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Seznam použitých symbolů a zkratek 

°C                                  Celsiův stupeň, jednotka teploty 

K                                    Kelvin, základní jednotka teploty 

kW                                 Kilowatt, násobná jednotka výkonu 

Kč                                  Koruna česká, měnová jednotka České republiky 

A                                    Ampér, základní jednotka elektrického proudu 

ČSN                               Česká technická norma 

%                                    Procento, vyjádření části celku pomocí celého čísla 

TUV                               Teplá užitková voda 

V                                    Volt, základní jednotka elektrického napětí 

CO                                 Oxid uhelnatý 

mm                                 Milimetr, násobná jednotka délky 

m                                    Metr, základní jednotka délky 

∆t                                   Ochlazení teplonosné látky 

n                                     Součinitel zvětšení objemu 

tm                                   Střední teplota teplonosné látky 

ti                                     Vnitřní výpočtová teplota 

te                                    Venkovní výpočtová teplota 

te,min                             Minimální venkovní výpočtová teplota    

tw1,max                         Maximální teplota přívodu otopné vody 

tw2,max                         Maximální teplota zpátečky otopné vody  

tw1                                 Teplota přívodu otopné vody 

tw2                                 Teplota zpátečky otopné vody 

MHz                               Megaherz, násobná jednotka frekvence 

Hz                                   Herz, základní jednotka frekvence 

L                                     Litr, metrická jednotka objemu 

dB                                   Decibel, jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku 

min                                 Minuta, násobná jednotka času 

 



                                                                                                                                           

 

7 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

LAN                               Lokální počítačová síť     

WIFI                               Bezdrátová komunikace v počítačových sítích 

GSM                               Globální systém pro mobilní komunikaci 

SMS                                Krátké textové zprávy 

OT+                                OpenTherm, systém datové komunikace mezi kotlem a regulátorem 

IU                                    Interface, programová konstrukce    

ÚT                                  Ústřední topení 
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ABSTRAKT: 

 

   Tato diplomová práce se zabývá projektem návrhu regulace plynové kotelny bytového 

domu. Vytápění bytového domu zajišťují dva plynové kotle THERM Duo 50 s vestavěným 

komunikační rozhraní OT+. Regulace kotelny bude realizovaná pomocí chytrého regulátoru. 

Cílem projektu je dosažení hospodárného provozu vytápění. 

   Tento projekt dále řeší problematiku a návrh vhodně zvolených ekvitermních křivek, jejichž 

sestavení předcházela dlouhodobá analýza chování systému vytápění. Adekvátně nastavený 

regulátor s modulem pro dálkové ovládání, bude přinášet obyvatelům domu hospodárný a 

úsporný provoz při zachování jejich tepelné pohody.  

Klíčová slova: 

   Regulátor, ekvitermní křivka, plynový kotel THERM Duo 50, komunikační rozhraní OT+ 

 

 

ABSTRACT: 

 

   This thesis deals with the project proposal for a regulation of the gas boiler room of a 

residential house. Heating of a dwelling house is provided by two gas boilers THERM Duo 50 

with a built-in communication interface OT+. Regulation of the boiler room will be carried 

out using the smart controller. The aim of the project is to achieve the efficient operation of 

heating. 

   This project further addresses the issue and the proposal of appropriately selected 

ekvitermních curves, whose assembly was preceded by a long-term analysis of the behavior 

of the heating system. To adequately set the controller with a module for remote control, it 

will bring the residents of the house efficient and economical operation while maintaining 

their thermal comfort. 

      

Keywords:  

   Regulator, equithermal curve, THERM Duo 50 gas boiler, OT+ communication interface 
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1. ÚVOD 

 

   Cílem této diplomové práce bylo vytvoření návrhu regulace stávající kaskádové kotelny 

bytového domu nacházejícím se v obci Bílovec. 

   Dlouhodobou snahou o vytvoření kvalitní regulace kotelny, bylo důležité se blíže seznámit 

s technickými možnostmi daných plynových kotlů. Za tímto účelem bylo kontaktováno 

technické oddělení firmy THERMONA, výrobce využívaných kotlů, kde nám byly 

odpovězeny veškeré dotazy. Důkladně byly prostudovány možnosti regulace s použitím 

komunikačního rozhraní OT+, aby bylo možno otopnou soustavu kvalitně regulovat. 

   Chování systému kotelny bylo dlouhodobě sledováno a monitorováno sledováno. Měřily a 

zapisovaly se především teplotní data otopné vody, teplota vzduchu venkovního prostředí či 

teplota vzduchu v konkrétních vytápěných prostorech domu. Nasbíraná data prošla důkladnou 

analýzou, zpracovával se teplotní průměr na naměřených místech. To vše s jediným cílem, 

snahou vytvořit žádoucí ekvitermní křivky, které budou zásadní součástí nastavení 

inteligentního regulátoru. 

   Rozhodnutí použít v projektu návrhu inteligentního systému řízení kotelny chytrý regulátor 

bylo dáno požadavkem zadavatele. Jedním z požadavků mimo jiné je ovládání plynových 

kotlů pomocí regulátoru na dálku pomocí mobilního telefonu.  

   Po úspěšném výběru regulátoru, byl osloven odborný elektrotechnik, který zvolený 

regulátor v dané kotelně nainstaloval. Po instalaci regulátoru nám již nic nebránilo po 

dlouhodobé analýze otopné soustavy vytvořit žádanou regulaci.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

10 

 

  2. INTELIGENTNÍ VYTÁPĚNÍ 

   Pojmem inteligentní vytápění lze rozumět komfortní a ekonomické vytápění. Trh nabízí 

mnoho možností, jak docílit efektivního vytápění. Dostupné jsou různé druhy řídících 

systému určených k vytápění bytových domů, díky kterým je možno řídit vytápění dle 

požadavků zadavatele projektu. 

   U inteligentních regulátorů se nabízí možnost nastavení několika denních teplotních režimů, 

zimní a letní režim, umějí také vyhodnotit havarijní stavy kotelny, čímž se předchází případně 

způsobeným škodám. Výčet několika nejběžnějších druhů chytrých regulátoru s popisem 

jejich funkcí je popsán níže. 

 

2.1. Regulátory spínací:  

    

   Spínací regulátory teploty je možno použít pro všechny kotle THERM, ať už nástěnné nebo 

stacionární, s ohřevem vody nebo bez něj. V běžné praxi se můžeme také setkat s pojem 

termostaty, i pod tímto názvem se skrývají spínací regulátory. [5] 

 

   Nejjednodušší termostaty kotel zapnou při poklesu pod nastavenou teplotu a při poklesu 

teploty na nastavenou teplotní mez kotel vypnou. Přesnost regulace bývá různá. Pohybuje se 

od několika stupňů u mechanických termostatů až po cca jeden stupeň celsia u levných 

elektronických termostatů. [5]   

   

   Přesnější nastavení teploty a různé volby týdenních programů umožňují elektronické 

termostaty s volbou spínací diference. Udržení nastavené teploty s přesností cca dva stupně 

celsia umožňují termostaty, které vyhodnotí rozdíl mezi nastavenou a požadovanou teplotou a 

poté mění dobu zapnutí a vypnutí kotle během časového úseku. [5]   

 

2.1.1. Drátové regulátory 

   Jako zástupce drátových regulátorů můžeme uvést Termostat CMR 707, což je 

programovatelný pokojový termostat navržený pro účinné řízení systému topení. [5]      
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   Na digitální prostorovém termostatu lze nastavit sedmidenní program a čtyřdenními pásma 

regulace. Uchování programu v paměti přístroje je neomezené, což patří mezi velké výhody 

těchto termostatů. [5]   

   Pokojový termostat CMR 707 (obr. 1) je výborný k automatickému řízení otopných soustav 

například v rodinných domech nebo kancelářských prostorách. Automatické řízení lze 

nastavit podle časového programu. Zároveň lze použít na všechny typy kotlů THERM. [5] 

 

Obr.1 Termostat CMR 707 [9] 

 

2.1.2.   Bezdrátové regulátory 

 

