
Monitoring the performance

Kontinuálne meranie, štúdium a analýzy 
fungovania a správania vetracích systémov 
za účelom optimalizácie ich výkonnosti je  
a vždy bude hlavnou úlohou vo firme Aereco. 
Porovnávaním teórie a praxe, experimentov 
a štúdií v tomto odbore uskutočnených  
v mnohých krajinách pomohlo zväčšovať 

vedomosti o vetraní a potvrdiť výkonnosť 
vetracích systémov našej firmy. Príklady 
rozsiahlych monitoringov ako napr.  
“Performance” a “HR-VENT” nám umožnili 
testovať Aereco Nútený a Hybridný vetrací 
systém v praxi. 

“Performance” projekt bol aplikovaný na dvoch 
nových budovách postavených v Paríži a blízko 
Lionu (Francúzsko) v roku 2007 a umožnil   
nám presne merať efektívnosť núteného 
vetrania regulovaného na základe vlhkosti, 
teda   konkrétne Aereco DCV (vetranie riadené 
skutočnou potrebou) systém, vo veľkom 
množstve bytov súčasne. 

Spolu  30 obývaných bytov bolo  monitorova-
ných  viac ako dva roky od Novembra 2007 
za účelom získania reprezentatívnych údajov 
ohľadom spotreby energie a kvality vzduchu  
v jednotlivych bytoch. Monitoring nám dal 
dalšiu  možnosť lepšie porozumieť parametrom, 
ktoré môžu ovplyvňovať efektivitu a výkonnosť 
vetrania. 
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CO2 koncentrácie

Ako je zobrazené na histograme obr. č. 1, merania 
koncentrácie CO2 ukázali, že vnútorná kvalita 
vzduchu (VKV) je zaistená aj v nízko obsadených 
miestnostiach  (jeden dospelý – modrá) ako aj vo 
vysoko obsadených miestnostiach (štyria dospelí – 
ružová). Vrchol koncentrácie  CO2 sa zvýšil zo 700 
ppm pri nízko obsadenej spálni na 950 ppm pri jej 
vysokej obsadenosti, ale ani v tom prípade, úroveň 
1500 ppm nebola prekročená viac ako niekoľko 
hodín počas celej vykurovacej sezóny. 

Na grafe, obr. č.2, je potvrdená efektivita  regulácie 
prívodu vzduchu štrbinami citlivými na vlhkosť 
v porovnaní so simulovaným fixným vetraním 
na základe reprezentatývnych údajov z vývoja 
koncetrácie CO2 v nočnom čase: pokiaľ  prívodné 
štrbiny citlivé na vlhkosť vzduchu udržiavali CO2 
úroveň pod 1500 ppm, pri prívodných štrbinách 
s fixným prietokom vzduchu koncentrácia CO2 
prekračovala 2200 ppm. 

Monitoring ďalej umožnil testovať vplyv vetracieho 
systému na kvalitu vzduchu vo vnútri: ventilátor 
bol zastavený na krátke obdobie (jeden mesiac), 
a výsledky čo sa týka koncentrácie CO2 boli 
porovnané s inými mesiacmi vykurovacej sezóny, 
keď ventilátor bol v prevádzke. Histogram, obr. 
č.3, jasne dokazuje pozitívny vplyv vetracieho 
systému na kvalitu vzduchu vo vnútri. Keď bol 
ventilátor zastavený môžme pozorovať silný nárast 
koncentrácie  CO2 (nad 1900 ppm väčšinu času); 
naviac, žiadna zvláštna reakcia od obyvateľov 
ohľadom potreby výmeny vzduchu neprišla. To 
potvrdzuje významnú úlohu vetracieho systému 
na kvalitu vzduchu a ukazuje, že obyvatelia si 
neuvedomujú zníženú kvalitu vzduchu a neriešia 
ju napr. ani otváraním okien. 

Obr. č.1: koncentrácia CO
2
 v dvoch rôznych 

spálniach s rôznou obsadenosťou.

Obr. č.3: Koncentrácie CO
2
 s/bez vetrania.  Merania 

uskutočnené v spálni počas jedného mesiaca 
pri vypnutom ventilátore (ružová) v porovnaní 
s bežiacim ventilátorom (modrá) počas zvyšku 
vykurovacej sezóny.
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Obr. č.2: Vývoj koncetrácie CO
2
 v spálni počas 

noci. Porovnanie medzi hygro štrbinou (merané 
a simulované) a štrbinou s fixným prietokom 
(simulované).

Performance projekt: Dovojročné výsledky merania modulovaného 
vetrania na základe relatívnej vlhkosti v dvoch nových obytných 
budovách vo Francúzsku 

