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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá technologií kogenerační jednotky využívající 

spalovací motor využitelnou pro ohřev teplé vody a současně výrobu elektrické energie. 

Technologie je rozdělena na jednotlivé okruhy, v rámci nichž jsou popsány jednotlivé 

pohony, snímače, ventily, aj.  Následně je uvedeno finanční zhodnocení s podrobným 

zhodnocením investice a její návratnosti. Na základě vytvořeného seznamu vstupů a výstupů 

jsou zvoleny jednotlivé automatizační komponenty. 
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 Akumulace tepla 

 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with technology of cogeneration unit utilizing combustion 

engine to produce hot water and electricity simultaneously. Technology is segmented into 

individual circuits, each describing the various drives, sensors, valves, etc. Following is a 

detailed assessment of financials, including investments and return on investments. Based on 

created list of inputs and outputs are selected individual automation components. 
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1. Úvod  

Současná doba je odrazem neustálého hledání těch nejefektivnějších způsobů výroby 

energie, a to především šetrných k životnímu prostředí. Jedním z řešení je náhrada plynových 

kotlů kogeneračními jednotkami. Tyto jednotky pro nás totiž v současné době představují 

kombinaci jak výroby elektřiny, tak i tepla. Právě v tomto ohledu pro nás představují 

obrovský potenciál.  

Začátkem 20. století byla právě pára hlavním zdrojem mechanické energie. 

S rozvojem elektrické energie se však tehdejší „energetické domy“ snažily tyto dva druhy 

energie využívat současně, a tak začaly vznikat různé technologie kogenerace. Během let 

1940 – 1970 došlo k výraznému rozvoji kogeneračních jednotek, které již dokázaly dodávat 

energie do okolí. Velké kogenerační společnosti se natolik osvědčili, že dokonce výroba 

v malých elektrárnách byla zastavena.  

V 70. letech zájem o kombinovanou výrobu tepla výrazně ožil. Koncem tohoto období 

již bylo i vládám zřejmé, že jsou nuceni přistoupit ke krokům vedoucím k výraznějšímu 

šetření energetických zdrojů. Porovnáme-li přístup Evropy a Ameriky, jejich stanoviska 

ke kogeneraci se výrazným způsobem lišily. Spojené státy americké s úmyslem podpořit 

rozvoj kogeneračních jednotek zahrnula tuto oblast výroby energie do legislativy. Konkrétně 

tak bylo učiněno roku 1978 zákonem „Public Utilities Regulatory Policies Act“ (PURPA). 

Tento zákon pak umožňoval majitelům kogeneračních jednotek prodávat elektrickou energii 

a v obdobích nedostatku nakupovat elektrickou energii od podniků veřejných služeb 

za přijatelnější ceny. Zatímco američtí zákonodárci se snažili zvýšit a podpořit kogenerační 

kapacity ve Spojených státech, Evropa již v tomto směru nebyla tak aktivní. Evropské 

společenství kogeneraci v minulosti nevnímalo jako novou technologii, a tudíž nespadala 

do energetického programu „THERMIE“. Nicméně některé evropské země samostatně 

provedly jisté legislativní kroky upravující kogeneraci, a tudíž v současnosti stojí na předních 

příčkách v kogenerační výrobě energie. V Dánsku v současnosti 27,5 % elektrické energie 

pochází z kombinované výroby a všechny energetické projekty v budoucnu musí zahrnovat 

kombinovanou výrobu tepla nebo určitou formu energie z alternativních zdrojů. V Itálii je 

naopak kogenerace podporována formou nízkoúročených půjček poskytovaných na pokrytí 

až 30 % nákladů.  

Bylo samozřejmé, že i poslanci v České republice budou nuceni vzhledem k vydaným 

směrnicím EU přijmout jisté kroky k samotné regulaci této oblasti. Zákon č. 180/2005 Sb. 

o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie stanovuje pravidla týkající 
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se provozování těchto zařízení. Lokálním distributorům tak především vzniká primární 

povinnost připojovat zdroje takto vyrobené elektřiny do své sítě. Současně distributorům 

zákon předepisuje povinnost prioritně vykupovat elektřinu pocházející z obnovitelných 

zdrojů. Dozor nad touto oblastí pak vykonává Energetický regulační úřad, který následně 

uděluje licenci.  

Významnou překážku v budování kogeneračních jednotek je především jejich 

pořizovací cena, která se obvykle pohybuje v řádech milionů Kč. Budovatel tak musí provést 

kalkulace projektu a zvážit vhodnou variantu financování, tj. z vlastních zdrojů, půjčky, státní 

podpora, najít vhodného investora. Dalším počátečním problémem při výstavbě kogenerační 

jednotky bezesporu může být i dispoziční omezení jednotky v objektu. V daném případě je 

třeba uvažovat se samotnými rozměry kogenerační jednotky. Po vybudování kogeneračního 

zařízení již provozní náklady jsou relativně nízké, ovšem v průběhu provozu zařízení se 

setkáváme s řadou provozních problémů v závislosti na dané technologii. V rámci technologie 

uvedené v této práci může např. docházet k zanášení výměníku, což je obvykle způsobenou 

nedostatečnou kvalitou vody. 

Cílem práce je seznámení s technologií kogenerační jednotky využívající spalovací 

motor využitelnou pro ohřev TV a TUV a výrobu elektrické energie a návrh automatizačních 

komponentů.  
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2. Kogenerace  

Kogenerace je obvykle charakterizována jako sdružená výroba elektřiny a tepla. 

V odborné literatuře je často kogenerace vyjádřena zkratkou KVET, tzn. kombinovaná výroba 

elektřiny a tepla. V principu jde o proces, při němž dochází ke spalování paliva a následné 

přeměně na energii. Hlavním účelem kogenerace je využít právě i teplo, které by za jiných 

okolností odešlo bez užitku. To je však v tomto případě možné použít např. pro vytápění 

objektů, nebo i pro ohřev vody.  Výsledkem kogenerace je snížení spotřeby primárních 

energetických zdrojů při dodávce spotřebitelem požadovaného tepla a elektrické energie. 

Dalším vítaným důsledkem je také i zmenšení škodlivých emisí při tomto způsobu přeměny.  

Elektrická a tepelná energie jsou velmi odlišné, a to hlavně z hlediska jejich výrobních 

nákladů a možností jejich použití. Elektrická energie je v současnosti nejkvalitnějším druhem 

energie. Je to právě díky jejímu neomezenému uplatnění a možnosti bezztrátové přeměny 

na jiný druh energie, např. na tepelnou energii. Tepelná energie již v porovnání s elektrickou 

energií není tak ceněna, jelikož ji nemůžeme neomezeně využívat a přeměňovat na kvalitnější 

druhy energií. (3) 

Elektrickou i tepelnou energii je možné vyčíslovat v Joulech (J) a posléze i v jeho 

násobcích (kJ, MJ, GJ). V praxi však je však obvykle elektrická energie uváděna 

v kilowatthodinách (kWh) či megawatthodinách (MWh). Také se setkáváme i s odlišným 

označováním těchto dvou energií. Elektrickou energii značíme jako E, sdílené teplo jako Q.  

Výhody: 

- absence přenosových ztrát při spotřebě elektrické energie a tepla,  

- účinnost paliva 80 až 85 %, přičemž u elektrické energie se pohybuje  

   mezi 30 až 35 % a u tepla mezi 65 až 70%, 

- využití odpadního tepla, 

- vysoká návratnost vložených prostředků díky prodeji přebytečné  

   elektrické energie do veřejné distribuční sítě, 

- velmi nízká produkce emisí ve srovnání s jinými technologiemi výroby  

   energie (např. spalování uhlí). 

Nevýhody:  

- vysoké pořizovací náklady na investici, 

- hlučný provoz vyžadující další investice ve formě zvukové izolace,  

   protihlukových krytů apod. 
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2.1 Oblasti použití kogenerace 

Tepelné zdroje centralizovaného zásobování teplem  

Tyto tepelné zdroje slouží k dodávce tepla pro vytápění a přípravu TUV 

pro obyvatelstvo, ať už jde o menší sídliště či velké městské aglomerace. V České republice 

jsou tyto zařízení velmi oblíbené.  

Budovy a objekty občanské vybavenosti  

- Rodinné domky a menší komplex obytných budov  

Domácnosti využívají teplo především pro vytápění svých domů a také přípravu teplé 

vody. Typické pro domácnosti je, že spotřebují více tepla jak elektřiny. Proto je vhodné ošetřit 

prodej přebytečně vyrobené elektřiny. V současné době ze strany majitelů domů a budov 

zaznamenáváme pouze malý růst zájmu o tento způsob výroby energie, ovšem předpokládá 

se, že počet bude stále růst. 

- Hotely a penziony 

Pro hotely a penziony je charakteristické, že potřeba tepla i elektrické energie 

se dostává do rovnováhy. Hosté totiž vyžadují po celý den dostatek tepla i elektřiny pro různé 

služby (sauna, bazén, prádelna, žehlírna, restaurace, apod.).  

- Nemocnice 

Právě nemocnice kladou velký důraz na rovnoměrné dodávky elektrické energie 

i tepla. Vyžadují tak kvalitní zařízení, které dokáže pokrýt vlastní potřebu nemocnice. Kromě 

toho potřeba energie neklesá ani v závislosti na pracovních dnech (so, ne), ani v závislosti 

na ročním období (klimatizace, chlazení). 

- Internáty a vysokoškolské koleje  

Během školního roku se setkáváme s výraznou potřebou tepla i elektrické energie. 

Problém může nastat až během školních prázdnin, kdy se výrazně spotřeba sníží. 

- Administrativní budovy a školy  

Administrativní budovy a školy jsou specifické tím, že je zde výrazná potřeba 

elektrické energie. S výraznou potřebou tepla se setkáváme pouze v otopném období, v létě 

a o víkendech je pro změnu tato potřeba minimální.  