   Bezdrátové digitální termostaty, jako může být termostat CMT 727 (obr.2), patří mezi další 

variantu dostupných termostatů, které se používají pro automatické řízení otopných soustav 

například v rodinných domech. [5] 

   Automatické řízení probíhá podle nastaveného programu (teplotního, časového). Lze použít 

k ovládání plynových, kombinovaných plynových nebo elektrických kotlů, ale také 

oběhových čerpadel, zónových ventilů. Termostat disponuje velkým přehledným LCD 

displejem. [5] 



                                                                                                                                           

 

12 

 

      Na trhu je k dostání i sada bezdrátového regulátoru teploty CM727, která obsahuje 

pokojovou jednotku CM727 a reléovou jednotku R6660D. [5] 

   Není nutné k pokojové jednotce instalovat žádné kabelové vedení, pouze vedení mezi 

reléovou jednotkou a regulovaným zařízením, tedy kotlem. Regulátor CMT727 používá 

spolehlivou RF komunikaci v pásmu 868 MHz. [5] 

 

Obr. 2 Termostat CMT 727 [9] 

 

2.2. JEDNOZÓNOVÉ inteligentní regulátory 

 

   JEDNOZÓNOVÉ regulátory se ke kotli připojí dvoužilovým vodičem. Pomocí 

komunikačního protokolu OT+, předávají do kotle informace o požadovaném výkonu, na 

který má kotel pracovat. Z kotle poté přichází informace o teplotě na výstupu kotle, o 

provozních a poruchových stavech, venkovní teplotě (ekvitermní regulace). [5]  

   Využití JEDNOZÓNOVÝCH regulátorů je omezeno na použití pouze na nástěnné kotle 

THERM vybavené touto komunikací. Na těchto typech regulátorů můžeme nastavit několik 

týdenních programů pro komfortní řízení teploty v domě. Do této skupiny regulátorů řadíme 

například regulátory CR 04 či PT 59. [5] 

   Pokud se rozhodneme využít těchto regulátorů je výhodné doplnit sestavu kotel – regulátor 

o venkovní čidlo. Celá sestava poté pracuje na principu ekvitermní regulace, což znamená, že 

je schopna přizpůsobovat požadovanou teplotu topné vody aktuálně měřené venkovní teplotě. 

Tato kategorie lze doplnit o tzv. GSM modul, který umožní uživateli pomocí mobilního 

telefonu na dálku ovládat svůj topný systém (PT 59 X + GST 1). [5] 
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2.2.1. Regulátor CR 04 THERMONA 

 

   Programovatelný regulátor CR 04 (obr.3), představuje generaci digitálních pokojových 

jednotek s konfigurovatelným pokojovým regulátorem teploty využívající komunikační 

protokol OT+. Interiérová jednotka se umístí v referenční místnosti a řídí vytápění na základě 

teploty vnějšího prostředí a také provádí korekce regulace na základě teploty ve vnitřním 

prostoru, v tomto případě hovoříme o smíšené regulaci. Dané jednotky lze použít jako hlavní 

součást systému, ale lze je použít i jako příslušenství k systémům vybavených odpovídajícím 

rozhraním pro komunikaci s tímto typem jednotek. V tomto případě k ovládání kotlů s 

možností komunikace prostřednictvím protokolu OT+. [5] 

Funkce regulátoru CR 04: 

• zobrazuje provozní stavy kotlové jednotky 

• 3 nastavitelné teplotní úrovně 

• 5 základních topných programů přednastavených z výroby 

• diagnostika poruch 

• možnost nastavení sedmidenního vytápěcího programu 

• možnost nastavení sedmidenního programu pro ohřev teplé vody 

• funkce okamžité změny teploty 

• dvouvodičové propojení a napájení z kotle 

• možnost řízení i kaskádové kotelny THEROMA 

 

Obr. 3 Regulátor CR 04 [9] 
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2.2.2. Regulátor PT 59 

    Inteligentní regulátor PT 59 (obr. 4) umístěn do referenční místnosti, řídí vytápění na 

základě teploty vnějšího prostředí a provádí korekce regulace na základě teploty ve vnitřním 

prostoru. Umožňuje ovládání zdrojů tepla s OT+ komunikací.  Mezi výhody patří snadné 

ovládání a programování, velký prosvícený displej v českém jazyce.  Regulátorem lze řídit i 

kaskádovou kotelnu. [5] 

   Zařízení nabízí možnost nastavení týdenního programu pro ohřev teplé užitkové vody se 

třemi časovými intervaly na den, ekvitermní regulaci a volbu "Letní a Zimní režim" a typ 

regulátoru PT 59 X lze ovládat také na dálku pomocí SMS zpráv. [5] 

 

Obr. 4 Regulátor PT 59 [9] 

Funkce regulátoru: 

• velký podsvícený displej 

• intuitivní navigace nastavení v češtině 

• tlačítka rychlé volby 

• možnost nastavení devíti týdenních programů pro UT s až šesti teplotními změnami na 

den 

• možnost nastavení jednoho týdenního programu pro TUV až se třemi časovými intervaly 

na den 

• ekvitermní regulace 

• ekvitermní regulace s korekcí podle vnitřní teploty 

• jednoduché ovládání a programování 
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2.3. VÍCEZÓNOVÉ inteligentní regulátory 

 

   Pokud hledáme regulátor, který je schopen regulovat více topných okruhů systému, 

vhodnou variantou mohou býti inteligentní VÍCEZÓNOVÉ regulátory. Tento typ regulátorů 

vyhodnocuje požadavky jednotlivých topných větví. Po vyhodnocení požadavků, posílá 

informace do kotle obdobně jako regulátory JEDNOZÓNOVÉ. [5] 

   

2.3.1. Regulátor THERM VPT 

    Pro velmi jednoduché aplikace, tedy kotle a kotelny do 100 kW lze použít regulátor 

THERM VPT. Propojení regulátoru a kotle zajistí OT + komunikace.  Regulátor THERM 

VPT má dále programovou možnost volby funkce pátého výstupního relé. Je možné zvolit 

zapnutí/vypnutí kotle sepnutím svorky pokojového termostatu kotle, nebo signalizací 

poruchy. Regulátor THERM VPT je schopen uřídit topné soustavy až čtyř směšovaných, nebo 

jen čerpadlových větví s kotlem nebo kaskádou kotlů. V případě THERM VPT regulátoru 

není nutné řešit zabezpečení a automatické doplňovaní topného systému. Každý z okruhů je 

možné řídit nezávisle podle venkovní teploty (ekvitermní regulace) nebo podle teploty 

referenční místnosti, případně na konstantní teplotu topné vody. Výhodou je jednoduché 

nastavení a ovládání pomocí dotykového displeje se slovním zobrazením jednotlivých 

parametrů v několika jazykových verzích, který umožňuje snadnou orientaci uživatele v menu 

přístroje a jednoduchou změnu parametrů vytápění. Regulátor, který je schopen regulovat až 4 

topné okruhy. Lze je zakoupit také v sadách, v sadě rozvaděč (obr.5) a interiérové sadě. [5] 

 

Obr. 5 THERM VPT sada rozvaděč [9] 
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Funkce regulátoru THERM VPT: 

• regulace podle venkovní teploty i teploty v místnosti 

• možnost výběru ze dvou variant 

• možnost ovládat servopohony pomocí napětí 24 V nebo 230 V 

• možnost automatického dopouštění topného systému 

• modul VPTADS a modul VPTPSK 

• možnost dálkového ovládání 

• modul LAN 

• modul WIFI 

• modul GSM (pomocí SMS) 

• možnost signalizace poruch 

•  

 

a) Modul VPT PSK 

        Modul určený pro složitější aplikace. Pro kotelny středních a vyšších výkonů můžeme 

použít typizovanou sestavu jednotky THERM VPT PSK (obr. 6), která obsahuje souhrn 

požadavků na zabezpečení provozu kotelny. [5] 

 

Funkce regulační sady THERM VPT PSK: 

• únik plynu v kotelně 

• výskyt CO v kotelně 

• minimální tlak vody v topném systému 

• překročení maximální teploty v kotelně 

• zaplavení kotelny 

• tlačítko havarijního vypnutí kotelny 

• signalizace a registrace otevření dveří kotelny 

• ovládání havarijního uzávěru plynu 

• signalizace poruchy či havárie kotelny 
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b) Modul VPTADS 

    Po doplnění modulem automatického dopouštění THERM VPTADS (obr.7), celá sestava 

měří a hlídá tlak v topném systému. Zajištění doplnění topného systému je realizováno 

solenoidovým ventilem podle tlaku a omezené doby dopouštění. [5] 

 

    Jednotka THERM VPTPSK umožňuje propojení s regulátorem THERM VPT. Po 

propojení zobrazují poruchové stavy a jejich další přenos, například pomocí GSM, LAN 

WIFI.  Mezi vybavení jednotky patří základní indikace LED diodami, proto aby bylo možné i 

její samostatné použití. Součástí jednotky je i funkce záskoku dvou systémových čerpadel. 

