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…%
Úspory energie

Nový rad vynikajúcich radiátorových termostatov
Úspory energie s produktami Danfoss



www.danfoss.com/living   | living by Danfoss November 2010   | 2

Podklady: Univerzita v Aachene, Nemecko

 Modelovanie spotreby energie sa uskutočnilo v roku 2010.

 Modelovanie vykonali na univerzite v Aachene v Nemecku. Vedúcim projektu na univerzite bol
profesor Rainer Hirschberg.

 Profesor Hirschberg sa venuje otázkam vykurovania, ventilácie a sanitárnej techniky od roku 1985.
V roku 1999 sa stal profesorom na univerzite v Aachene. Od roku 1991 je profesor Hirschberg
členom výkonnej rady Združenia nemeckých inžinierov (VDI - Verein Deutsche Ingenieure), kde
dodnes pôsobí v odborných komisiách pripravujúcich nemecké normy DIN a smernice združenia VDI.
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Podklady: Základné informácie
 Výsledky štúdie sú založené na modelovaní energetickej účinnosti systémov na výrobu a distribúciu

energie podľa európskych noriem.

 Ostatné komponenty ako potrubia, čerpadlá, izolácie budov, termostatické radiátorové ventily a podobne,
sa modelovali pomocou simulačných nástrojov TRANSYS a SIMULINK. Tieto simulačné programy sa bežne
používajú pri modelovaní energetických systémov a poskytujú dôveryhodné výsledky.

 Pri modelovaní sa modeluje miestnosť
s plochou 20 m2, čo postačuje na porovnanie
jednotlivých systémov.

 Pri simulácii sa použili vonkajšie teploty
v meste Würtzburg. Ale výsledky sa dajú
aplikovať aj na poveternostné podmienky
v iných krajinách, pretože pri modelovaní
sa vychádza z relatívnych hodnôt. Všetky
výsledky pri simuláciách sú preto relatívne.

 Je dôležité poznamenať, že jediný parameter,
ktorý sme pri modelovaní menili je druh
regulátora na radiátore (napr. ručný ventil,
starý typ termostatického ventila, elektronický
termostatický ventil a podobne).

Σ Pretože všetky parametre sú relatívne, platia pre rôzne tepelné zdroje a rôzne geografické lokality.
Simulačné štúdie sú vhodným nástrojom na relatívne porovnávania.

Relatívna vonkajšia teplota
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Podklady: Definície
 Náklady na výrobu a distribúciu energie sa

vypočítavajú podľa normy EPBD EN15316.

 Pri hodnotení energetickej účinnosti jednotlivých
systémov sa používa faktor etot. Faktor etot je definovaný
ako energia, ktorú musí tepelný zdroj vyprodukovať na
to, aby dodal 1 jednotku tepla do miestnosti, t.j. táto
hodnota zahŕňa všetky druhy tepelných strát, ktoré sa
vyskytujú v tomto procese, napríklad:

 Energetické straty tepelného zdroja

 Energetické straty v potrubí

 Energetické straty závisiace od režimu činnosti
termostatického ventila

 Iné energetické straty

 Ručné radiátorové ventily nastavuje používateľ tak, že
ich otvorí na 100%, 70%, 50% a 0% (viď graf).

Ručný ventil – Hrel

Teplota miestnosti

Tok energie

Požiadavka na energiu

Primárna energia

Miestnosť

VýrobaDistribúcia
Regulácia
a sálanie

pohyblivé hranice
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Podklady: Zhrnutie výsledkov pre etot

 Energia, ktorú musí tepelný zdroj vyprodukovať (etot) na to, aby dodal do miestnosti
potrebné množstvo energie značne závisí od druhu regulátora na radiátore.

 Príklad: Nahradením ručných ventilov (Reg.1) novými samočinnými termostatickými
ventilmi (Reg.3) sa očakáva 36 % úspora energie (2,022-1,293/2,022).

1,0990,907Elektronický termostatický ventil typu P26

1,4011,000Starý typ termostatického ventila
(starší ako 15 rokov)

2

2,0221,000Ručný ventil1

1,2241,000Elektronický termostatický ventil
(s reguláciou na konštantnú teplotu)

4

1,2931,000Nový typ termostatického ventila3

1,084

1,163

etot

0,894Elektronický termostatický ventil typu P2
s vypínaním počas dovolenky

7

0,959Elektronický termostatický ventil typu P15

Potrebná energiaDruh regulátoraReg.
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Podklady: Relatívne porovnanie rôznych druhov regulátorov

 Na základe výpočtu etot z predchádzajúceho slajdu môžeme vypočítať úsporu energie v %
pri náhrade jedného regulátora iným regulátorom

 Tabuľka ukazuje úspory energie pri rôznych kombináciách výmen.
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6
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3
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4

0%23%46%7

17%42%5

721Reg.

ΣPrechod z jedného regulátora na iný má značný vplyv na úsporu energie…

Druh regulátora

Reg.1: Ručný ventil

Reg.2: Starý typ termostatického ventila
(starší ako 15 rokov)

Reg.3: Nový typ termostatického ventila

Reg.4: Elektronický termostatický ventil
(s reguláciou na konštantnú teplotu)

Reg.5: El. termostatický ventil typu P1

Reg.6: El. termostatický ventil typu P2

Reg.7: El. termostatický ventil typu P2
s vypínaním počas dovolenky
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Podklady: Kde vznikajú úspory energie?