- Obchodní domy  

V obchodních domech výraznou potřebu elektrické energie vysvětluje využívání 

osvětlení, ventilátorů klimatizace, větrání a pro vytápění.  
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- Plovárny, rekreační a sportovní střediska  

Tepelná energie je využívána pro ohřev vody v bazénech, pro sprchování, vytápění 

prostor. Elektrika je využívána pro osvětlení, saunu, pohon čerpadel aj.  

Průmyslové podniky  

Nejvhodnější podmínky pro kogeneraci jsou v podnicích s vícesměnným provozem 

a s nutností potřeby tepla pro technologie.  

- Chemický průmysl  

- Papírenský průmysl a průmysl celulózy  

- Strojírenský průmysl 

- Keramický a cementářský průmysl  

- Textilní průmysl  

- Potravinářský průmysl  

 

  Čistírny odpadních vod  

S kogeneračními jednotkami se setkáváme v této oblasti poměrně dlouhou dobu. 

Konkrétně tedy se spalovacími motory a spalovacími turbínami. Dochází ke spalování 

kalového plynu
1
. Teplo motorů slouží k vyhřívání čistírenského kalu a vyrobená elektrická 

energie slouží pro pohony technologických agregátů čistírny. Čistírny odpadních vod díky 

tomuto technologickému cyklu nejsou nuceny odebírat elektrickou energii ze sítě.  

Spalovny komunálního odpadu 

Tyto objekty jsou vybaveny parními kotli speciální konstrukce spalovacího zařízení. 

Z investičního hlediska se přídavné zařízení parního okruhu velmi doporučují právě díky 

výraznému ekonomickému zhodnocení.  

Zemědělské a lesnické provozy 

Kogenerační jednotky se doporučují v těchto objektech díky energetické náročnosti 

sušení, přípravě TUV a vytápění objektů.  

 

  

                                                 
1
 Kalový plyn je vedlejším produktem technologických procesů čištění vody.  
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3. Výrobci a modely kogeneračních jednotek  

Vzhledem ke globální propojenosti trhů se můžeme setkat s desítky výrobců KGJ 

(tj. kogenerační jednotky). Nejvýznamnějšími evropskými výrobci však jsou:  

- Tedom 

- Karla Energize 

- Buderus 

- Elteco 

- Motorgas 

- Ineco 

- MTU 

- Wärtsilä 

- Guascor 

- Viessman 

- Bosch 

Výrobky výrobců se vyznačují různými parametry, především vycházíme 

z elektrického výkonu a tepelného výkonu. Dalším důležitým parametrem je elektrická, 

tepelná a celková účinnost. Nejvíce rozšířeny v České republice jsou výrobky firmy Tedom. 

Jednotlivé typy výrobků firmy Tedom uvádí Tabulka 3.1. Výrobky ostatních výše zmíněných 

výrobců jsou uvedeny v Příloze č. 2. 
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Výrobky Tedom 

Tabulka 3.1   Kogenerační jednotky firmy Tedom 

TYP KGJ 
Elektrický 

výkon kW 

Tepelný 

výkon 

kW 

Elektrická 

účinnost % 

Tepelná 

účinnost % 

Celková 

účinnost % 

Spotřeba 

plynu m3/h 

Micro T7 7,0 kW 17,2 kW 27,0% 66,3% 93,3% 2,7 m3/h 

Micro T30 30,0 kW 61,6 kW 31,2% 64,1% 95,3% 10,2 m3/h 

Micro T50 48,0 kW 91,0 kW 32,5% 61,6% 94,1% 15,6 m3/h 

Cento M50 50,0 kW 79,0 kW 33,8% 53,4% 87,2% 15,7 m3/h 

Cento T80 81,0 kW 120,0 kW 35,1% 52,2% 87,3% 24,4 m3/h 

Cento T80 KON 81,0 kW 120,0 kW 35,1% 52,2% 87,3% 24,4 m3/h 

Cento T100 104,0 kW 142,0 kW 36,9% 50,5% 87,4% 29,8 m3/h 

Cento T100 KON 104,0 kW 142,0 kW 36,9% 50,5% 87,4% 29,8 m3/h 

Cento T120 125,0 kW 177,0 kW 36,4% 51,7% 88,1% 36,3 m3/h 

Cento T120 KON 125,0 kW 177,0 kW 36,4% 51,7% 88,1% 36,3 m3/h 

Cento T160 164,0 kW 221,0 kW 37,8% 50,9% 88,7% 45,9 m3/h 

Cento T160 KON 164,0 kW 209,0 kW 37,8% 48,2% 86,0% 45,9 m3/h 

Cento T180 184,0 kW 232,0 kW 39,2% 49,5% 88,7% 49,7 m3/h 

Cento T180 KON 184,0 kW 218,0 kW 39,2% 46,4% 85,6% 49,7 m3/h 

Cento T200 200,0 kW 253,0 kW 39,2% 49,5% 88,7% 54,0 m3/h 

Cento T200 KON 200,0 kW 237,0 kW 39,2% 46,4% 85,6% 54,0 m3/h 

Cento L200 200,0 kW 239,0 kW 39,9% 47,6% 87,5% 53,3 m3/h 

Cento L500 496,0 kW 565,0 kW 
   

126,0 m3/h 

Quanto D400 400,0 kW 456,0 kW 42,1% 48,0% 90,1% 101,0 m3/h 

Quanto D400 KON 400,0 kW 431,0 kW 42,1% 45,4% 87,5% 101,0 m3/h 

Quanto D580 600,0 kW 698,0 kW 41,9% 48,7% 90,6% 152,0 m3/h 

Quanto D580 KON 600,0 kW 658,0 kW 41,9% 45,9% 87,8% 152,0 m3/h 

Quanto D770 800,0 kW 918,0 kW 42,2% 48,4% 90,6% 201,0 m3/h 

Quanto D770 KON 800,0 kW 862,0 kW 42,2% 45,5% 87,7% 201,0 m3/h 

Quanto D1200 
1 200,0 

kW 

1 295,0 

kW 
43,7% 47,1% 90,8% 291,0 m3/h 

Quanto D1200 KON 
1 200,0 

kW 

1 189,0 

kW 
43,7% 43,3% 86,9% 291,0 m3/h 

Quanto D1600 
1 560,0 

kW 

1 709,0 

kW 
43,3% 47,5% 90,8% 381,0 m3/h 

Quanto D1600 KON 
1 560,0 

kW 

1 576,0 

kW 
43,3% 43,8% 87,1% 381,0 m3/h 

Quanto D2000 
2 000,0 

kW 

2 155,0 

kW 
43,7% 47,0% 90,7% 485,0 m3/h 

Quanto D2000 KON 
2 000,0 

kW 

1 977,0 

kW 
43,7% 43,2% 86,9% 485,0 m3/h 
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4. Kogenerační jednotka  

4.1 Komponenty  

Kogenerační jednotka se celkově skládá z několika částí, mezi které především patří 

spalovací motor, generátor, výměníky atd. Pro správný chod je nutno zaručit optimální chod, 

kdy se hlídají následující parametry:  

- Tlak oleje,  

- teplota chladicí kapaliny,  

- teplota spalin,  

- teplota topné vody,  

- otáčky snímačem a snímač min. tlaku chladicí kapaliny,  

- min. hladina mazacího oleje a  

- bezpečnostní omezovač teploty včetně kabeláže do rozvaděče. 

 

Technologie bude navržena pro kogenerační jednotku varianty Vitobloc 200 – EM-

199/263, která je zobrazena na obrázku 4.1 a popsána v tabulce 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1   Kontrolní zařízení varianty Vitobloc 200 EM-199/263 (33) 
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Tabulka 4.1  Popis k obrázku 4.1 (33) 

 

4.2 Připojení do distribuční sítě 

Nejenže je kogenerační jednotka zdrojem tepla, je i zdrojem elektrické energie, 

která je vyráběna v alternátoru. Nejčastějším typem alternátoru je bezkartáčový synchronní 

alternátor. Ten je spojen přes spojku se spalovacím motorem.  

Příklad zapojení kogenerační jednotky do distribuční sítě je zobrazeno na obrázku 4.2, 

ze kterého je možno vidět, že kogenerační jednotka obsahuje výkonový vypínač, stykač 

pro připojení se k síti a jiné pomocné prvky. 

4.3 Energetická bilance 

Energetická bilance představuje grafické znázornění toku energií modulu KGJ. 

Energetická bilance zobrazuje přeměnu primární energie (zemní plyn, 100 %) na elektrickou 

a tepelnou užitkovou energii. Ztráty, ke kterým dochází na základě přeměny této energie, jsou 

zobrazeny rovněž. Elektrická užitná energie vzniká procesem spalování ve spalovacím 

plynovém Ottově motoru a je jeho otáčivým pohybem přeměňována v synchronním 

generátoru na proud. 

Tepelná užitná energie vzniká rovněž procesem spalování v plynovém Ottově motoru. 

Rozděluje se do tepla ve spalinách, sběrného potrubí a bloku motoru a mazacího oleje motoru 

a slouží k zahřívání např. topné vody.  