V podstatě v okamžiku rozepnutí kontaktu poruchy v jednom čerpadle, jednotka automaticky 

zapíná druhé čerpadlo a současně signalizuje poruchu vadného čerpadla.  Jednotka THERM 

VPTPSK může pracovat také v autonomním režimu, kdy každý poruchový stav signalizuje 

svit příslušné kontrolky po dobu jeho trvání, případně blikáním této kontrolky po jeho 

odeznění, až do okamžiku kvitování tlačítkem. [5] 

 

2.3.2. Regulátor SZ 10 

 

   Zónový regulátor SZ10004 se využívá k řízení topných systémů rodinných domů i větších 

obytných. Jeho podstata je v řízení teploty topné vody v jednotlivých topných okruzích. 

V jeho možnostech je řídit až 3 topné okruhy a mohou býti k němu připojeny až tři 

inteligentní OT+ pokojové jednotky CR 04 nebo tři klasické pokojové termostaty. [5] 

 

2.4. Volně programovatelné inteligentní regulátory 

   Volně programovatelné inteligentní regulátory pracují obdobně jako zónové regulátory, 

nejsou však striktně omezeny např. v počtu obsluhovaných větví apod.  Naprogramovat lze na 

nich různé konfigurace a zapojení včetně zabezpečení kotelny, které je samozřejmostí. [5] 

 

2.4.1. Regulátor TRONIC 2032EX 

   Tento systém je variantou kompletního systému měření a regulace kotelny. Volně 

programovatelný TRONIC 2032EX (obr. 6) primárně určený pro průmyslové a jiné velké 

topné systémy.  
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Díky své individualizaci umožňuje svoji implementaci. Své uplatnění nalezne hlavně 

v systémech s více než 4 topnými okruhy. Na trhu existuje také podružný rozvaděč TRONIC , 

který obsahuje samotný regulátor pro řízení 1 až 4 topných okruhů. Elektrické zabezpečení 

komponentů, systémového čerpadla, cirkulačních čerpadel a servopohonů směšovacích 

ventilů je samozřejmostí. [5] 

 

Obr. 6 Regulátor TRONIC 2032EX [9] 

 

 

2.5. Speciální inteligentní regulátory 

 

2.5.1. Speciální regulátor THERM TKR 

 

   Speciální regulátor THERM TKR (obr.7) se využívá pro řízení kotle či kaskádové kotelny 

nadřazeným regulačním systémem, který disponuje pouze výstupním signálem 0-10 V 

(regulátory třetích stran bez podpory komunikace OT +).  Regulace THERM TKR se realizuje 

jednoduchým způsobem, příchozí signál zpracuje a předá kotli nebo kaskádě informaci o 

požadované teplotě výstupní topné vody. Parametry systému se nastaví pomocí dotykového 

displeje. [5] 

 

   Systém THERM TKR má schopnost zpětně předat nadřazenému systému informaci o 

poruchových stavech. Řídit se jím dají kombinované kaskády z plynových a elektrických 

kotlů. [5] 

 

https://www.thermona.cz/regulace/zonova-regulace/regulator-tronic-2032ex#rozvadec
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                                3                                            1                  2      5            4             6            . 

Obr. 7 Speciální regulátor TKR s popisem [9] 

 

1 TKRMAS, řídící jednotka, zpracovaní signálu 0-10 V, řízení až tři kotlů v kombinované 

kaskádě 

2 TKRSOT, přídavný modul pro řízení dalšího kotle v kombinované kaskádě 

3 TKRDIS, ovládací displej pro montáž na DIN lištu 

4 TKRBUS, systém sběrnice pro přídavné moduly 

5 TKRREP, přídavný modul réleových výstupů (2 relé) - předání informace o poruchovém 

stavu 

6 Napájecí zdroj 5 V/2 A 

 

 

3. ANALÝZA SOUČASNÝCH METOD ŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ 

MALÝCH      ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ 

 

3.1. Fyzikální podstata malých energetických systémů  

   Pod pojmem kaskáda kotlů si představme systém zapojení několika kotlů za sebou. Díky 

kaskádovému zapojení kotlů můžeme zvyšovat instalovanou kapacitu plynule od minimálního 

výkonu nejmenšího použitého kotle. Pokud potřebujeme větších výkonů, například výkonů 

1440 kW, poskytuje kaskádový systém zapojení kotlů velké výhody. V technice otopných 

systémů se jeví kaskádový systém jako průkopnická metoda pro optimalizaci instalací s 

velkým výkonem. [6] 
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   Je prokázáno, že v běžném provozu kotelny v topné sezóně je v 80 procentech času, 

kapacita kotle využívána jen na 50 procent. Využití kotle v průběhu celé sezóny činí 

v průměru kolem 30 procent, což značí neefektivní provoz.  Systém kaskády poskytuje využití 

potřebné kapacity tím, že je postupně přiřazováno více kotlů s menším výkonem oproti 

jednomu kotli, sice s větším výkonem, avšak neefektivním provozem. [6] 

   Kaskádovou regulací s programovým řízením odstraníme nepříjemné problémy se 

stanovením optimálního poměru kapacity systému a spotřeby tepla. Dlouhodobý provoz na 

nižších teplotách topné vody umožní široký regulační rozsah kaskády. Tímto způsobem cíleně 

snížíme ztráty vyzařováním a ztráty při pohotovostním stavu systému. Naopak využitelnost se 

takřka okamžitě zvýší a teplotní podmínky prostředí se zpříjemní. [6] 

   Ještě v nedávné době byl provoz kotelen běžně zajišťován řízením kaskádovými řadiči, což 

bylo velmi finančně náročné. Vybavení kotlů komunikačním rozhraním (interface) umožňuje 

přenos informací mezi kotli a dále plynulou modulaci výkonu všech kotlů v kaskádě 

současně. Tímto způsobem bylo dosaženo optimálního nastavení výkonu v každém okamžiku 

provozu. Zajištěn je také okamžitý přístup k informacím o aktuální činnosti či diagnóze 

problému kaskádové kotelny. Dnešní kaskádová kotelna (obr.9) lze nazývat „inteligentním 

zařízením” pracujícím zcela samostatně bez zásahu. [6] 

 

Hlavní výhody kaskádových kotelen z kotlů  

• mimořádná investiční výhodnost 

• vysoká úspora provozních nákladů v porovnáním s ostatními zdroji tepla 

• nadstandardní ekonomika provozu 

• ekonomicky nenáročné a vysoce efektivní řešení komunikace kaskády 

• plně automatizovaný provoz 

• ohleduplnost k životnímu prostředí (snížení emisí až o 70 procent oproti běžným) 

• vysoká provozní spolehlivost 

• široká modulace výkonu celé kotelny (až do 1440 kW) 

