plynový kondenzační kotel s koaxiálním vyvedením spalin a přívodem vzduchu 

Nejběžnější zdroj pro soustavy s potřebou vysokopotenciálního tepla ovládaný 0-10V, v kombinaci se 

solárním ohřevem a tepelným čerpadlem lze programovat logiku energetického managementu, vybaven 

vlastním oběhovým čerpadlem 

Stratifikační zásobník 

Vybaven min. pěti teplotními čidly rozmístěnými po výšce pro sledování vlivu stratifikace ukládaného 

tepla na základě logiky energetického managementu, vnitřní části zásobníku jsou odděleny separátorovými 

membránami pro minimalizaci mísení jednotlivých vrstev. Tepelná izolace tl. min. 100mm 

Zdroj pro nahřátí zásobníku pro okamžité ukázky 

Systém automatického udržování tlaku v soustavě, dopouštění představuje systém pro velké soustavy, 

systém je vybaven i klasickou expanzní nádobou s membránou v solární části, k tomu toto automatické 

udržování tlaku poskytne základní znalosti tlakovacích čerpadel a jejich řízení. 

 

PRACOVIŠTĚ 2 – ODBĚRNÁ MÍSTA 

Panel topná tělesa 

Na tomto panelu je možné ukázat základní principy vyvažování soustav, oddělení jednotlivých částí 

soustavy pomocí hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků (anuloidu) dokáže simulovat samotížný systém, 

se kterým se instalatéři mohou stále setkávat ve velkém množství RD.  Větev zapojena s trojcestným ventilem 

je řízena ekvitermě na základě venkovní teploty. Žáci se setkají s nejběžnějšími typy šroubení na topných 

tělesech.  

Podlahové vytápění 

Vizuální ukázka pokládky systému podlahového vytápění, vliv uspořádání potrubí na citelné rozdíly v 

distribuci tepla, nastavení rozdělovače jednotlivých topných větví dle požadovaného průtoku. Zapojení ze 



zdroje umožňuje využití nižších teplot ze spodní části zásobníku, nebo dle požadavků z vyšší části. Výsledná 

teplota je míchána trojcestným ventilem s plynulou regulací. 

 

Příprava teplé vody přes deskový výměník 

Porovnání výhod oproti zásobníku s topným hadem, eliminace množení bakterií v pitné vodě, minimální 

potřebná teplota primáru pro ohřev pitné vody v reálném odběrném místě, cirkulace udržuje teplotu v okruhu 

konstantní v těsné blízkosti OM. Čerpadlo topné vody má řízené otáčky dle požadavku na teplotu teplé pitné 

vody. Jde o plynulou regulaci s rychlým rozběhem na základě sepnutí snímače průtoku (flowswitch) 

Panel s umyvadlem 

            Panel je vybaven základní domácí vodárnou v dimenzi pro použití pro RD a přečerpávač splaškové 

vody. Modul je doplněn o termostatický mísící ventil, jeho bezpečnostní funkce je využita při úmyslném zvýšení 

teploty na teplé vodě. 

             

Systém je vybaven měřiči tepla s přenosem spotřeby, průtoku a teplot na dispečink s vizualizací těchto 

hodnot. Jednotlivé moduly odběrných míst a zdrojů jsou pro potřeby porovnávání efektivity vybaveny 

elektroměry s M-bus komunikací a vizualizací na dispečinku. Každý elektroměr sdružuje logické skupiny 

komponentů (čerpadla, topné patrony). 

 

           Pracoviště 1 

 
 

Pracoviště 2 



 