1 Modul BTE (rozsah dodávky) 44 Plynová přípojka (GAS) 83 

Zvu

kově 

izola

ční 

Zvukově izolační víko 

2 Služby na stavbě  45 Plynový filtr, volná instalace   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deflagrační pojistka (bioplyn) 46 Plynový kulový kohout s tepelným 

pojistným ventilem  

 MĚŘENÁ MÍSTA: 

11 Pojistný ventil (topná voda) 47 Kontrola těsnosti  EIA Kontrola indikace generátoru  

12 Čerpadlo topné vody 51 Přídavná nádrž na mazací olej (čerstvý 

olej)  

ES Ovládání výkonu generátoru  

13 Regulace teploty zpětného toku  52 Automatické doplňování s ukazatele 

hladiny mazacího oleje 

LS Ovládání úrovně hladiny  

14 Zpětný tok topné vody (HR) LZA Kontrola minimálního stavu naplnění  

15 Přítok topné vody (HV) P Tlak  

16 Silnoproud 400 V, 50 Hz 61 Vratný tok mazacího oleje (z olejového 

odlučovače) 

PC Regulace tlaku  

17 Přítok chladicí směsi PI Ukazatel tlaku 

18 Vratný tok chladicí směsi  PO Optický ukazatel tlaku  

19 Čerpadlo směsi chladicí vody 62 Ventilace prostoru klikové hřídele  

Odlučo 

PZA- Vypnutí při minimálním tlaku  

21 Pojistný ventil (chladicí kapalina motoru) 

motoru)  

63 Odlučovač oleje  

 

PZA

+ 

Vypnutí při maximálním tlaku  

22 Olejový chladič  

 

64 Spalovací vzduch  SC Regulátor otáček  

23 Čerpadlo chladicí kapaliny 65 Vzduchový filtr STB Bezpečnostní omezovač teploty 

24 Membránová expanzní nádoba  66 Směšovač plynu a vzduchu  SZA- Příliš nízké otáčky 

25 Tepelný výměník chladicí kapaliny  67 Generátor  T Teplota 

26 Lapač nečistot  68 Sběrné spalinové potrubí  TA Teplota odpadního vzduchu před 

ventilátorem  
27 Uzavírací ventil  69 Motor  

31 Výměník tepla spalin 70 Regulátor otáček a škrtící klapka   

32 Tlumič hluku  71 Turbodmychadlo  TC Regulace teploty  

33 Výstup kondenzované vody (KO)  72 Chladič směsi (intercooler) (1. stupeň) TI Ukazatel teploty  

34 Výstup spalin (AGA) 73 Chladič směsi (intercooler) (2. stupeň) TZA

+ 

Kontrola teploty vinutí generátoru  

35 Katalyzátor 74 Vypouštěcí ventil – okruh nízké teploty XC Sonda lambda 

41 Regulační ventil Lambda 80 Ventilátor odpadního vzduchu    

42 Magnetický ventil  81 Odpadní vzduch  * Volná instalace k montáži v místě instalace 

43 Regulátor nulového tlaku  82 Přiváděný vzduch ** Volitelné vybavení  
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Kompletní stupeň účinnosti modulu KGJ je výsledkem součtu elektrické a tepelné 

užitné energie. V daném případě u KGJ Vitobloc 200 EM-199/263 je energetická bilance 

modulu je znázorněna na obrázku 4.3 a v tabulce 4.2. 

 

 

Obrázek 4.2   Schéma zapojení elektrického připojení v síťovém paralelním provozu (33) 

 

Obrázek 4.3   Energetická bilance modulu (4) 
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Tabulka 4.2   Energetická bilance modulu (33) 

 

  

  

  

  

 

4.4 Palivo pro kogenerační jednotky 

Pro pohon kogeneračních jednotek je využíván převážně zemní plyn. V současné době 

však i roste množství zařízení, které ke svému provozu využívají např. bioplyn, skládkový 

plyn, kalový plyn, důlní plyn apod.  

4.5 Dispečerské řízení  

U žádného alternativního způsobu výroby elektřiny se nesetkáme s tím, že by dokázal 

dodávat přesně určené množství. Kogenerační jednotky toto však dokážou, a to ještě v předem 

stanovené době. Mnohdy se tedy můžeme setkat s označením kogeneračních zdrojů jako 

„řiditelné zdroje energie“.  

 

Obrázek 4.4   Kogenerační jednotka 

Chlazení směsi  Externí 50 °C 

Využití energie – výhřevnost 100 % 

Mechanická energie 39,0 % 

Tepelná energie 61,0 % 

Elektrická užitná energie 37,0 % 

Tepelná užitná energie 48,9 % 

Ztráty 10,4 % 
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4.6 Akumulace tepla  

Pro vykrytí malých odběrů a naopak velkých odběrů tepla se využívá akumulační 

nádrž. Tato akumulační nádrž bývá často kruhového průřezu, kdy bývá uložena na výšku 

nebo na ležato. Příklad těchto nádrží je na obrázku 4.5 a 4.6.  

 

Obrázek 4.5   Akumulační nádrž 60 m
3
 

 

 

Obrázek 4.6   Akumulační nádrž 60 m
3 
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Příklad ukázky nabíjení akumulační nádrže je zobrazen v grafu  4.1 a vybíjení v grafu  

4.2. Snímače teploty, pomocí kterých byly zaznamenány průběhy, jsou rozloženy po celé 

výšce akumulační nádrže. Snímač teploty označený jako T1 je umístěno nejvýše naopak 

nejníže je umístěno T6. Snímače teploty T2, T3, T4 a T5 jsou umístěny sestupně mezi 

snímači T1 až T6. 

Z grafu 4.1 je vidět že v 9:00 došlo k zapnutí KGJ, kdy začala narůstat teplota 

v nejvyšším bodě akumulační nádrže. V závislosti na čase začaly narůstat teploty jednotlivých 

čidel směrem ke spodu nádrže. V nejnižší poloze, kde měří snímač teploty T6, se nabyl pouze 

na teplotu 76°C, a to z toho důvodu, aby nedošlo k přehřátí KGJ. 

Graf. 4.1   Nabíjení akumulační nádrže 

Množství naakumulované energie:  

 

𝑄 = 𝑐 ∗ 𝑚 ∗ (𝑡2 − 𝑡1), (𝐽) 

 (4.1) 

 

Kde:  

c – měrná tepelná kapacita (J.kg.
-1

K
-1

), voda c=4 180 J.kg.
-1

K
-1

, 

m – množství média (kg), 

t2 – výstupní teplota (°C), 

t1 – vstupní teplota (°C). 
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Q = 4 180 * 60 000 * (83,333-65) 

Q = 4 589 640 000 J = 4,6 GJ = 1 277,7 kWh 

 

Množství naakumulované energie v akumulační nádrži ve vodě činí 1 277,7 kWh.  

V grafu 4.2 je naopak zaznamenaný průběh vybíjení akumulační nádrže. Nejdříve 

se snižuje teplota na dně nádrže, které zaznamenává snímač teploty T6. Postupným odběrem 

tepla z nádrže začíná měnit (klesat) teplota směrem ze spodu nahoru k snímači teploty T1.  

Graf 4.2   Vybíjení akumulační nádrže 

 

4.7 Ekonomika  

Při realizaci kogenerační jednotky nikdy nesmíme zapomenout na ekonomické 

zhodnocení její realizace. Naštěstí totiž vždy existuje více variantních řešení technické 

výstavby. Právě proto je vždy nutné myslet na to, abychom vhodně zvolili dané technické 

řešení, které bude vyhovovat jak po stránce ekonomické, tak i technické.  

Rozhodování provádíme na základě:  

- očekávaných výnosů a nákladů, 

- nejvhodnějšího využití vložených finančních prostředků, 

- rizikovosti a problémů při realizaci. 
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Náklady  

Náklady je zpravidla nutné vždy rozdělovat na investiční náklady, amortizační 

náklady a roční provozní náklady.  

Investiční náklady jsou vložené finanční prostředky určené pro realizaci 

kogeneračního zdroje. Tyto náklady se odvíjí od zvoleného typu kogenerační jednotky a také 

od místních podmínek. V investičních nákladech je zahrnuta:   

- cena kogenerační jednotky,  

- ovládací zařízení,  

- palivové hospodářství,  

- zásobní nádrže,  

- připojení na místní nebo veřejnou elektrickou síť zahrnující, 

- výstavba, opravy, rekonstrukce budov, 

- prostředky pro údržbu zařízení, náhradní díly,  

- školení operátorů,  

- mechanická propojení a elektrický servis,  

- projekty, dozory a náklady pro uvedení do provozuschopného stavu,  

- hasičské přístroje a 

- další profesionální služby. 

Každé zařízení podléhá amortizaci. Vždy tak nesmíme zapomenout na výdaje spojené 

s reprodukcí tohoto zastaralého zařízení. Nyní se již dostáváme až k odpisům, což by leckdo 

mohl pokládat za velké vybočení z tématu. Ovšem odpisy pro investora představují jakýsi 

zdroj financování obnovy. Odpis je definován jako část vstupní ceny, kterou lze uplatit jako 

daňově uznatelnou položku. Nezbytnou informaci pro zohlednění odpisů v účetnictví 

představuje životnost daného zařízení. Posléze na základě Zákona o účetnictví a Zákona 

o daních z příjmů určujeme výši účetních a daňových odpisů.  

A na závěr se dostáváme k ročním provozním nákladům, které zahrnují náklady na:  

- palivo pro pohonné jednotky,  

- běžnou údržbu,  

- mzdové náklady,  

- pravidelné prohlídky či opravy,  

- montážní a údržbový materiál,  

- provozní oleje, chemické prostředky, chladící vody, technické plyny,  
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- režijní náklady (režijní mzdy, opotřebení nástrojů, odpisy hmotného 

majetku, spotřeba energie, na technický rozvoj, platy řídících pracovníků, poštovné, 

telefonní poplatky, náklady na opravy, pojištění, náklady na informatiku, počítače 

pracovníků, náklady na audit, personalistiku, účetnictví, daň z příjmu, úroky, 

skladování, propagační akce, expedice, prodej, marketing apod.).  

Výnosy  

Zdrojem výnosů je především právě vyrobená elektřina a teplo. Existují zpravidla dvě 

základní cesty jak dosáhnout výnosů. Dochází buď k prodeji vyrobených energií, nebo se 

na výnosy pohlíží z pohledu úspory při jejich nákupu od externích dodavatelů. Popřípadě 

je možné tyto 2 způsoby kombinovat v různých poměrech.  

