vytápění teplým vzduchem: 1.
(st.) tepelným médiem je vzduch.
K ~ lze využívat kouřový plyn,
teplou vodu, horkou vodu,
nízkotlakou či vysokotlakou páru
anebo plyn. Vzduch používaný k
topení je ohříván v teplovzdušní
vytápěcí komoře. Ohřátý vzduch je
do
místností
přiváděn
vzduchovodem.
Ochlazený
a
čerstvý vzduch k ohříváku se
přivádí
také
vzduchovodem.
Přednosti ~: malé pořizovací
náklady, krátká doba náběhu,
nezamrzavost, nízká spotřeba
železa, nenáročný na prostory,
snadné připojení či odpojení
jednotlivých místností do topné
soustavy.
Nedostatky:
přes
vzduchovody se pachy a hluk
dostanou do vedlejších místností,
vzduchovod se snadno zašpiní a
jeho čištění je složité, je omezená
možnost regulace, vnější tlak větru
ovlivňuje účinnost topení. - ~
může fungovat gravitačně na
principu
rozdílu
specifické
hmotnosti studeného a teplého
vzduchu.
~
provozovaný
ventilátorem
pohání
vzduch
využitím mechanické síly. Z těchto
dvou typů topení první typ má
menší provozní náklady, ale má
vyšší pořizovací náklady, protože
potřebuje větší vzduchovody a
armatury; druhý typ má kvůli
konstantní
spotřebě
proudu
ventilátoru větší provozní náklady,
ale má menší pořizovací náklady.
Podle provozu ~ rozeznáváme:
provoz cirkulovaným vzduchem,
větracím vzduchem a míšeným
vzduchem. ~ může být ústřední
anebo individuální.
Ústřední ~. Provoz ústředního ~
cirkulovaným
vzduchem
je
schematicky znázorněn na 1.
obrázku. Ohřívák K se nachází
pod vytápěnou místností v tepelně
izolované
místnosti.
Ohřátý
vzduch do vytápěné místnosti je
veden
vzduchovodem
A.
Zchlazený vzduch je veden do
výtopné komory vzduchovodem B.
Směr proudění je na obrázku
znázorněn šipkou. Je vhodné zřídit
pro každou místnost samostatný
vzduchovod. Vytápění místnosti
lze
regulovat
nastavením
vzduchové klapky C. Vzduch je
filtrován filtrem Sz. Teplota
topného vzduchu je 40 - 60 °C. -

1. obrázek
Provoz ústředního vytápění teplým
vzduchem
A, B, C: (viz článek)
D: otvory pro vypouštění
nepotřebného teplého vzduchu do
půdního prostoru
E: rozdělovač vzduchovodu
F: výtopní komora
N: zvlhčovací zařízení
Sz: čistící filtr

Větracím vzduchem provozované ~
(2. obrázek) pracuje pouze s
čerstvým vzduchem. Vzduch z
venkovního prostředí k ohříváku je
veden přes filtr Sz. Množství
vzduchu lze regulovat závorou.
Ohřátý vzduch je veden do
vytápěných
místností
vzduchovody. Teplotu vzduchu lze
regulovat bypassem M. Zvlhčovač
N nad výtopní komorou slouží k
regulaci relativní vlhkosti. Vzduch
odcházející z místností je veden do
půdního prostoru, tím tento prostor
se zahřeje a sníží se tepelné ztráty
horních místností. Odcházející
vzduch lze vést do půdního
prostoru pouze pokud vzduch není
příliš znečištěn anebo pokud jeho
obsah
vlhkosti
nezpůsobuje
srážení. Výhoda zařízení: do
místností proudí neustále čerstvý
vzduch; nevýhodou je, že vyžaduje
vysokou spotřebu paliva a má
nízkou účinnost. - Podstata
míšeným
vzduchem
provozovaného ~ je, že před
ohřívákem se smísí čerstvý vzduch

2. obrázek
Provoz ústředního vytápění větracím
vzduchem
A, B: vzduchovody
H: větrací vzduch
(ostatní odkazy dle článku
a dle 1. obrázku)

se vzduchem odsátým z vytápěné
místnosti. Jeho výhodou je, že
využívá
teplo
odsávaného
vzduchu, a neustále dodává čerstvý
vzduch do vytápěné místnosti. Plní
dvě funkce: vytápí a větrá
vytápěné místnosti. Uspořádání je
znázorněno na 3. obrázku. Poměr
čerstvého a cirkulovaného vzduchu
lze nastavit šoupátkem T.

Odkazy:
http://www.trigas.cz/teplovzdusnevytapeni-proudeni.htm
http://www.smartweb.cz/traj/index.php?nid=2242&lid=
CZ&oid=242042
http://www.vyjimecnedomy.cz/topenivetrani-rekuperace