• jednoduché a přehledné technické řešení 

• jednoduchá montáž a uvedení do provozu 

• jednoduché a přehledné ovládání 

• optimální přizpůsobení pro připojení externího zásobníku TV [6] 
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      V praxi se také používají závěsné kondenzační kotle, které umožňují už ve své základní 

podstatě plynulou regulaci výkonu. Kaskáda kotlů celkem jednoduše umožňuje rozšířit toto 

pásmo plynulé regulace výkonu, od minimálního výkonu jednoho kotle do maximálního 

výkonu a to až 16 kotlů. Realizace probíhá velmi jednoduše, do každého kotle vložíme 

destičku interface a propojíme párem vodičů se sousedními kotli. Takto jednoduše vytvoříme 

plnohodnotnou kaskádu. [6] 

   Kaskáda lze s nadsázkou nazvat stavebnicí. Potřebujeme zvýšit počet kotlů? Žádný 

problém, jednoduše přidáme kotel, vložíme interface, připojíme pár vodičů a kaskáda 

pokračuje v činnosti. Na každém interface (rozhraní) a na hlavním kotli musíme nastavit 

přepínače, teprve poté je kaskáda uvedena do provozu. Prvotní nastavení provádí servisní 

technik. [6] 

       Pokud se rozhodneme pro ekvitermní regulaci, tedy požadujeme řízení teploty topné vody 

v závislosti na venkovní teplotě, doplníme kotel o venkovní čidlo a celá kaskáda bude topit 

podle venkovní teploty.  Ekvitermní regulace se doporučuje pro řízení provozu kondenzační 

kaskádové kotelny.  

   Kaskádové kotelny (obr.8) lze skládat také z elektrokotlů. Díky inteligentnímu řízení 

kaskády elektrokotlů, lze používat kaskádu jako jeden zdroj tepla s plynulou regulací výkonu. 

Kaskádou z elektrokotlů lze ohřívat TV v zásobníku podobně jako u kaskády z plynových 

kotlů. Řízení kaskád plynových kotlů s elektrokotli nelze mezi sebou propojovat. [6] 
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Obr. 8 Kaskádová kotelna s popiskem [6] 

 

 

      1. Kotlové jednotky THERM                          7. Trojcestný ventil (pro ohřev teplé vody) 

2. THERMSET LINE                                      8. Nepřímotopný zásobník teplé vody 

3. HVDT                                                          9. Regulace kotelny 

4. Systémové čerpadlo                                   10. SPIROVENT KAL 

5. Zabezpečení otopné soustavy                    11. Odkouření kaskády kotlů 

6. Zařízení na úpravu topné vody                  12. Expanzní nádoba teplé vody 
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4. Znalostní model řízení malého energetického systému 

4.1. Fyzikální podstata stávající plynové kotelny 

 

   Plynová kotelna se nachází v bytovém domě v Bílovci a vytápí 12 bytových jednotek. 

Vytápění domu je realizováno dvěma plynovými kotli THERM DUO 50, řazenými do 

kaskády. Kotle jsou schopny komunikace s regulátorem pomocí OT+.   

   Řídící kotel zpracovává informace o topném systému a zadává řízenému kotli požadavek, 

kdy začít topit a na jakou teplotu. Kotle využívají také vlastní inteligence regulace výkonu. 

Pro správnou činnost systému musel být oddělen kotlový a otopný okruh, neboť oběhová 

rychlost proudění kotlového okruhu je proměnná v závislosti na počtu pracujících kotlů. 

   Oběhová rychlost proudění otopného okruhu není stálá při použití směšovacích ventilů pro 

regulaci otopných zón. K oddělení otopných okruhů byl použit hydraulický vyrovnávač 

dynamických tlaků (HVDT), známý také pod názvem anuloid. 

   V současné době funguje kotelna v režimu bez ekvitermní regulace s časovačem útlumu. 

Režim topení je spuštěn v okamžiku sepnutí kontaktu prostorového termostatu. Čili pokud je 

teplota topného systému nižší, než teplota nastavená na řídícím kotli je řídící kotel aktivován a 

jeho prostřednictvím také oběhové čerpadlo.  

   Díky komunikaci mezi kotli, řídící kotel posílá požadavek na sepnutí kotli řízenému. Takto 

se udržuje nastavená žádaná teplota otopné vody v systému. Pokud se teplota otopné vody 

zvýší nad hranici nastavené hodnoty, poté řídící kotel opět odesílá informaci o vypnutí 

řízeného kotle, aby došlo k vyvážení teplot. Čerpadlo otopného systému pracuje ještě hodinu 

po vypnutí posledního kotle v kaskádě.  

   V současné době potřebuje kotelna kvalitně regulovat. Do kotelny bude nainstalován 

regulátor a později se doplní o online dohled nad kotelnou, kterou zajistí v budoucnu 

nainstalovaná IP kamera.  
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4.1.1. Plynový kotel THERM Duo 50 

 

   Jedná se o závěsnou jednotku THERM DUO 50. Řadí se mezi moderní zdroje tepelné 

energie pro objekty s tepelnou ztrátou do 45 kW. Lze ji také použít samostatně, anebo v 

kaskádovém zapojení pro velké objekty. Konstrukční řazení kotlů do kaskády zajišťuje oproti 

konvenčním kotelnám znatelné snížení provozních nákladů a ztrát. [5] 

 

   Konstrukce kotlů je zaměřena na maximální účinnost a minimální emise do ovzduší, čímž 

se nezatěžuje životní prostředí. Provoz těchto kotlů lze označit jako hospodárný. Plynulá 

regulace výkonu tohoto typu kotlů je v rozsahu od čtyřiceti do sto procent. [5] 

  

   Plynový kotel THERM DUO je konstruován na nosném rámu, k němuž jsou připevněny 

všechny prvky kotle. Dva měděné výměníky jsou zabudovány v horní části, kde povrchovou 

ochranu poskytuje směs hliníku se silikonem. Kotel disponuje trubkovnicemi výměníku, 

uvnitř nichž jsou zabudovány turbulátory, které se musejí chránit před zanesením nečistotami 

z otopného systému. Osadit otopný systém filtrem na vstupu vratné vody do kotle je nutností. 

Aby se docílilo udržení minimálních ztrát přenosu tepla, povrch lamel výměníku musí být 

udržován v čistotě. [5] 

   Na vstupu jsou spalinové výměníky osazeny automatickými odvzdušňovacími ventily a na 

výstupu havarijními kontaktními termostaty. Spalovací komora vyrobená z pohliníkovaného 

plechu je vyložena tepelnou izolací. Přední čelní stěna lze odejmout. Termoelektrická 

pojistka, která hlídá zpětný tok spalin je instalovaná na usměrňovači tahu spalin, které lze 

nalézt nad spalinovými výměníky. [5] 

   Osmnáctiramenný vodou chlazený hořák má své umístění ve spodní části spalovací komory. 

Moderní hořák stavebnicové konstrukce je osazen dvěmi elektrodami. Jednou zapalovací 

elektrodou a jednou ionizační, která slouží pro kontrolu hoření. Přes šroubení je na hořák 

připojena plynová armatura SIT, která má zabudovaný regulátor tlaku plynu a dva 

solenoidové ventily ovládané automatikou. [5] 

   Na plynové armatuře má své umístění modulační elektromagnet. Magnetické jádro cívky 

modulátoru má nastavitelný zdvih, čímž umožňuje regulaci tlaku plynu do hořáku v 

nastaveném rozsahu. [5]  
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   Pro zabezpečený průtok vody kotlem nalezneme na vstupu vratné vody zabudované 

oběhové čerpadlo. Dostatečný průtok topné vody hlídá průtokový spínač.  Pojistný přetlakový 

ventil pro ochranu kotle má své umístění před čerpadlem. [5]  

    Na přední straně řídícího panelu nalezneme ovládací prvky. Plynové kotle THERM DUO 

pracují bez zapalovacího hořáku, tedy zapalují se elektrickou jiskrou, čímž je dosaženo 

úspory plynu. Kotle disponují zabudovanou mikroprocesorovou automatikou pro řízení 

činnosti kotle.  Každý kotel je vybaven deskou interface IU04. [5] 

        Interface IU04 lze připojit ke každému kotli vybavenému řídící automatikou. Pracovní 

zařazení plynových kotlů čili zda se jedná o kotel řídící nebo kotel řízený, musí být nastaveno 

na skupinovém přepínači tzv. dip-switch. Pro nastavení slouží první čtyři pole na přepínači, 

takže Bit0 až Bit4. Bit 0, první pole na přepínači, adresa kotle řídícího další pole kotle řízené. 