Majitel kogeneračního zdroje má možnost elektrickou energii používat pro krytí 

vlastních potřeb a zároveň má možnost nedostatek elektřiny z veřejné rozvodní sítě, 

nebo naopak při vzniku přebytku elektrické energie ji prodávat do veřejné rozvodné sítě. 

Nepochybně se najdou i tací, kteří pouze energii prodávají do elektrické sítě, popř. využívají 

pouze oni sami pro své potřeby bez připojení k veřejné rozvodné síti. V případě elektrické 

energie je vždy výnosem právě taková úspora, která plyne z rozdílu měrných cen elektřiny 

nakupované a vyrobené vlastním kogeneračním zdrojem. Kdybychom prováděli dodávky 

do veřejné rozvodné sítě, výnosem je tržba za vyrobenou elektřinu.  

Výnosy plynoucí z tepla jsou zpravidla součinem tepla, které je odebráno, a jeho 

měrné ceny.  

Ekonomická efektivnost 

Hodnocení ekonomické efektivnosti je prováděno na základě toků hotovosti, tj. výše 

zmíněné náklady a výnosy, a to po celou dobu hodnocení. Po sestavení výsledného cash flow 

investice je možné postupně přejít k výpočtu základních investičních ukazatelů:  

- Čistá současná hodnota (NPV) – Výsledná hodnota udává, kolik peněz 

realizace investice podniku přinese, viz vztah 4.2. Pokud vyjde NPV kladné, je projekt 

přípustný. Vyjde-li záporné NPV, projekt je nepřijatelný. Srovnáme-li více investičních 

alternativ, je preferována vyšší NPV. Kritérium zahrnuje celou dobu životnosti projektu, bere 

v úvahu časovou hodnotu peněz.  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

(4.2) 
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Kde: 

NPV… čistá současná hodnota, 

CFt…peněžní toky v jednotlivých letech, 

n…doba životnosti projektu, 

r…diskontní úroková míra. 

 

- Vnitřního výnosové procento (IRR) - Číselně je rovna diskontní sazbě, při 

které je čistá současná hodnota (NPV) rovna nule, viz vztah 4.3.  Investice je dle tohoto 

kritéria přijatelná, pokud je IRR větší než diskontní sazba. Čím vyšší je IRR, tím vyšší je 

návratnost investice. 

0 =  ∑
CFt

(1 + IRR)t

n

t=0

 

(4.3) 

Kde:  

IRR… vnitřní výnosové procento 

CFt… peněžní toky v jednotlivých letech 

n… doba životnosti projektu 

 

- Doba návratnosti investic (PP) – Udává počet let, které jsou zapotřebí, 

aby kumulované hotovostní toky dokázaly vyrovnat investici. Toto kritérium se využívá spíše 

jako doplňkové k předchozím dvěma kritériím. 

Na základě výpočtů těchto ukazatelů můžeme dojít k různým výsledkům, ovšem 

primárně se za nejpřesnější kritérium považuje právě čistá současná hodnota (NPV). 

Při výpočtu narážíme na diskontní sazbu. Tato sazba představuje průměrnou míru výnosu 

kapitálu v daném odvětví podnikání. Tato sazba může být různá v návaznosti na konkrétní 

firmu a realizovaný projekt. V projektech tak můžeme často využívat diskontní sazbu České 

národní banky (ČNB). Při výpočtech se také zdržuje započtení inflace, a to z důvodu zajištění 

skutečných podmínek. Chceme-li do ekonomického zhodnocení zahrnout i inflaci, jedná 

se vždy pouze o doplňující hodnocení vzhledem k nejistému vývoji inflace.  

U rozsáhlých projektů se můžeme setkat s citlivostní analýzou. Vzhledem k tomu, 

že v silách člověka stále není vytvořit ideální podmínky a prostředí, je nutné počítat i s riziky, 

https://managementmania.com/cs/penezni-tok
https://managementmania.com/cs/penezni-tok
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které mohou nastat a projekt ohrozit. Na základě citlivostní analýzy se majitel kogeneračního 

zařízení dozví, jak změna některého z hlavních ekonomických parametrů může ovlivnit 

hospodářský výsledek. Hodnotí se vliv:  

- cen nakupované i prodávané elektrické energie, 

- cen paliva, 

- velikosti investičních nákladů,  

- doba využití kogeneračního zdroje. 

Posledním krokem investiční strategie je vyhodnocení výsledků ekonomické analýzy. 

V této fázi je nutné i zohlednit faktor času. Časem se totiž podmínky na trhu mění a tím se 

i výrazně a neočekávaně ovlivňují dosahované ekonomické výsledky investorů. Takové vlivy 

však ekonomické ukazatele neumí vyjádřit. Proto je důležité, aby investor dokázal předvídat 

budoucí vývoj národní, ale i světové ekonomiky, a spolu s výsledky ekonomických výpočtů 

využíval při rozhodování i své podnikatelské intuice. 
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5. Popis technologie  

V této kapitole dojde k navržení technologie pro model kogenerační jednotky 

Vitobloc 200 EM-199/263 od výrobce VIESSMANN s elektrickým výkonem 199,0 kW 

a tepelným výkonem 263,0 kW. U této kogenerační jednotky pak elektrická účinnost činí 

37 %, tepelná účinnost 48,9 % a celková účinnost činí 89,6 %. 

5.1 Vstupy a výstupy  

 

 

 

 

 

Schéma 5.1   Vstupy a výstupy technologie 

5.2 Vývojový diagram práce KGJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 5.2   Vývojový diagram spínání a vypínání KGJ 

KGJ PLYN Qv plyn [J] TEPLO Qt [J] 

ELEKTŘINA 

[kWh] 

 

 

KwH 

Využitelné teplo  

Nevyužitelné teplo  

ANO

O 

 ANO 

ANO

O 

 ANO 

ANO

O 

 ANO 

Zapnutí  

KGJ 

KONEC 

ANO 

NE 
NE 

NE 

PORUCHA 

TOKOLÍT = 20+-5 °C 

DOSTATEK 

PLYNU? 

START 

BT3 < 65 °C 

ZASTAVIT 

KGJ? 

Vypnutí  

KGJ 
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5.3 Návrh a popis technologie KGJ 

Pomocné technologie kogenerační jednotky se skládají z několika okruhů, kterými 

jsou: okruh suchého chladiče, okruh přívodu plynu, spalinový okruh, primární okruh, 

sekundární okruh a jiné.  

5.3.1 Okruh suchého chladiče 

V technologickém schématu uvedeném v Příloze č. 1 je tento okruh označen jako „A“. 

Je použita kogenerační jednotka s turbokompresorem a pro tuto technologii je podstatné 

zabezpečit chlazení palivové směsi vstupující do KGJ. Chladíme jej za pomocí výměníku, 

který má svůj vlastní okruh. Toto teplo z chlazení palivové směsi má velmi nízký teplotní 

potenciál, konkrétně v této kogenerační jednotce je teplotní spád 38 °C – 35 °C. V okruhu je 

měřena teplota chladícího média snímačem teploty. Chladící médium je dopravováno 

oběhovým čerpadlem. Teplota média je regulována trojcestným ventilem a je chlazena 

suchým chladičem (voštinový výměník). Chladícím médiem je voda s glykolem
2
, který je 

naředěn v poměru 2:1, a to z důvodu, že suchý chladič je obvykle umístěn ve venkovních 

prostorech a v zimním období by mohlo dojít k zamrznutí.  

Snímač teploty – se používá s jímkou, které je umístěno v potrubí. Příklad provedení 

snímače teploty s jímkou v potrubí je na obrázku 5.1. Výstupní rozsah je volen 

podle automatu (PT100, PT500, PT1000). Teplotní rozsah snímače je volen 

od 0 °C do 100 °C, předpokládáme totiž, že snímač teploty bude umístěn ve strojovně. 

Ve schématu je tento snímač teploty označen jako BT2. Příklad ukázky snímače teploty je 

uveden na obrázku 5.2. Lze použít i příložný snímač teploty, které je levné a jednodušší 

na instalaci, viz obrázek 5.3. 

 

Obrázek 5.1   Snímač teploty v potrubí s jímkou (28) 

                                                 
2
 Nemrznoucí směs. 
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Obrázek 5.2   Snímač teploty do jímky (28) 

 

 

Obrázek 5.3   Snímač teploty příložné na potrubí (26) 

Čerpadlo - zajišťuje dopravu chladícího média, viz obrázek 5.4. Toto čerpadlo je 

provozováno nejčastěji při jmenovitých otáčkách. Frekvenční měnič se pro toto čerpadlo 

nepoužívá. Jako pohonná jednotka je použit motor, nejčastěji asynchronní motor.  

Asynchronní motor je poměrně bezúdržbový a pokládáme jej za nejběžnější typ 

motoru. Mechanická konstrukce tohoto motoru je standardizována, tudíž je poblíž vždy 

dostupný vhodný dodavatel. Přestože existuje mnoho různých typů motorů, fungují všechny 

na stejném základním principu. 

Asynchronní motor je složen ze dvou částí, tj. statoru (stacionární  motorová část) 

a rotoru (rotační část). Stator je pevně integrován do stacionární motorové části, viz obrázek 

5.5. Z obrázku je vidět, že se skládá z tělesa pláště (1), ložiska (2), v němž je 

uložen rotor (9),  ložiskového štítu (3) 

pro uložení ložisek, ventilátoru (4) pro chlazení motoru a krytu ventilátoru (5) proti 

náhodnému kontaktu s rotujícím ventilátorem. Po straně statoru má motor spojovací 

skříňku (6), která slouží  pro připojení  kabelů. Uvnitř statoru se pak nachází železné jádro 

(7) z tenkých plechů z kovu, a to o tloušťce 0,3 až 0,5 mm. V železných plechách  jsou 
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k dispozici dělené drážky, kde jsou umístěny tři fáze vinutí. Magnetické pole statoru je 

generováno fázovým vinutím statoru. Počet párů pólů určuje rychlost, 

s jakou se otáčí magnetické pole. Je-li motor připojen k nominální frekvenci, nazývá 

se rychlost magnetického pole synchronní rychlostí (N0). (21) Závislost otáček na motoru na 

pól párech pro napájecí síť 50 Hz uvádí následující tabulka 5.1. 