Obytná budova v Paríži

Monitoring  - merania efektivity



Tepelné straty počas výmeny vzduchu

Graf, obr. č.4, ukazuje nameraný priemerný 
prietok ako ekvivalent  energie pre každé 
obydlie monitorovanej vzorky počas celej 
vykurovancej sezóny. Obydlia sú usporiadané 
podľa typu (počtu hlavných izieb). Rozdielnosť 
nameraných ekvivalentov prietoku vyplýva  
z prispôsobenia  vetracieho systému na rôznu 
obsadenosť, aktivity, správanie obyvateľov 
a  veľkosť obydlia. Porovnanie s francúzskymi 
normami (fixný prietok, šedé stĺpce) ukazuje 
štatistickú redukciu prietoku – teda úsporu 
energie – získanú DCV vetracím systémom. 
Namerané úspory na prietoku pre tento 
projekt sú ohodnotené na 30%. Ale tento 
dobrý výsledok v skutočnosti zakrýva ešte 
lepší výsledok. Prieskum totiž ukázal, že vačšina 
obydlí bola obsadená nadmerne, špecialne  
v Paríži. Ak by sme extrapolovali tento 
výsledok na štatistický priemer obsadenosti  
vo Francúzsku pre každý typ obydlia, výsledok 
by bol okolo  55% úspory energie na tepelných 
stratách z vetrania. Pritom táto štatistická 
redukcia nemá negatívny vplyv na kvalitu 
vnútorného vzduchu (VKV); práve naopak VKV 
z hľadiska  CO2 a vlhkosti bola lepšia, ako bolo 
už uvedené.

Výsledky:
Veľký rozsah monitoringu 30 bytov v praxi 
potvrdil dobrú výkonnosť testovaných DCV 
systémov pri dosiahnutí vysokej kvality 
vzduchu vo vnútri v porovnaní s fixným 
vetracím systémom. Riziká kondenzácie boli 
zanedbateľné; monitorované systémy umožnili 
30% úsporu energie oproti fixnému prietoku 
pri nadpriemerne obsadených bytoch. Pri 
extrapolácii na priemernú štatistickú obsadenosť 
vo Francúzsku úspora energie na stratách 
vetraním dosiahla 55%. Spotreba ventilátorov na  
obidvoch miestach bola znížená  v rozmedzí  35%  
a 50%. Monitorované vetracie komponenty 
reagujúce na vlhkosť v praxi preukázali pracovnú 

charakteristiku v súlade s laboratórnymi testami, 
teda prínos regulácie prietoku s ohľadom na 
relatívnu vlhkosť v prospech úspory energie. 
Tento projekt taktiež ukázal možnosť schváliť  
hodinový vyhodnocovací nástroj (SIREN) 
používaný vo Francúzsku pre Technické Zmluvy. 
S týmto novým kompletným monitoringom  
vetrania riadeného vlhkosťou v praxi 
opätovne  preukázal vysokú účinnosť Aereco 
DCV systému z hľadiska kvality vzduchu ako aj 
obrovský potenciál na úsporách energie, ktoré 
vznikajú tepelnými stratami vetraním.

Projekt podporený francúzskou ADEME.

Figure 4: Prietok ako štatistický ekvivalent energie pre obydlia v Paríži.  Uvedené pre byty  podľa jednotlivých 
typov v porovaní s fixným prietokom (šedá) podľa francúzskej normy počas vykurovacej sezóny 2007-2008 . 
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Meranie bolo uskutoč-
nené vo Francúzsku v 
Nangis (oblasť Paríž). 
HRVENT bol experiment 
v obývaných  by-
toch pričom jeho 
výnimočnosť spočíva 
v jeho rozsahu a 
i m p l e m e n tov a nýc h 
meracích zariadeniach. 

S viac ako 700 miliónom údajov 
zaznamenaných počas dvoch rokov z 55 bytov 
v piatich budovách, dal experiment príležitosť 
merať efektívnosť nového konceptu: a to 
prirodzeného vetracieho systému citlivého 
na vlhkosť s pomocným nízkotlakovým 
ventilátorom v nespojitej prevádzke. Od 

januára 2004 do decembra 2005, relatívna 
vlhkosť, teplota, tlak a odvetraný prietok 
vzduchu boli zaznamenané každú minútu, 
v každej vlhkej miestnosti každého bytu 
použitím špeciálne vyvinutých senzorov. 

Merania potvrdili účinnosť vetracieho 
systému citlivého na vlhkosť, predovšetkým 
jeho kapacitu zlepšiť  vnútornú kvalitu 
vzduchu, znížiť riziko kondenzácie a 
obmedziť tepelné straty. Zvlášť bola 
zvýraznená jeho stabilizačná úloha: utlmuje 
nerovnováhu v prietokoch medzi poschodiami 
a obmedzuje rozdiely prietokov vzduchu počas 
roka reálnou kontrolou prirodzených ‘motorov’ 
(vietor a komínový efekt). Pomocný ventilátor  
optimalizuje výkonnosť pasívneho vetrania: 
so spotrebou len 5W na byt, pričom zvyšuje 

úroveň tlaku a tak zabezpečuje minimálny 
prietok počas celého roka a zabraňuje 
reverznému ťahu. Spolu s vetraním citlivým 
na vlhkosť,  nízkotlaký ventilátor optimalizuje 
využitie prirodzených síl: priemerný prietok je 
obmedzovaný v zime, čím prispieva k úspore 
energie, a pozitívny prietok je zabezpečený 
počas celého roka , špeciálne v horúcom 
období. V prípade renovácie, hybridný vetrací 
systém citlivý na vlhkosť ponúka porovnateľné 
prietoky s požadovanými podľa francúzskych 
noriem pre nové budovy. Merania boli 
uskutočnené v spolupráci s najvýznamnejšími 
francúzskymi inštitúciami ako sú  CSTB, Gaz 
de France a s ADEME finančnou podporou. 
HR-VENT otvoril dvere vývoju inovatívnych 
vetracích systémov pre obytné budovy.

HR-VENT: Dvojročné meranie hybridného vetracieho systému citlivého 
na vlhkosť v obývaných bytoch vo Francúzsku