Každý kotel musí mít svou vlastní adresu.  

 

Řídící kotel zajišťuje provoz kaskády a připojuje se k němu: 

 

• Teplotní sonda systému  

• Čerpadlo systému  

• Spínač činnosti kotelny   

• Přepínač nočního útlumu  

• Čidlo venkovní teploty  
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4.1.2. Anuloid 

 

   Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků slouží pro oddělení otopné soustavy od 

kotlového okruhu bez zásahu do hydraulické stability kotlového okruhu. Zařazením anuloidu 

se vyrušil přebytek dynamického tlaku oběhového čerpadla kotlového okruhu přenášený do 

otopné soustavy, čímž se zajistilo vytvoření hydraulické stability otopné soustavy. [5]                                 

   V horním dně hydraulického vyrovnávače nalezneme automatický odvzdušňovací ventilem. 

Automatický odvzdušňovací ventil plní funkci odlučovače vzduchu a plynů z protékající 

vody. Hydraulický vyrovnávač rovněž zachycuje kaly. Pro jejich odkalení je ve spodním dně 

instalována odkalovací armatura. Pro zamezení úniku tepla byl anuloid obalen termo fólií, což 

zachycuje fotografie anuloidu (obr.9.) ve stávající kotelně. [5] 

 

 

Obr. 9 Anuloid 

 

4.1.3. Zabezpečovací zařízení kotelny – expanzní nádoba 

   Nezbytnou součástí kotelny sloužící jako způsob zajištění teplovodního zdroje tepla 

(kotelny a otopné soustavy) byla instalována expanzní nádoba. Její instalace byla provedena 

podle platných norem. [5] 
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   Celkový objem vody v topném systému se mění dle její teploty. Voda je nestlačitelná, tedy 

po svém ohřátí zvětšuje svůj objem a ten je nutno někam zachytit. Pro zachycení změny 

objemu vody slouží instalovaná 200 litrová expanzní nádoba do které se zvětšený objem vody 

ukládá. Pojistné zařízení zajišťuje systém kotelny proti přestoupení dovoleného pracovního 

tlaku. Při určení objemu expanzní nádoby, návrhu pojistného ventilu a dimenze pojistného 

potrubí bylo vycházeno z výpočtu uvedeného v ČSN 060830. [5] 

 

   Objem expanzní nádoby (velikost expanzního prostoru) je závislý na množství topného 

media v topném systému. V tomto případě byl objem vody dán součtem objemu vody v 

kotlích, potrubí, v otopných tělesech. Poddimenzovaná expanzní nádoba, tedy s malým 

expanzním objemem může způsobit potíže s kolísáním provozního tlaku. Kolísání provozního 

tlaku není žádoucí a může vést až k havárii.  Předimenzovaná expanzní nádoba, tady nádoba 

s větším expanzním objemem je sice dražší, ale otopná soustava pracuje bez provozních 

potíží. V případě stávající kotelny byla do systému zapojena větší expanzní nádoba (obr. 10), 

než byla původně projektována. [5] 

 

 

Obr. 10 Expanzní nádoba 

4.1.4. Systémové čerpadlo  

    Návrh systémového čerpadla (obr. 11) není složitý, ale nelze jej podceňovat. 

Předimenzované čerpadlo může způsobovat problémy stejně jako čerpadlo poddimenzované. 

Tepelný příkon do soustavy ÚT a tepelný spád topné vody udává potřebné množství topné 

vody, jehož oběh v systému musí čerpadlo zajistit. [7] 
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   Podle informací výrobců čerpací techniky bylo zvoleno vhodné čerpadlo, jehož 

charakteristika odpovídá požadovaným výkonovým parametrům na dopravní množství. [7] 

 

   Pracovní křivka čerpadla určuje optimální pracovní bod, kterým je dán tlak, jež je schopno 

čerpadlo při daném dopravním množství vyvodit. Výše tohoto tlaku je dále uvažována pro 

výpočet celého systému ÚT při hydraulických výpočtech potrubí. Tím je dán pracovní bod 

čerpadla a pracovní charakteristika systému ÚT. Na základě přenášeného výkonu bylo určeno 

hmotnostní dopravní množství nebo objemové dopravní množství čerpadla. [7] 

 

   Základní vztah pro množství tepla využitelného z topné vody určuje hmotnostní množstvím 

vody, měrná tepelná kapacita vody (měrné teplo) a rozdíl teplot (ochlazení vody při předání 

tepla). Úpravou získáváme vztah pro výpočet hmotnosti vody, při daném množství tepla, které 

z vody získáme jejím ochlazením.  Je to tedy rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou po 

předání tepla ve stupních Celsia. [7] 

 

   Před a za zmiňované systémové čerpadlo byly osazeny uzavírací kulové ventily z důvodu 

případné výměny. Čerpadlo bylo potřeba chránit před nečistotami uvolněnými z topného 

systému. K tomuto účelu byl použit filtr topné vody. Filtr byl osázen vůči směru proudění 

topné vody. Čerpadlo topného systému bylo dle doporučení osázeno na výstup anuloidu, aby 

svým výkonem nezpůsobovalo nárůst tlaku topné vody v okruhu kaskády. [7] 

 

 

Obr. 11 Systémové čerpadlo 
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4.1.5. Teploměry na potrubí 

   K měření teploty otopné vody na potrubí používáme bimetalové standardní teploměry (obr. 

12), kde měřicí článek tvoří bimetalová spirála. Řadí se do třídy přesnosti 2 a jejich rozsah 

měření se pohybuje od 0 do 120 °C. Provozní tlak na ochranné jímce je do maximálně 6 barů. 

Teploměr je ve standardním provedení, tedy přípojka, mosazná ponorná jímka, ochranné 

mosazné odnímatelné jímky.  

 

 

Obr. 12 Bimetalový teploměr  

 

4.1.6. Teploměr pro měření vnitřní a venkovní teploty  

   Pro měření vnitřní a venkovní teploty využíváme dilatační teploměry, které jsou založené na 

principu roztažnosti látek, nejčastěji kapalin nebo kovů, vlivem změny teploty. Jedná se o 

skleněné provedení teploměrů, u nichž je měření změny objemu kapaliny převáděno na 

měření délky sloupce v kapiláře. Sestávají se z baňky, kapiláry opatřené na konci jímkou, 

stupnice a skleněného obalu. Námi používané skleněné rtuťové teploměry jsou určeny pro 

přesná měření a jejich teplotní rozsah se pohybuje od -38 °C do 350 °C. 

4.1.7. Čidlo venkovní teploty 

   K řídícímu kotli máme připojené čidlo pro měření venkovní teploty SO10079, které je 

primárně určeno pro připojení kotlů značky THERMONA. Čidlo umožňuje řízení výkonu 

kotle na základě průběžně měřené venkovní teploty (ekvitermní regulace). 
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4.2. Matematický popis stávající kotelny 

   V posledních několika letech probíhá v plynové kotelně měření a analýza dat. Sledovány 

jsou zejména teploty otopné vody a teplota vzduchu. Měření otopné vody probíhá na 

teploměru na primárním potrubí a teploměru na sekundárním potrubí (zpátečce). Naměřené 

teplotní veličiny zpracováváme pro účely kvalitního nastavení ekvitermních křivek, 

v topenářské praxi známých pod názvem topných křivek. 

4.2.1. Měřené a sledované veličiny 

   V průběhu několika let byly sledovány, měřeny a analyzovány teplotní data. Dlouhodobě 

byla měřena teplota vzduchu a teplota otopné vody. Z naměřených teplotních dat byl vytvořen 

teplotní průměr měřených míst, který je blíže zachycen v tabulce (tab. 1). 