Tabulka 5.1   Závislost otáček motoru na pól párech 

 

 

 

  

Obrázek 5.4   Čerpadlo GRUNDFOS (22)  

 

Obrázek 5.5   Asynchronní motor (21) 

Počet pól párů (-) 1 2 3 4 5 

Počet pólů (-) 2 4 6 8 10 

n0 (ot. min
-1

) 3000 1500 1000 750 500 
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Trojcestný ventil – je používán pro regulaci teploty v chladícím okruhu. 

V technologickém schématu je označena jako „MV1“. Trojcestný ventil bývá doplněn 

o pohon. Řízení bývá prováděno analogovým signálem, nejčastěji 4-20 mA. Pro zpětnou 

informaci bývá doplněn o analogový výstup, který nás následně informuje o skutečné poloze, 

např. na kolik procent je ventil otevřen. Příklad trojcestného ventilu s pohonem 

je na obrázku 5.6.  

 

Obrázek 5.6   Trojcestný ventil (25) 

Frekvenční měnič  

Řízením otáček pomocí frekvenčního měniče lze docílit snížení spotřeby elektrické 

energie v nejrůznějších procesech. Právě z důvodu velkých energetických úspor jsou 

využívány frekvenční měniče. Těchto úspor lze dosáhnout u zařízení, u kterého je zapotřebí 

regulovat otáčky. Ukázka frekvenčního měniče je na obrázku frekvenčního měniče může být 

čerpadlo poháněné elektrickým motorem, viz obrázek 5.7. Je velmi důležité dobře regulovat 

průtok vody. Dříve se toto řešilo ventilem se škrticí klapkou, který reguluje množství 

protékající vody.  Přitom motor stále odebírá plný elektrický výkon. Je to stejné, jako jet 

autem s plynem naplno a rychlost regulovat pedálem brzdy. (12) Těžko lze tuto regulaci 

nazývat efektivní. Právě proto se začaly používat frekvenční měniče.  

Frekvenční měniče mají velké využití v řízení otáček motorů například ventilátorů, 

čerpadel, ovládání vrat, manipulace s materiálem, dopravníky atd. 

Při volbě frekvenčního měniče volíme nejčastěji o něco větší výkon, než je pohon 

z důvodu přehřívání. Chladící vzduch nesmí obsahovat korozivní složky a nesmí přesáhnout 

maximální teplotu + 40 °C (50 °C se snížením výkonu). Dále je nutno vybírat frekvenční 

měnič podle zapojení motoru (hvězda, trojúhelník).  

V okruhu suchého chladiče frekvenční měnič reguluje otáčky ventilátoru na chladiči.  
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Obrázek 5.7   Frekvenční měnič od firmy ABB (12) 

5.3.2 Okruh přívodu plynu 

V technologickém schématu uvedeném v Příloze č. 1 je tento okruh označen jako „B“. 

V plynovém okruhu měříme teplotu plynu, tlak plynu a množství plynu. Pro realizaci měření 

tedy používáme snímače tlaku, teploty a průtokoměr. Z důvodu bezpečnosti jako ochranné 

zařízení používáme uzavírací ventil (BAP).  

Všechny použité komponenty musí být v Ex. To znamená, že musí být odolné 

proti výbuchu plynu. 

Snímač teploty – teplotní rozsah volíme podle teploty média a to od – 20 °C 

do 100°C. Musíme brát v potaz to, že snímače jsou umístěny ve venkovních prostorách 

a teplota může jít i do záporných hodnot. Můžeme použít snímač s výstupem PT100, PT500, 

PT1000, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA. Výstup ze snímače je nejčastěji volen podle zvoleného 

automatu, abychom nemuseli využívat převodník. Snímač teploty používáme s jímkou, které 

je namontované do plynového potrubí. Příklad teplotního čidla je na obrázku 5.8. 

 

Obrázek 5.8   Snímač teploty s jímkou (23) 
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Snímač tlaku – i tento snímač je nutné volit v Ex, viz obrázek 5.9. Tlakový rozsah je 

volen do nulového tlaku až po maximální možný tlak, se kterým se můžeme setkat. Výstup je 

volen nejčastěji v rozsahu 4 – 20 mA. Výstupní signály 0 – 10 V nejsou moc používány, 

a to především z toho důvodu, že může docházet k úbytku napětí v přívodním kabelu. 

 

Obrázek 5.9   Snímač tlaku (27) 

Průtokoměr – měří množství průtoku zemního plynu. Průtokoměr je používán 

s teplotním pracovním rozsahem od - 10° C až + 60 °C.  Jako výstupní signál je využíván 

nejčastěji digitální výstup. Při průtoku určitého množství plynu dochází k vyslání impulzu. 

Každý impulz odpovídá určitému množství plynu, který proteče zařízením. Tyto impulzy jsou 

zaznamenávány v řídícím automatu. Průtokoměr bývá také doplněn o mechanické počítadlo, 

které je umístěno na jeho těle, viz obrázek 5.10. 

 

Obrázek 5.10   Radiální turbínový průtokoměr TRZ (18) 

Plynový uzávěr – též nazývaný jako „Bezpečnostní uzávěr tlaku plynu“ (BAP 1), 

viz obrázek 5.11. Ten je volen podle množství průtoku plynu. Otevírání ventilu je prováděno 

sepnutím ovládací cívky, která může být vyrobena pro 230V 50Hz, 24V 50Hz a nebo 24V 

http://gas.ibyznys.cz/detail79629/bezpecnostni-membranove-uzavery-tlaku-plynu-zavitove-(ex)
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na stejnosměrné napětí. Při instalaci je nutno dodržet montážní polohu, která je nejčastěji 

vodorovná. 

 

 

Obrázek 5.11   Bezpečnostní membránové uzávěry tlaku plynu (15) 

5.3.3 Spalinový okruh  

V technologickém schématu uvedeném v Příloze č. 1 je tento okruh označen jako „C“. 

V tomto okruhu se využívají spaliny z motoru pro ohřev vody. Výměna tepla se provádí 

ve spalinovém výměníku. Snímač teploty spalin (obrázek 5.12) pracuje v teplotním rozsahu 

od 0 °C až do 500 °C a měří teplotu výstupních spalin. Výstupní spaliny nesmí být velké 

ani malé. Při nízkých teplotách by docházelo ke kondenzaci a při vysokých teplotách 

by docházelo k narušení konstrukce výfuku.   

 

Obrázek 5.12   Snímač teploty spalin (14) 

http://gas.ibyznys.cz/detail79629/bezpecnostni-membranove-uzavery-tlaku-plynu-zavitove-(ex)
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5.3.4 Primární okruh  

V technologickém schématu uvedeném v Příloze č. 1 je tento okruh označen jako „D“. 

Ten představuje tepelný výstup z kogenerační jednotky. Jedním z nejdůležitějších zařízení je 

měřič tepla, neboli též nazývaný jako kalorimetr. 

Kalorimetr – slouží k měření množství vyrobeného tepla.  

Měřič může být variantně dodán s jedním impulzním vstupem. Hodnota impulzu 

a jemu odpovídající veličina je nastavitelná pomocí softwaru. Hodnoty ke zvoleným datům 

budou uloženy. 

Vztah pro výpočet množství vyrobeného tepla je popsán níže.  

𝑄 = 𝑐 ∗ 𝑚 ∗ (𝑡2 − 𝑡1), (𝐽) 

 (5.1) 

Kde:  

c – měrná tepelná kapacita (J.kg.K
-1

), 

m – množství média (kg), 

t2 – výstupní teplota (°C), 

t1 – vstupní teplota (°C). 

 

Na obrázku 5.13 je zobrazen kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775. Jde 

o moderní mikroprocesorový přístroj sloužící k fakturačnímu měření tepelné a chladící 

energie s vysokou přesností. 

Přístroj nabízí dvě pozice pro umístění modulů pro kombinaci přenosů dat. Následující 

moduly mohou být dodány buď přímo z výroby, popř. namontovány dodatečně u zákazníka.  

- Impulzní výstup. 

- Impulzní vstup. 

- Komunikační moduly: (M-Bus, L-bus, RS 232, RS 485, Rádio). 

- V kombinaci s: (Impulzní výstup Impulzní vstup). (11) 
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Obrázek 5.13   Měřič tepla (11) 

Čerpadlo (M3, M4), snímač teploty (BT3 – BT10), trojcestný ventil (MV2) 

a frekvenční měnič již byly popsáno v kapitole 5.3.1. 

Standardně jsou dodávány snímače teploty Pt 100 nebo Pt 500  ve dvouvodičovém 

provedení. 

Akumulační nádrž je volena podle toho, kolik chceme do ní uložit energie, 

a to nejčastěji ve formě tepla. Rozhodujícím faktorem je objem a teplota, viz vztah 5.1. 

5.3.5 Sekundární okruh  

Sekundární okruh představuje odběr tepla, kterým může být například ohřev TUV, TV 

anebo využíván pro jiné účely. U této technologie je teplotní spád sekundárního okruhu 

85 °C / 65 °C. 

Často bývá tento okruh oddělen tepelným výměníkem. Jedním z důvodů je tlakové 

oddělení, pokud druhá technologie pracuje s jiným pracovním tlakem. Druhý z důvodů je 

oddělení jednoho teplonosného média od druhého (např. voda/olej, voda/glykol, voda/fosfát).  