 Prechod z Reg.1 na Reg.2: Automatická regulácia teploty v miestnosti

 Prechod z Reg.2 na Reg.3: Opotrebovanie a starnutie plastov > zvýšený mŕtvy chod a trenie ventilov

 Prechod z Reg.3 na Reg.4: Regulácia PID namiesto P > rýchlejšia regulácia a menšie preregulovanie

 Prechod z Reg.4 na Reg.5: Zníženie teploty počas noci (od 22:30 – 06:00)

 Prechod z Reg.5 na Reg.6: Zníženie teploty počas dňa (od 08:00 – 16:00 počas pracovných dní)

 Prechod z Reg.6 na Reg.7: Zníženie teploty počas 2-týždňovej zimnej dovolenky

0%5%10%15%22%46%6

0%31%2

0%1

0%5%13%39%4

0%8%36%3

7%
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721Reg. Druh regulátora

Reg.1: Ručný ventil

Reg.2: Starý typ termostatického ventila
(starší ako 15 rokov)

Reg.3: Nový typ termostatického ventila

Reg.4: Elektronický termostatický ventil
(s reguláciou na konštantnú teplotu)

Reg.5: El. termostatický ventil typu P1

Reg.6: El. termostatický ventil typu P2

Reg.7: El. termostatický ventil typu P2
s vypínaním počas dovolenky
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Podklady: Systémy s referenčným termostatom v miestnosti – etot zhrnutie
(platí najmä pre Francúzsko, Veľkú Britániu, Belgicko a Holandsko)

F/G/H

F/A/A

F/A/A

F/A/A

F/A/A

Pracovné režimy v miest-
nostiach R1/R2/R3

1,3180,882Starý typ termostatického ventila
(starší ako 15 rokov)

2a

1,8340,882Ručný ventil1a

1,1580,882Elektronický termostatický ventil
(s reguláciou na konštantnú teplotu)

4a

1,2090,882Nový typ termostatického ventila3a

1,120

etot

0,851Elektronický regulačný ventil
s individuálnym programovaním

5a

Potrebná
energia

Druh regulátoraReg.

 Energia, ktorú musí tepelný zdroj vyprodukovať
(etot) na to, aby dodal do miestnosti potrebné
množstvo energie značne závisí od druhu
regulátora na radiátore a tiež od toho, či sa kotol
reguluje pomocou termostatu v miestnosti.

 Vykuruje sa päť miestností: 1xR1, 2xR2 a 2xR3.
Výpočet možno rozšíriť na celý dom.

 Režim F s reguláciou kotla. Ak je zapnutá
regulácia kotla, potom platí pre všetky miestnosti.

Zníženie teploty v noci a počas dňa (teplota sa
zníži na 8°C) - v noci od 22:30 - 06:00 a cez
deň od 08:00 - 16:00 (počas pracovných dní)

F

Regulácia na konštantnú teplotuA

Zníženie teploty v noci a počas dňa - v noci od
22:30 - 06:00 a cez deň od 07:00 - 21:00
(počas pracovných dní)

H

Zníženie teploty v noci a počas dňa - v noci od
21:00 - 06:00 a cez deň od 08:00 - 18:00
(počas pracovných dní)

G

Pracovný režim



www.danfoss.com/living   | living by Danfoss November 2010   | 9

Podklady: Relatívne porovnanie rôznych druhov regulátorov

 Na základe výpočtu etot z predchádzajúceho slajdu môžeme vypočítať úsporu energie v %
pri náhrade jedného regulátora iným regulátorom a v režime s reguláciou kotla.

 Tabuľka ukazuje úspory energie pri rôznych kombináciách výmen.

0%28%2a

0%1a

0%4%12%37%4a

0%8%34%3a

0%

5a

7%

3a

3%

4a

15%39%5a

2a1aReg.

Σ V systémoch s regulovaným kotlom a termostatom v miestnosti sú úspory energie pri
použití elektronických radiátorových termostatov nižšie ako v “normálnych” systémoch.

Σ Napriek tomu sú úspory energie stále veľmi atraktívne.

Druh regulátora

Reg.1a: Ručný ventil

Reg.2a: Starý typ termostatického ventila
(starší ako 15 rokov)

Reg.3a: Nový typ termostatického ventila

Reg.4a: Elektronický termostatický ventil
(s regulácia na konštantnú teplotu)

Reg.5a: Elektronický regulačný ventil
(s individuálnym programovaním: F/G/H)
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0%28%2a

0%1a

0%4%12%37%4a

0%8%34%3a

0%

5a

7%

3a

3%

4a

15%39%5a

2a1aReg.

Podklady: Kde vznikajú úspory energie?

 Prechod z Reg.1a na Reg.2a: Individuálna automatická regulácia teploty v ostatných miestnostiach

 Prechod z Reg.2a na Reg.3a: Opotrebovanie a starnutie plastov > zvýšený mŕtvy chod a trenie ventilov

 Prechod z Reg.3a na Reg.4a: Regulácia PID namiesto P > rýchlejšia regulácia a menšie preregulovanie

 Prechod z Reg.4a na Reg.5a: Individuálne znižovanie teploty v miestnostiach s režimami F/G/H

Druh regulátora

Reg.1a: Ručný ventil

Reg.2a: Starý typ termostatického ventila
(starší ako 15 rokov)

Reg.3a: Nový typ termostatického ventila

Reg.4a: Elektronický termostatický ventil
(s regulácia na konštantnú teplotu)

Reg.5a: Elektronický regulačný ventil
(s individuálnym programovaním: F/G/H)
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