   Teplota 

venkovního 

vzduchu 

Teplota 

vzduchu uvnitř 

domu –      

chodba 

Teplota vzduchu 

uvnitř domu-

nejchladnější byt  

Teplota 

topné vody 

řídící kotel  

Teplota 

topné vody 

řízený kotel  

Teplota 

topné 

vody 

primární 

Teplota 

topné vody 

sekundární  

-12 13 21 64 60 55 32 

-10 13 21 64 52 55 32 

-8 15 23 62 50 51 34 

-6 15 22 64 54 56 32 

-4 15 22 64 54 56 32 

-2 15 24 64 56 56 30 

0 13 22 64 54 55 30 

2 16 21 64 56 57 30 

4 17 23 66 58 57 28 

6 20 24 80 80 75 26 

8 20 24 80 74 75 28 

10 13 21 64 60 55 32 

12 13 21 64 52 55 32 

Tabulka č.1 – Teplotní průměr měřených míst 
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4.2.2. Ekvitermní křivka 

   Ekvitermní křivka popisuje regulaci teploty v místnosti pomocí nastavení optimální teploty 

topné vody, potažmo regulaci výkonu zdroje tepla v závislosti na okolní venkovní teplotě 

vytápěné budovy. 

 

   Při nižší venkovní teplotě se zvyšuje teplota topné vody či výkon zdroje tepla tak, aby došlo 

k vyrovnání tepelných ztrát způsobených prostupem tepla přes stěny, okna atd. Pro daný 

vytápěný prostor lze nastavit mnoho ekvitermních křivek podle žádané teploty uvnitř. Jejich 

sklon se bude lišit podle požadované vnitřní teploty. Hledání optimální ekvitermní křivky je 

dlouhodobá, složitá práce.   Způsobu nalezení topné křivky, která bude odpovídat 

uživatelským potřebám může být více. 

 

   Lze ji hledat pomocí nejnižší venkovní teploty, která v daném místě kdy byla naměřena 

nebo třeba určením teploty ve vytápěném prostoru. Protože použití nejnižší naměřené teploty 

by vedlo k používání hodnoty, která se vyskytne jednou za mnoho let, a přitom by tato teplota 

zvyšovala zbytečně výpočtovou energetickou náročnost a s tím související náklady na 

pořízení vytápěcího systému, bude použito tzv. výpočtových venkovních teplot, které byly již 

dříve vypočteny pro jednotlivé lokality. Na území ČR se používá výpočtová teplota –12 °C 

pro většinu lokalit s nadmořskou výškou do 300 m a ve vyšších polohách potom teplota –15 

°C.  K výpočtu a sestavení křivek budou použity vzorce na ochlazení teplonosné látky, vzorec 

na střední teplotu teplonosné látky.  

 

Vzorec pro ochlazení teplonosné látky 

 

 

Vzorec pro střední teplotu teplonosné látky 
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   K sestavení ekvitermních křivek používáme program pro výpočet tepelných křivek, 

vytvořený v programu Microsoft Excel, který vypočítává křivky na základě vzorců pro 

ochlazení teplonosných látek. Pro výpočet budeme potřebovat znát koeficient topných těles, 

který v našem případě nabývá hodnoty 1,3. Koeficient se značí písmenem „n“ a jedná se o 

součinitel zvětšení objemu. Hodnota součinitele zvětšení objemu se odvíjí od použitého typu 

otopného tělesa. 

Hodnoty součinitelů zvětšení objemu: 

podlahová otopná plocha n = 1,10 

desková otopná tělesa n = 1,26 až 1,36 

trubková koupelnová otopná tělesa n = 1,20 až 1,30 

článková otopná tělesa n = 1,22 až 1,30 

konvektory bez ventilátoru n = 1,30 až 1,50 

konvektory s ventilátorem n = 1,05 až 1,20 

 

   Ekvitermní křivka byla sestavena tak, aby se bytový dům nepřetápěl ani neunikalo teplo, ale 

zároveň se přihlíželo k požadavkům bydlících nájemníků. Vzhledem ke skutečnosti, že 

v domě bydlí povětšinou nájemníci, kteří jsou v důchodovém věku, nebo maminky s velmi 

malými dětmi, muselo se dbát na to, aby bylo možno dům vytápět celodenně na vyšší teplotu 

s výjimkou nočního režimu. Nebyla tudíž využita možnost nastavení více teplotních režimů, 

pro ještě vyšší úsporu energie. 

   Ekvitermní křivka pro denní režim bude nastavena tak, aby bylo možné vytopit 

nejchladnější byt v domě při venkovní teplotě vzduchu – 12 °C na teplotu vzduchu 

v místnosti 26 °C. Ostatní byty situovány na místech, které nejsou tolik zatěžovány 

ochlazováním, si mohou teplotu regulovat uzavřením ventilu na radiátorech.  

   Ekvitermní křivka pro noční režim nastaví regulaci vytápění na nižší teplotu a celé vytápění 

bude utlumeno. V nočních hodinách není zapotřebí dům vytápět na vyšší teploty, takže tato 

volba vede k hospodárnému provozu kotelny. Přiložený graf (graf č.1) znázorňuje křivky, 

které budou pro zkušební provoz nastaveny. 

. 
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Sestavená ekvitermní křivka 

 

Teplotní křivky
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Graf č. 1 – Ekvitermní křivky pro nastavení regulátoru 

 

   Ekvitermní křivky byly vykresleny ve volně dostupné online programu, určeném pro 

odborníky v topenářské oblasti. Program lze nalézt a bezplatně stáhnout na 

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/50-ekvitermni-krivky.  

   Vypočtené hodnoty při různých vstupních podmínkách nám zachycuje přiložená tabulka. 

Tabulka (Tab.č.2) zachycuje hodnoty vypočtené při regulaci v nočním a denním režimu, dále 

hodnoty výchozího stavu kotelny bez regulace.  

    

 

 

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/50-ekvitermni-krivky
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Výpočet teplot dle zvolené ekvitermní křivky 

 

Denní režim                   

Vnitřní výpočtová teplota ti = 26 °C Venkovní teplota te -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 18 21 

Minimální venkovní výpočtová teplot te,min = -12 °C Teplota přívodu otopné vody tw1 70,0 66,9 63,9 60,8 57,6 54,4 51,2 47,9 44,5 41,0 37,4 33,7 

Maximální teplota přívodu otopné vody tw1,max = 70 °C Teplota zpátečky otopné vody tw2 30,0 30,1 30,2 30,2 30,2 30,2 30,1 30,0 29,8 29,5 29,0 28,4 

Maximální teplota zpátečky otopné vody tw2,max = 30 °C Střední teplota teplonosné látky tm 50,0 48,5 47,0 45,5 43,9 42,3 40,6 38,9 37,1 35,2 33,2 31,0 

Teplotní exponent soustavy n = 1,3  Ochlazení teplonosné látky Δt 40,0 36,8 33,7 30,5 27,4 24,2 21,1 17,9 14,7 11,6 8,4 5,3 

                   

                   

Noční útlum                   

Vnitřní výpočtová teplota ti = 21 °C Venkovní teplota te -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 18 21 

Minimální venkovní výpočtová teplot te,min = -12 °C Teplota přívodu otopné vody tw1 40,0 38,6 37,2 35,7 34,2 32,7 31,1 29,5 27,8 25,9 23,8 21,0 

Maximální teplota přívodu otopné vody tw1,max = 40 °C Teplota zpátečky otopné vody tw2 35,0 34,1 33,1 32,1 31,1 30,0 28,9 27,7 26,4 25,0 23,4 21,0 

Maximální teplota zpátečky otopné vody tw2,max = 35 °C Střední teplota teplonosné látky tm 37,5 36,3 35,1 33,9 32,7 31,4 30,0 28,6 27,1 25,4 23,6 21,0 

Teplotní exponent soustavy n = 1,3  Ochlazení teplonosné látky Δt 5,0 4,5 4,1 3,6 3,2 2,7 2,3 1,8 1,4 0,9 0,5 0,0 

                   

 

                   

Výchozí stav                   

Vnitřní výpočtová teplota ti = 26 °C Venkovní teplota te -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 18 21 