5.3.6 Strojovna 

Strojovnu lze nazývat někdy i jinak jako výtopnu, kotelnu atd. Zde je důležité hlídat 

teplotu, která by měla být udržována na teplotě 20 °C. Teplota může být i nižší anebo naopak 

vyšší. V zimě hlídáme teplotu ve strojovně především z důvodu zamrznutí. S danou situací 

se můžeme nejčastěji setkat, pokud technologie (kogenerační jednotka) není v provozu. 
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Naopak vyšší teplotu hlídáme především v letních měsících, kdy teplota nasávaného vzduchu 

je vyšší. V těchto měsících musíme hlídat teplotu ve strojovně z důvodu chlazení elektrického 

generátoru a chlazení paliva (plynu). Nejstabilnější chod kogenerační jednotky je při teplotě 

nasávaného vzduchu mezi teplotou 15°C až 20°C.  

Teplotu ve strojovně je měřena snímačem teploty pro interiéry (obrázek 5.14). 

Standardní teplotní rozsah použití snímačů je – 30 °C až 100 °C. Snímač teploty volíme 

podle automatu (např. PT 100, PT500, PT1000 atd.). 

 

Obrázek 5.14   Snímač teploty pro interiér (19) 

Důležitým parametrem pro měření je i venkovní teplota, a to především 

pokud vytápíme objekty, které se řídí pomocí ekvitermní regulace.  

Ekvitermní regulace teploty se odvíjí od nastavení teploty topné vody (tj. v regulaci 

zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Pro dosažení rovnováhy mezi dodaným teplem 

a tepelnými ztrátami místnosti a tudíž pro dosažení konstatní teploty místnosti je třeba zajistit 

při nižší venkovní teplotě vyšší teplotu dodávané topné vody. 

Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (neboli „topné 

křivky“), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. 

Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty 

regulovat teplotu topné vody. 

Snímač teploty pro exteriér (obrázek 5.15) je volen tak, aby bylo odolné proti vnějším 

vlivům, jako je voda a povětrnostní vlivy. Umisťujeme jej na severní stranu, aby měřená 

teplota nebyla nijak ovlivňována slunečním zářením. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekvitermn%C3%AD_k%C5%99ivka
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Obrázek 5.15   Snímač teploty pro exteriér (20) 

5.3.7 Bezpečnost  

Stop tlačítko 

Při zaznamenání jakékoliv poruchy bývá strojovna doplněna bezpečnostními vypínači. 

Ty bývají osazeny u vstupních dveří a na kogenerační jednotce. Při zjištění poruchy dojde 

ke stlačení tlačítka, čímž se rozpojí kontakt umístěný v tlačítku. Ten dá následně povel 

řídicímu systému a dojde k vypnutí nejdůležitějších zařízení, tj. kogenerační jednotka 

a uzávěr plynu. 

 

Obrázek 5.16   Stop tlačítko (17)  

 

Detektor plynu - slouží k trvalému měření koncentrace topných plynů. Měření bývá 

prováděno dvoustupňovou signalizací při koncentraci 10 %  a 20 % zemního plynu. 

Při provozu kotelny je nutno udržovat jejich pracovní teplotu, která se pohybuje od + 5 °C 

až +40 °C. 
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Obrázek 5.17   Stupeň krytí před vniknutím cizích předmětů (16) 

 

Důležitým parametrem při výběru elektrického zařízení je stupeň krytí, neboli IPX. Udává 

odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Tato odolnost se 

vyjadřuje v tzv. IP kódu („ingress protection“). IP kód je tvořen 2 cifry: první z nich udává 

ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhý z nich stupeň 

krytí před vniknutím vody. Nejvyšším stupněm ochrany tak je IP68. Stupeň krytí 

před vzniknutím cizích předmětů uvádí tabulka 5.2 a stupeň krytí před vniknutím vody uvádí 

tabulka 5.3. 

 

Tabulka 5.2   Stupeň krytí před vniknutím cizích předmětů (32) 

 

 

 

  

Stupeň Nebezpečným dotykem Vniknutím cizích předmětů 

IP0x bez ochrany bez ochrany 

IP1x dlaní velkých 

IP2x prstem malých 

IP3x nástrojem (> 2,5 mm) drobných 

IP4x nástrojem, drátem (> 1 mm) velmi drobných 

IP5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně 

IP6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_spot%C5%99ebi%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nebezpe%C4%8Dn%C3%BD_dotyk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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Tabulka 5.3   Stupeň krytí před vniknutím cizích předmětů (32) 

 

5.4 Finanční zhodnocení  

Na základě finančního zhodnocení investice, uvedené v tabulce 5.4, zjistíme, 

že bez dotace a výnosů plynoucích z prodeje tepla či z prodeje silové elektrické energie, jsme 

investici schopni splatit již za 9,8 let. 

Tabulka 5.4   Finanční zhodnocení investice 

Výnosy(Kč)     

Zelené bonusy (Kč) 

 

607 766    

Tržby za prodej silové EE (Kč) 

 

0 

Úspora EE za nákup silové EE (Kč) 

 

619 050 

Úspora za distribuci  EE (Kč) 

 

368 549 

Výnosy za systémové služby EE (Kč) 26 444 

Tržby za TEPLO (Kč) 

 

0 

VÝNOSY  CELKEM (Kč) 

 

1 621 809 

Provozní výdaje (Kč)     

Náklady na ZP CELKEM (Kč) 

 

941 459 

Stupeň  Vniknutím vody (specifikace IPX)  

IP x0 Bez ochrany  

IP x1 
Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minute. Jednotka je umístěna ve své 

pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.  

IP x2 

Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minute. Jednotka je testována 

ve 4 pozicích nakloněných o 15°od normální pracovní polohy. Doba zkoušky 

2,5 minuty na polohu.  

IP x3 
Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj z úhlu 60° vertikálně, 

v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80 – 100 kN/m
2
po dobu nejméně 

5 minut.  IP x4 
Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká 

ve všech úhlech.  

IP x5 

Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při 

průtoku 12,5 litrů za minute při tlaku 30 kN/m
2 

po dobu nejméně 3 minuty 

ze vzdálenosti 3 metry.  

IP x6 

Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při 

průtoku 100 litrů za minute při tlaku 100 kN/m
2
 po dobu nejméně 3 minuty 

ze vzdálenosti 3 metry.  

IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.  

IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení. 

do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.  
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Částka 

Ostatní variabilní náklady (Kč) 2,00% 18 829 

Náklady na údržbu a servis (Kč) 

 

219 000 

Energetický Management nebo nájem (Kč) 50 000 

VÝDAJE CELKEM 

 

1 229 288 

Odpisy, Finanční náklady (Kč)     

Celkové IN (bez dotace (Kč) 

 

3 818 211 

Výše dotace (Kč) 
 

0 

Hodnota odepisovaného majetku (Kč) 

 

3 818 211 

Doba odepisování pro účetní odpisy (roky) 10 

Účetní roční odpisy (Kč) 

 

381 821 

Daňové roční odpisy (Kč) 

 

381 821 

Finanční náklady celkem (Kč)   0 

ZISKY , CASCHFLOW (Kč)     

EBIT DA  (tj. zisk před započtením úroků, daní a odpisů) 

  

392 522 

EBIT         (tj. zisk před úroky a zdaněním) 

 

10 701 

EBT           (tj. zisk před zdaněním) 

 

10 701 

Základ daně (Kč) 

 

10 701 

Zaokrouhlený základ daně (Kč) 

 

10 000 

Daň ze zisku (Kč) 19,00% 1 900 

Hospodářský výsledek (Kč) 

 

8 801 

Splátka úvěru 

 

0 

Roční Cash Flow (Kč) 

 

390 622 

Prostá doba návratnosti (roky)    9,8 
 

Při předpokladu, že ČNB bude jako i nadále udržovat míru inflace stále na 3 %, lze 

předpokládat, že návratnost investice bude daleko rychlejší, tj v 7. roce využívání investice. 

Bude se pohybovat tam, kde v grafu 5.1 kumulovaný cash flow protíná osu x (tj. v částce 

0 Kč a v roce 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.1   Grafické vyhodnocení návratnosti investice   

Rok 
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6. Návrh automatizačních komponentů  

6.1 Seznam vstupů a výstupů 

Řídicí systém bude navržen od firmy UNITRONICS. Při návrhu je třeba znát celkový 

počet vstupů a výstupů, viz tabulka 6.1. Vycházíme z výkresu popisující technologii, 

tj. Příloha č. 1. Při návrhu budeme počítat s 20% rezervou vstupů a výstupů. 

Tabulka 6.1    Seznam vstupů a výstupů 

Komponenty 

AI AO 
DI DO 

PT100 4-20mA 4-20mA 

BT1 1 - - -  -  

BT2 1 - -  -  -  

BT3 1 -  - -  -  

BT4 1 - -   - -  

BT5 1 - -  -  -  

BT6 1 -  -  - -  

BT7 1 - -  -  -  

BT8 1 - -  -  -  

BT9 1 - -  -  -  

BT10 1 - -  -  -  

BT11 1 - -  -   - 

BT12 1 - -  -   - 

BP1 - 1 -  -  -  

BP2 - 1 -  -  -  

SR1 -  - -  1  - 

BAP1 -  - -   - 1 

FM1 -  - 1 1 1 

FM2 -  - 1 1 1 

MV1 -  - 1 -  -  

KAL1 -  - -  1 -  

BPL1 - 2 - -  -  

STOP1 -  - -  1 -  

KGJ - 1 -  1 3 

Celkem 12 5 3 6 6 

 

6.2 PLC 

Obecná bloková struktura programovatelného automatu je znázorněna na obrázku 6. 1. 

