
Výhody:
�Prirodzené chladenie vzduchu
�Vysoko účinné chladenie
�Ekologické chladenie
�Nízka spotreba energie
�Jednoduchá údržba a montáž
�Zdraviu prospešné





� Teplota suchého teplomeru (Tdb ) sa meria bežným teplomerom

� Teplota mokrého teplomeru (Twb ) sa meria teplomerom, na ktorého banke je ovinutá
navlhčená pančuška okolo ktorej prúdi vzduch. Teplota sa odčíta po ustálení pri dosiahnutí
rovnovážneho stavu s okolím pri nútenom obtekaní vzduchu a vylúčení sálavého vplyvu okolia.

� Čím je vzduch suchší, tým bude teplota mokrého teplomeru nižšia, pretože sa suchý vzduch 
prúdiaci okolo vlhkej pančušky mokrého teplomeru  nasýti viacej vodnýmy parami, čím 
odoberie vzduchu viacej tepla.

� Rozdiel medzi teplotou suchého a mokrého teplomeru sa nazýva psychrometrický rozdiel 
teplôt



Vonkajšia   
teplota











Rozmery haly Rozmery haly Rozmery haly Rozmery haly –––– prprprprííííklad:         klad:         klad:         klad:         
�Dĺžka         20m
�Šírka          10m 
�Výška           6m
VýpoVýpoVýpoVýpoččččetetetet
Objem haly x Násobnosť výmeny = Množstvo 
chladeného vzduchu za hodinu
1 200 m3 x 20 = 24 000 m3/hod
Bude navrhnutý odparovací adiabatický chladič so 
vzduchovým výkonom 24 000 m3/hod.
Chladiaci výkon bude v závisloti od priebehu 
vonkajšej teploty vzduchu a jeho relatívnej vlhkosti. 



Bez chladenia – leto S chladením



� Doporučená výmena vzduchu  - 700m3/hod

� Produkcia tepla  - 1200 W 

� Pri uvaPri uvaPri uvaPri uvažžžžovanom poovanom poovanom poovanom poččččte krte krte krte krááááv v v v –––– 120 ks120 ks120 ks120 ks
� MinimMinimMinimMinimáááálny  vzduchový výkon lny  vzduchový výkon lny  vzduchový výkon lny  vzduchový výkon –––– 84000m3/hod 84000m3/hod 84000m3/hod 84000m3/hod 
� Chladiaci výkon    Chladiaci výkon    Chladiaci výkon    Chladiaci výkon    ---- 120 kW120 kW120 kW120 kW

� Spolu hala stajSpolu hala stajSpolu hala stajSpolu hala stajňňňňa + kravy a + kravy a + kravy a + kravy 

� Celkový poCelkový poCelkový poCelkový požžžžadovaný vzduchový výkon =adovaný vzduchový výkon =adovaný vzduchový výkon =adovaný vzduchový výkon =108000m3/hod  108000m3/hod  108000m3/hod  108000m3/hod  
� ---- ččččo predstavuje pri uvao predstavuje pri uvao predstavuje pri uvao predstavuje pri uvažžžžovanej ovanej ovanej ovanej 
� vonkajvonkajvonkajvonkajššššej teplote  vzduchu  Tvonk. ej teplote  vzduchu  Tvonk. ej teplote  vzduchu  Tvonk. ej teplote  vzduchu  Tvonk. ----30 C 30 C 30 C 30 C 
� a jeho relata jeho relata jeho relata jeho relatíííívnej vlhkosti       R.V. vnej vlhkosti       R.V. vnej vlhkosti       R.V. vnej vlhkosti       R.V. ---- 45 %45 %45 %45 %
� Chladiaci výkon Chladiaci výkon Chladiaci výkon Chladiaci výkon –––– cca cca cca cca 250 kW250 kW250 kW250 kW





� Adiabatické chladenie
� Kompresorové chladenie

� Chladiaci výkon – 20 kW
� Adiabatický chladič
� El. príkon – 1800 W
� Spotreba vody – 33 l
� Denná doba prevádzky  - 10 hodín
� Počet dní letnej sezóny   - 75 dní



� Počet hodín prevádzky x Počet dní letnej 
sezóny x Elektrický príkon ACHL = Spotreba

� elektrickej energie v kilowathodinách

� 10 x  75 x 1800 = 1350 kWhod
� Spotreba vody 
� 10 x 75 x 33       = 24.75 m3

�



� Elektrický príkon - 6600 W

� Počet hodín za deň x Počet dní letnej sezóny 
x elektrický príkon za hodinu= Spotreba

� elektrickej energie v kilowathodinách  

� 10 x 75 x 6.6 = 4950 kWh



� Adiabatický chladič 1350 kWh

� Kompresorové chladenie    4950 kWh

� Úspora elektrickej energie  3600 kWh     