Minimální venkovní výpočtová teplot te,min = -12 °C Teplota přívodu otopné vody tw1 80,0 76,3 72,5 68,8 64,9 61,0 57,1 53,0 48,9 44,7 40,2 35,6 

Maximální teplota přívodu otopné vody tw1,max = 80 °C Teplota zpátečky otopné vody tw2 35,0 34,8 34,7 34,4 34,1 33,8 33,4 32,9 32,3 31,6 30,8 29,7 

Maximální teplota zpátečky otopné vody tw2,max = 35 °C Střední teplota teplonosné látky tm 57,5 55,6 53,6 51,6 49,5 47,4 45,2 43,0 40,6 38,1 35,5 32,6 

Teplotní exponent soustavy n = 1,3  Ochlazení teplonosné látky Δt 45,0 41,4 37,9 34,3 30,8 27,2 23,7 20,1 16,6 13,0 9,5 5,9 

 

Tabulka č.2 – Vypočtené hodnoty teplot v různých počátečních podmínkách 

 

 

5. NÁVRH REALIZACE INTELIGENTNÍ REGULACE 

KOTELNY BYTOVÉHO DOMU 

   Při vytváření projektu návrhu se vycházelo z požadavků zadavatele návrhu. Jedním z 

požadavků bylo kotelnu regulovat některým z dostupných regulátorů, neboť řídící systémy 

jsou pro zadavatele složitější na obsluhu.  
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   Dalším aspektem, dle kterého se návrh vytvářel byla situace v domě. Dům obývají 

nájemníci důchodového věku, nebo naopak rodiny s malými dětmi. Z tohoto důvodu nelze 

regulaci vystavět na tzv. nejúspornější režim, kde by se dům sice nepřetápěl, ale 

v dopoledních hodinách by se nevytápěl například na komfortní teplotu 26 °C, kterou jistě 

starší lidé a velmi malé děti ocení. 

   V široké škále regulátoru padl výběr na inteligentní regulátor PT 59 X společně s modulem 

GST 1 pro dálkové ovládání regulátoru kotelny přes mobilní telefon pomocí SMS zpráv. 

 

 5.1. Regulace kotelny pomocí regulátoru PT 59 X  

   PT59X je určen pro řízení plynových kotlů, které využívají komunikační protokol OT +, 

což v podstatě znamená, že tento regulátor komunikuje se všemi kotli firmy THEROMA 

vyrobenými od roku 2003. Do kotlů starších typů lze komunikační protokol dodat.  Při výběru 

regulátoru hrála významnou úlohu cena versus kvalita.    

   PT 59 X disponuje velkým grafickým displejem, který nabízí intuitivní navigaci v češtině, 

jeho moderní ovládací prvky umožňují jednoduché nastavení, tlačítka rychlé volby zvyšují 

komfort obsluhy a je zde možnost připojení modulu GST pro dálkové ovládání přes mobilní 

telefon. Tento typ regulátoru přesně odpovídal našim požadavkům, ať už co se týče 

technických záležitostí tak ceny, která se pohybuje okolo 8 000 Kč včetně GST modulu.  

 5.1.1. Instalace regulátoru 

   Regulátor je instalován na vhodném místě uvnitř kotelny, cca 1,5 metrů nad zemí, kde není 

jeho činnost ovlivněna vnějšími vlivy, například přímým prouděním teplého vzduchu od kotlů 

či přímým slunečním zářením.  

   Samotnou instalaci provedl odborník v oboru elektroinstalací. Technik nejprve sejmul 

z regulátoru ovládací část od spodního krytu přístroje, kde je otvor pro přívod komunikační 

linky. Spodní kryt pomocí šroubků upevnil na instalační krabici a poté se protáhl 

komunikační linku od kotle do regulátoru, kde jí připojil ke svorkovnici. Ovládací část se 

vrátil zpět na spodní kryt.  
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   Komunikační linka, kterou jsou kotle propojeny je dlouhá cca 20 m, ale bylo dbáno na to, 

aby nepřekročit maximální doporučenou délku 50 m. K regulátoru pomocí datového kabelu 

RS 232 byl připojen modul GST1. Maximální doporučená délka datového kabelu činí 1,1 m. 

   Regulátor je tedy připojený a můžeme dále pokračovat v jeho nastavení. V prvé řadě se 

seznámíme podle návodu s jeho ovládacími prvky, abychom mohli začít pracovat. Ovládací 

prvky regulátoru PT 59 X (obr. 12) jsou popsány níže pod obrázkem. 

 

Obr. 12  Regulátor PT59 X s popisem ovládacích prvků [9] 

Ovládací prvky regulátoru : 

1 -  ESC zmáčknutím tlačítka (krok zpět) a zároveň vstup do hlavního menu, jeho otočení 

listujeme v hlavním menu, v režimu nastavení konstant, v programování lze listovat mezi 

časovými intervaly a po současném stištění i listujeme také informacemi 

2 -  ENTER zmáčknutí slouží k potvrzení a zápisu změn a k nastavení rychlé změny teploty, 

otočením měníme nastavené hodnoty. 

(v režimu automat krátkodobá změna, v režimu manuál trvalá změna)         

3 -  LCD nabízí volbu vzhledu úvodního displeje 

4 -   i slouží pro nastavení požadované teploty topné vody dle zvolených ekvitermních křivek 

a dalších parametrů topného režimu   

5  - teplota pro rychlou změnu požadované teploty nebo pro výběr jiného programu 

6  - COPY k rychlému kopírování dní v režimu “programování “                                    
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5.1.2. Popis a instalace GSM modulu  

 

   GSM modul GST1 slouží pro dálkové ovládání regulátorů a centrálních jednotek. 

Odesláním SMS zprávy z mobilního telefonu je možné regulovat teplotu v místnosti nebo 

zjistit aktuální stavy akčních členů. O provedené změně získáme informaci zpětnou SMS 

zprávou na určené telefonní číslo. 

   V prvé řadě se dbalo na to, aby anténa nebyla zastíněna kovovými předměty. Modul je 

opatřen slotem pro SIM kartu, kterou je možné použít od všech dostupných operátorů, 

v našem modulu byla použita O2 SIM karta, neboť mobilní telefon, na který bude 

komunikace navázána má totožného telefonního operátora.  

   Před vložením karty do modulu byla ověřena funkčnost karty v našem soukromém 

mobilním telefonu. 

   Modul GST1 má RS232 konektor, který slouží pro připojení datového kabelu. Při instalaci 

byla dodržena maximální délka kabelu 1,1 m. Není ho možné prodloužit, z důvodu zkreslení 

nebo ztráty přenášených informací. 

      Modul GST 1 byl propojen datovým kabelem RJ12 s regulátorem PT59 X a konektorem 

napájení, který je určen pro připojení adaptéru. Napájení adaptéru činí + 5V/2.5A a je součástí 

balení. GSM anténa přímá signál 1 dB. 

   Bylo nutno prostudovat, co značí blikání či rozsvícení diod na GST 1 (obr. 13). Každá dioda 

má jinou barvu a stejně tak značí jinou činnost, popřípadě jiný problém.  