PLC tvoří tři funkční bloky: zpracování informace, vstupy / výstupy a paměť. Ostatní jsou 

podpůrné a doplňkové bloky. 
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Obrázek 6.1   Bloková struktura PLC  

Bloky uvedené na obrázku 6.1 mají tyto funkce: 

 I/O – tj. jednotka řízení vstupů a výstupů, která zajišťuje snímání hodnoty 

vstupních veličin z procesu. Tyto hodnoty následně konvertuje do číslicové formy, ukládá 

do operační paměti a předává výstupní signály do procesu,  

 CPU – tj. centrální jednotka zpracovávající informace . Na základě programu 

z operační paměti čte hodnoty vstupních proměnných a  pomocných proměnných. 

S těmito hodnotami jsou prováděny logické popř. i numerické operace a poté jsou tyto 

výsledné hodnoty ukládány do operační paměti.  

 RAM – tj. operační paměť určená pro čtení i zápis. Zabezpečuje ukládání 

řídicího programu a hodnot vstupních, výstupních i pomocných proměnných, 

 ROM – tj. paměť určená pouze pro čtení. Součástí jsou systémové programy 

zabezpečující činnost automatu. 

 SPEC – tj. speciální funkce. Součástí funkce je modul hodin, časovače, čítače, 

sekvenční registry a u některých automatů i algoritmy pro regulace, matematické funkce 

apod. 

 COM – tj. komunikace. Tato funkce  zajišťuje komunikaci automatu s okolím 

po sériové lince anebo po speciální komunikační sběrnici, 

 ZDROJ - zabezpečuje napájení automatu elektrickou energií, 

 BATERIE – v případě výpadku napájení zabezpečuje zálohování obsahu 

operační paměti. 

BATERIE 

… … 

komunikace 

systémová sběrnice 

sběrnice I/O 

COM 

VSTUPY VÝSTUPY 

CPU ROM RAM SPEC 

I/O ZDROJ 



38 

 

Princip činnosti PLC 

Činnost PLC je založena na cyklickém provádění řídicího programu, jak je zobrazeno 

na obrázku 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.2   Cyklický běh programu PLC 

 

Každý programový cyklus je zahájen čtením vstupů a zápisem jejich stavů do vnitřní 

paměti PLC. Vstupy se rozumí jednak fyzické digitální a analogové vstupy na základní 

jednotce a expanzních modulech a jednak údaje předávané obsluhou PLC z operátorského 

panelu (zadávané klávesnicí PLC). 

Po načtení vstupů se vykoná „celý“ uživatelský program - instrukce po instrukci. 

Samozřejmě se respektují případné skoky v programu. V průběhu zpracování programu 

dochází k odpovídajícím změnám proměnných ve vnitřní paměti PLC. Po vykonání programu 

PLC nastaví své výstupy podle aktuálního stavu vnitřních proměnných.  

Výše popsaný programový cyklus se neustále opakuje. PLC automaticky kontroluje 

délku programového cyklu. Pokud by z nějakého důvodu nebyl cyklus ukončen do stanovené 

doby, dojde k okamžitému zastavení automatu. 

 

Systém vstupů/výstupů PLC 

Na rozdíl od jiných řídicích systémů, PLC mají perfektně propracovaný systém vstupů 

a výstupů (Inputs/Outputs – I/O). Z hlediska charakteru vstupní/výstupní veličiny můžeme 

I/O rozdělit na digitální (dvouhodnotové) a analogové.  Přehled jednotlivých typů 

vstupů/výstupů používaných u PLC Unitronics uvádí schéma 6.1. 

Čtení stavu vstupů,  

zápis stavu do paměti 

Provedení uživatelského 

programu 

Nastavení výstupů 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 6.1   Přehled typů I/O používaných u PLC Unitronics  

6.3 Zvolené komponenty a jejich popis  

Na základě vstupů a výstupů byly zvoleny následující komponenty: 

- Vision1210
TM 

– 1ks 

- V200-18-E4XB – 1ks 

- EX-A2X – 1ks 

- IO-A24-A02 - 1ks 

- IOPT400 - 2ks 

Systém I/O Systém I/O 

Digitální I/O Digitální I/O 

DIGITÁLNÍ 
VSTUPY 

DIGITÁLNÍ 
VSTUPY 

Normální vstupy Normální vstupy 

Vstupy rychlého čítání  Vstupy rychlého čítání  

Vstupy pro enkodér Vstupy pro enkodér 

DIGITÁLNÍ 
VÝSTUPY 
DIGITÁLNÍ 
VÝSTUPY 

Releové výstupy Releové výstupy 

Tranzistorové výstupy Tranzistorové výstupy 

Rychlé výstupy (PWR) Rychlé výstupy (PWR) 

Analogové I/O Analogové I/O 

ANALOGOVÉ 
VSTUPY  

ANALOGOVÉ 
VSTUPY  

Napěťové vstupy  
0 ÷ 10 V  

Napěťové vstupy  
0 ÷ 10 V  

Napěťové vstupy  
 - 5mV÷ 56 mV 

Napěťové vstupy  
 - 5mV÷ 56 mV 

Proudové vstupy  
0 ÷ 20 mA,  
4 ÷ 20 mA 

Proudové vstupy  
0 ÷ 20 mA,  
4 ÷ 20 mA 

Vstupy pro snímač PT100 Vstupy pro snímač PT100 

Vstupy pro termočlánek  Vstupy pro termočlánek  

ANALOGOVÉ 
VÝSTUPY 

ANALOGOVÉ 
VÝSTUPY 

Napěťové výstupy ± 
10 V 

Napěťové výstupy ± 
10 V 

Proudové výstupy  
0 ÷ 20mA,  
4 ÷ 20mA 

Proudové výstupy  
0 ÷ 20mA,  
4 ÷ 20mA 
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Vision1210
TM 

 (obrázek 6.3) 

HMI - 1024 uživatelsky definovatelných obrazovek, 500 obrázků na aplikaci, HMI 

grafy, trendy, barevné značky, alarmové obrazovky, knihovna textů, poradce při potížích 

přes HMI panel - bez potřeby PC 

PLC - vyměnitelné snap-in vstupy/výstupy, zahrnují rychlé I/O, analogové I/O 

i vstupy pro připojeni teplotních a tenzometrických senzorů, až 24 nezávislých Auto-tune PID 

regulátorů, receptury a záznam dat do datových tabulek, micro SD karty (logování, záloha, 

klonovaní programů, aj.)..  

Komunikace 

- Ethernet TCP/IP, UDP, 

- web server: k použiti vestavěné HTML stránky nebo možnost návrhu vlastních 

k prohlížení a editaci PLC dat přes internet, 

- funkce pro zasíláni e-mailu, SMS zprávy, možnost použití GPRS/GSM/CDMA, 

nástroje vzdáleného přístupu, podpora ModBus protokolu,  

- CANbus: CAN-Open, UniCAN, SAE J1939, 

DF1, 

- porty: 2 izolované RS232/RS485 a CANbus, USB programovací port; možnost 

rozšířeni o jeden Ethernet nebo sériový port. 

 

 

Obrázek 6.3   Modul Vision1210
TM 

(34) 
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V200-18-E4XB (obrázek 6.4) 

Snap-in rozšiřující modul je připojitelný přímo k PLC. Je kompatibilní s první 

komponentou a připojí se na záda modulu Vision1210TM. 

 

- Digitální vstupy  18 npn/pnp 

- Analogové vstupy   4 izolované 

- Měřeni teploty   4 TC/PT100 

- Digitální výstupy   17 npn/pnp 

- Analogové výstupy   4 izolované 

 

Obrázek 6.4   Modul V200-18-E4XB (34) 

EX-A2X1 (obrázek 6.5) 

Expanzní modul slouží pro rozšíření I/O a je galvanicky oddělený rozšiřující adaptér 

pro lokální I/O umožňující připojení až 8-mi modulů.  

 

Obrázek 6.5   Modul EX-A2X1(34) 



42 

 

IO-AI4-AO2 (obrázek 6.6) 

- 4 analogové vstupy   (12-bitů,0-10V, 0-20mA , 4-20mA) 

- 2 analogové výstupy   (12-bitů, ±10V, 0-20mA, 4-20mA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.6   Modul IO-AI4-AO2(34) 

 

IO-PT400 (obrázek 6.7) 

- 4 PT100  

- rozsah PT100 : - 50°C ÷460°C 

 

 

 

 

 

 
 

X 

Obrázek 6.7   Modul IO-PT400 (34) 

Poskládání jednotlivých komponentů (obrázek 6.8) 

 

  

  

 

 

 

 

Obrázek 6.8   Poskládání komponentů   

Modul Vision1210
TM

 

V200-18-E4XB 

EX-A2X1 IO-AI4-AO2 IO-PT400 IO-PT400 



43 

 

7. Závěr  

Jak je již zřejmé, díky smysluplnému využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny 

nemusí být toto teplo vyrobeno v jiném zdroji. Tím dochází jak k úspoře paliva, 

tak i finančních prostředků potřebných na jeho nákup. Tato technologie může být 

např. využita ve středním strojírenském či energetickém podniku využívající velké množství 

teplé vody. 

Cílem práce bylo seznámení s technologií kogenerační jednotky využívající spalovací 

motor využitelnou pro ohřev TV a TUV a výrobu elektrické energie a návrh automatizačních 

komponentů.  

V práci byl shrnut princip konenerace a její druhy. Následně došlo k seznámení 

jednotlivých výrobců kogeneračních jednotek. V další části pak byly shrnuty komponenty 

kogenerační jednotky, její energetická bilance, paliva pro kogenerační jednotky, dispečerské 

řízení, akumulace tepla a ekonomická oblast.  

V rámci dalších kapitol byla zvolena kogenerační jednotka Vitobloc 200 EM-199/263 

od výrobce VIESSMANN s elektrickým výkonem 199,0 kW a tepelným výkonem 263,0 kW. 

U této kogenerační jednotky pak elektrická účinnost činí 37 %, tepelná účinnost 48,9 % 

a celková účinnost činí 89,6 %. Na základě dané kogenerační jednotky bylo sestaveno 

technologické schéma umožňující výrobu elektrické energie a ohřev TV či TUV.  

V technologickém schématu pak byly vypsány jednotlivé analogové vstupy/výstupy 

a digitální vstupy/výstupy, na základě nichž byla sestavena tabulka vstupů a výstupů. 

Pro již konkrétní počet vstupů a výstupů pak došlo k navržení řídicího systému od firmy 

Unitronics. První zvolenou komponentou je Vision 1210
TM

, která se umisťuje do dveří 

rozvaděče. Toto PLC jsem si zvolila z hlediska velmi snadného programování a kvůli 

bezplatné licenci. Následně je v práci zvolen snap-in rozšiřující modul V200-18-E4XB, který 

se umisťuje nacvaknutím do zadní části PLC. Dále je zvolen expanzní modul pro rozšíření I/O 

umožňující připojení až 8-mi modulů, tj. modul EX-A2X1. Tento modul je připojen k PLC 

pomocí ethernetového kabelu. Dále pro zajištění dostatečného počtu vstupů a výstupů byl 

zvolen rozšiřující modul IO-AI4-AO2 a modul IO-PT400 (2 ks).  

Investiční náklady spojené se zavedením technologie kogenerační jednotky činí 

Kč 3 818 211. Na základě finančního zhodnocení investice, je zřejmé, že bez dotace a výnosů 

plynoucích z prodeje tepla či z prodeje silové elektrické energie, investice se nám vrátí již 

za 9,8 let. Při předpokladu, že ČNB bude jako i nadále udržovat míru inflace stále na 3 %, lze 
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předpokládat, že návratnost investice bude daleko rychlejší, tj v sedmém roce využívání této 

technologie.  

Tato bakalářská práce má pomoci při navrhování kogeneračních jednotek 

a její technologie. Byly zde popsány nejčastější komponenty využívané v praxi pro tuto 

technologii, které byly prokonzultovány s odborníky, kteří se pohybují v dané oblasti.  

  



45 

 

8. Seznam použité literatury  

Monografie 

1. BARTNIK, Ryszard, Zbigniew BURYN, C ISAZA, S GAMBOA, P SEBASTIAN a W 

RIVERA.Conversion of coal-fired power plants to cogeneration and combined-cycle: thermal 

and economic effectiveness. 5th ed. New York: Springer Verlag, c2011, x, 151 p. Green 

energy and technology. ISBN 978-0-85729-856-0. 

2. BOYCE, Meherwan P, Zbigniew BURYN, C ISAZA, S GAMBOA, P SEBASTIAN a W 

RIVERA.Handbook for cogeneration and combined cycle power plants: thermal and 

economic effectiveness. 2nd ed. New York: ASME Press, c2010, xvii, 759 p. Green energy 

and technology. ISBN 07-918-5953-3. 

3. KRBEK, Jaroslav a POLESNÝ, Bohumil. Kogenerační jednotky - zřizování a provoz. 1. 

vyd. Praha: GAS, 2007. ISBN 978-80-7328-151-9. 

4. ŠPAČEK, Michal. Využívání bioplynu pro ostrovní provoz obchodního centra. Ostrava, 

2013. Bakalářská práce. VŠB-TUO. Vedoucí práce Juchelková, Dagmar. 

5. DVORSKÝ, Emil a HEJTMÁNKOVÁ, Pavla. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné 

energie. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 287 s. ISBN 80-7300-118-7. 

6. FLIN, David. Cogeneration: a user's guide. vii, 120 pages. IET renewable energy series, 11. 

ISBN 18-491-9104-2.  

7. PETCHERS, Neil, Zbigniew BURYN, C ISAZA, S GAMBOA, P SEBASTIAN a W 

RIVERA.Handbook for cogeneration and combined cycle power plants: technologies. 2nd ed. 

New York: ASME Press, c2010, xvii, 759 p. Green energy and technology. ISBN 978-0-

88173-689-2. 

8. SPIEWAK, Scott A a Larry WEISS. Cogeneration. 5th ed. Lilburn, GA: Fairmont Press, 

c1997, xiii, 344 p. ISBN 08-817-3270-2. 

9. PEHNT, Martin, Martin CAMES a Corinna FISCHER. Micro cogeneration towards 

decentralized energy systems. Berlin: Springer, 2006. ISBN 978-354-0308-218. 

10. PILATOWSKY FIGUEROA, Isaac, R ROMERO, C ISAZA, S GAMBOA, P 

SEBASTIAN a W RIVERA. Cogeneration fuel cell-sorption air conditioning systems. 5th ed. 

New York: Springer-Verlag, c2011, xiv, 160 p. Green energy and technology. ISBN 18-499-

6027-5.  



46 

 

Internetové zdroje  

11. Avos. Kompaktní měřič tepla SHARKY 775. [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z:   

http://www.avos.cz/kompaktni-meric-tepla-sharky-775/ 

12. Bola. Frekvenční měnič ABB. [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z:  

http://www.bola.cz/frekvencni-menic-abb-185kw-acs-355-03e-38a0-4.html#prettyPhoto 

13. Control Engineering Europe. I/O expansion module adapter with additional features. 

[online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z: http://www.controlengeurope.com/article/37690/I-O-

expansion-module-adapter-with-additional-features.aspx  

14. Esparts-eshop.cz. Čidlo teploty spalin. [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z: 

http://www.eskoda-shop.cz/cidla-senzory-civky/3657-%C4%8Cidlo-teploty-spalin-

03G906088D 

15. GAS, a. s. Bezpečnostní membránové uzávěry tlaku plynu. [online]. [cit. 2015-4-10] 

Dostupné z: http://gas.ibyznys.cz/detail79629/bezpecnostni-membranove-uzavery-tlaku-

plynu-zavitove-(ex) 

16. Gaspress. Detektory úniku plynu [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z:   

http://www.gaspress.eu/detektory-uniku-plynu-/ 

17. Ielektra.cz. Stop tlačítko [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z:   

http://www.ielektra.cz/stop-tlacitko/d-74791/ 

18. JSP Měření a regulace. Radiální turbínkový plynoměr. [online]. [cit. 2015-4-10] 

Dostupné z: 

http://www.jsp.cz/cz/sortiment/seznam_dle_kategorii/snimace_prutoku/turbinkove_prutokom

ery/radialni-turbinkovy-plynomer-trz-2.html 

19. Sensit. Snímače teploty do interiéru. [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z:  

http://www.sensit.cz/shop/snimace-teploty-do-interieru/07/465599e2.html 

20. Sensit. Snímače teploty pro venkovní prostředí s kovovou hlavicí. [online]. [cit. 2015-4-

10] Dostupné z: http://www.sensit.cz/shop/snimace-teploty-pro-venkovni-prostredi-s-

kovovou-hlavici/99-1/8743353d.html 



47 

 

21. Pohonnatechnika.cz. Princip – asynchronní motor [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z:  

http://www.pohonnatechnika.cz/skola/motory/asynchronni-motor 

22. Pumpendiscounter. Grundfos Trockenläuger Pumpen. [online]. [cit. 2015-2-10] Dostupné 

z: http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p1174h334s335-Grundfos-Trockenlaeu.html 

23. Regmet. Odporové snímače – snímače teploty s odporovým výstupem. [online]. [cit. 

2015-4-10] Dostupné z: http://www.regmet.cz/Snimace%20teploty%20odporove.htm 

24. Schmachtl. Snap-in modul V200-18-E4XB. [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z: 

http://www.schmachtl.cz/snap-in-modul-i-o-vision-unitronics-u-v200-18-e4xb 

25. Thermona. Řešení ohřevu TUV. [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z: 

http://www.thermona.cz/sk/reseni-ohrevu-tuv 

26. Topení-Kořínek.cz. Příslušenství. [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z: 

http://www.topeni-korinek.cz/-/-/929-prislusenstvi-honeywell-vf20a-prilozny-snimac-teploty-

s-mericim-elementem-ntc20k.htm 

27. Trafag. NOVINKY. [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z: 

http://www.trafag.cz/content_1876.php 

28. Ucime v prostoru. Snímače a akční členy. [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z: 

http://www.hth8.cz/ 

29. Vision Automation. Analog & Teperature measurement modules [online]. [cit. 2015-4-

10] Dostupné z: http://www.visionautomation.co.za/product/analog-temperature-

measurement-

modules#imgrc=rh9kXRLS5Yc8FM%253A%3Bfa00Xv61dADCRM%3Bhttp%253A%252F

%252Fwww.visionautomation.co.za%252Ffiles%252Fimagecache%252Fview%252Fproduct

s%252Fimages%252Fadditional%252F254-io-

pt400.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.visionautomation.co.za%252Fproduct%252Fan

alog-temperature-measurement-modules%3B350%3B300es?page=1 

30. Vision Automation. Product Gallery [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z: 

http://www.visionautomation.co.za/gallery/product-gallery-io-modules?page=1 

31. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Měření teploty. [online]. [cit. 2015-4-10] 

Dostupné z:  http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/F4/F4k43-tepl.htm 



48 

 

32. Wikipedia. Stupeň krytí. [online]. [cit. 2015-4-10] Dostupné z:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_kryt%C3%AD 

Ostatní zdroje 

33. VIESSMANN. Technische Beschreibung. 1/2015. 2015, 36 s. Dostupné z: 

http://www.bhkw.de/content/dam/internet_bhkw/PDF/Technische_Beschreibung/Erdgas/Tech

nische_Beschreibung_BHKW_Vitobloc_200_EM-199_263_293_2015-01.pdf 

34. UNITRONICS. PLC + HMI kompletní řešení. 03/2015. 2015, 39 s. Dostupné z: 

http://www.unitronics.com/global/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 

 

9. Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 – Technologické schéma 

Příloha č. 2 – Ostatní výrobci KGJ 