   Připojení a samotná instalace nevyžadovala žádného odborníka, instalace proběhla pouze 

v naší režii bez jakýchkoliv větších problémů.  
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Obr. 13 Modul GST1 

 

 

Zelená dioda s označením PWR 

• po připojení do napájení elektrické sítě 230 V/ 50 Hz svítí   

Modrá dioda s označením GSM 

• bliká při zadání PIN kódu, až do doby, než se modul přihlásí k GSM síti  

• svítí při přijímání SMS, jakmile je SMS vyčtena, dioda se zhasne 

Oranžová dioda s označením LINE 

• dioda svítí trvale, když není zadán PIN. Při prvním zapojení indikuje možnost    

stisknout tlačítko TEST na termostatu nebo počkat 3 min. pro automatické navázání 

komunikace 

• 2 x blikne při správném spojení s termostatem (opakuje se každé 3 minuty při   

komunikaci s termostatem)  

• když trvale bliká indikuje chybu modulu, modul není připojen. Při prvním zapojení                  

modulu bliká max.15 sekund, v tu dobu dochází k inicializaci procesoru. 
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   Červené diody  

• svícením indikují aktuální sílu signálu maximum a minimum, ale svítí i v případě, že 

není vložena SIM karta 

 

SMS komunikace pomocí GST 1 

 

Tvar odesílaných zpráv 

„Stav“ pro zjištění stavu topné soustavy 

„Auto“ regulátor začne pracovat dle posledního nastaveného programu 

„Manu“ regulátor udržuje poslední nastavenou teplotu 

„Teplota XX“ pro změnu požadované teploty, jen celá čísla 

 

 

SMS komunikace pomocí GST 1 

 

Tvar zpětných zpráv 

„Zadana:XX.X“ teplota zadaná uživatelem 

„Akt:XX.X“ aktuální teplota místnosti 

„Zapnuto“, „Vypnuto“ zapnutá či vypnutá otopná soustava 

„AUTO“, „MANU“, „DOVO“ regulátor v režimu manuálním, automatickém, dovolené 

„E XXX“ chybové hlášení 
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5.1.3. Nastavení regulátoru 

 

 

 

 

Automat 

• značí práci termostatu podle předem nastaveného programu, který je zde nastaven již 

z výroby 

OFF Automatu 

• funkce pro vypnutí kotle do další teplotní změny dané programem, na displeji se 

zobrazí údaj „OFF“ 

Dovolená automatu 

• dovolená automatu udržuje konstantní teplotu do námi nastaveného data návratu, 

teprve potom se vrátí na poslední program, který běžel před dovolenou. Při zvolení 

režimu dovolená v automatu se nám na displeji nejdříve zobrazí údaj s nastavitelným 

datem a poté údaj s požadavkem na nastavení žádané konstantní teploty. Tato funkce 

však nelze nastavit v „letním režimu“. 

Hlavní menu 

Automat Manuál 

OFF Manuálu OFF Automatu 

 

Dovolená v automatu Dovolená v manuálu 
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Manuál 

• značí práci termostatu v ručním režimu, což znamená, ručně nastavená konstantní 

žádaná teplota 

OFF Manuálu 

• jedná se o trvalé vypnutí kotlů, na displeji se nám zobrazí údaj „OFF“ 

Dovolená Manuálu 

• dovolená manuálu udržuje konstantní teplotu do data návratu, poté přejde do režimu 

„manuál“, kde pracuje dle poslední nastavené teploty před dovolenou. Také nelze 

nastavit v „letním režimu“ 

Další nastavené funkce regulátoru: 

   Na regulátoru ve funkci „Nastavení času“ bylo nastaveno datum a aktuální čas. Regulátor 

umožňuje ve funkci „Programování“ nastavení devíti týdenních programů a šest teplotních 

změn za den. Program číslo 8, 9 mají vyhrazeno místo pro volbu sudý, lichý týden.     

V případě regulace ústředního topení na konstantní teplotu, nastaví se zde výše konstantní 

teploty. Na displeji se poté zobrazuje zvolený teplotní program. Těchto možností nastavení 

jsme však nevyužili.  

  Jedním z nejdůležitějších nastavení parametrů regulace a topného systému bylo nastavení 

funkce „Nastavení konstant“. Funkce nastavení konstant v sobě zahrnuje:  

 

NASTAVENÍ KONSTANT: 

1. jazyka 

2. minimální programovatelné teploty 

3. maximální programovatelné teploty 

4. režimu 

5. zapnutí DRIVE maximálně o X hodin 
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NASTAVENÍ KONSTANT: 

6. minimální teplota UT 

7. maximální teplota UT 

8. číslo K křivky 

9. posun K křivky 

10. izolace budovy 

11. regulační interval v minutách 

12. regulační interval ve stupních celsia 

13. rychlost reakce 

14. den revize 

15. jméno servisního technika 

16. telefon servisního technika 

17. teplota druhého čidla 

18. používat GSM 

19. telefonní číslo 

20. telefonní číslo 2 

21. telefonní číslo 3 

22. PIN kód telefonní karty v GSM modulu 

23. Legionella 

24. typ kotle 

25. verze 

   Co se týče nastavení konstant, nebylo využito veškerého nastavení úplně z výběru, ale 

pouze pro naše nastavení ekvitermní regulace nezbytné či žádané. 

 



                                                                                                                                           

 

43 

 

Nastavení konstant v projektu návrhu regulace: 

- jazyk český nastavený již výrobcem 

- minimální programovatelná teplota, maximální programovatelná teplota, ponechaly 

jsme teploty nastaveny výrobcem (Minimální programovatelná teplota je 

přednastavena na 5 °C a maximální programovatelná teplota na 39 °C) - funkce  

         -     minimální teplota UT nastaveno 50 °C  

- maximální teplota UT nastaveno 80 °C      

- číslo K křivky, zvolíme křivku číslo 9, křivky nastavené v regulátoru pro 

požadovanou teplotu místnosti 20 °C, podle kterých volíme požadovanou teplotu 

vody topného systému. Je nutné volit strmost křivky podle topného systému, aby 

nedocházelo k trvalému přetápění objektu 

- posun K křivky (graf č. 2), volba ručního posunu požadované křivky, zde je 

provedena úprava z výběru zvolené křivky na námi požadovanou, sestavenou 

křivku, které je zvolena takto: 
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Graf č. 2 K křivka pro ruční nastavení 
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Nastavení konstant v projektu návrhu regulace: 

 

- izolace budovy nastavená střední izolace budovy 

- regulační interval v minutách byl ponecháno nastavení výrobcem (10 minut)      

- rychlost reakce zvolena 8 minut 

- číslo servisního technika 

- použití GSM ano 

- telefonní číslo majitele kotelny pro SMS komunikaci s termostatem 

- telefonní číslo pověřeného technika pro SMS komunikaci s termostatem 

- nastaveno PIN karty vložené v GST 1 modulu 

- nastaven typ kotle, důležité pro OT+ komunikaci 
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6.  ZÁVĚR 

   Po dlouhodobé intenzivní snaze vytvořit zadavateli projektu návrhu takový způsob regulace 

systému, který by odpovídal jeho požadavkům na regulaci jsme došli až do pomyslného 

konce. V počátku projektu byla analyzována fyzikální podstata plynových kaskádových 

kotelen, které vytápějí různé druhy objektů, od mateřských školek, škol až po obytné domy. 

Poté byly prostudování a konzultovány s odborníky možnosti regulace současné kotelny a 

vybrán chytrý regulátor, který by měl splňovat naše požadavky.  

   Existují inteligentnější způsoby regulace či řízení, avšak jejich pořizovací cena daleko 

převyšuje cenový strop, který zadavatel navrhl. V rámci získání dobrého nastavení regulátoru, 

bylo zapotřebí znát chování systému čili kotelny za provozu. Po dlouhou dobu se v kotelně 

provádělo měření dat, které se dále analyzovali, aby bylo možné na jejich základě vytvořit pro 

nás optimální topnou křivku. 

   Z nasbíraných teplotních dat se vytvořil jakýsi průměr teplot, díky kterým bylo možné 

přistupovat k sestavení ekvitermních křivek tak, aby nedocházelo k přetápění domu a 

v konečném důsledku byly nájemníci při zachování jejich tepelného standardu spokojeni i po 

ekonomické stránce. 

   Pro zadavatele bude také velkým přínosem regulátor, který lze již ovládat na dálku pomocí 

mobilního telefonu pomocí SMS. V nejbližší době bude využito internetové připojení, kterým 

kotelna disponuje a pro online dohled nad kotelnou budou nainstalována IP kamera. 

   Vzhledem k vytváření projektu v topné sezóně, bude zkušební provoz s již připravenou 

regulací spuštěn až po sezóně ve zkušebním režimu.  Nadále bude probíhat měření provozních 

dat pro případnou změnu nastavení regulátoru. 

   Nalezení ideální ekvitermní křivky je běh na dlouhou trať, ale díky intenzivnímu sledování 

provozu bychom se mohli přiblížit zdárnému cíli. 
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