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Anotácia:
Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov pozostávajúci z prvého
chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva zo zostavy tepelného
čerpadla (1), akumulačnej nádrže (6) chladnej vody, chladičov technologického zariadenia (2), akumulačnej nádrže (9)
horúcej vody, prvého doskového výmenníka (8), druhého
doskového výmenníka (11), čerpadiel (5, 7, 10, 12 a 13)
pričom vstupná a výstupná časť prvého doskového výmenníka (8) chladiaceho média je napojená na vratné potrubie
na horúcu vodu (HV) a vstupná a výstupná časť druhého
doskového výmenníka (11) chladiaceho média je napojená
na potrubie napájacej vody (NV) kotlov a z druhého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva z absorpčného chladiča
(3), rozdeľovača (14), chladiacich zariadení administratívnych priestorov (4), zberača (15), tretieho doskového výmenníka (19), čerpadiel (16, 17, 18, 21 a 22), pričom
vstupná a výstupná časť tretieho doskového výmenníka
(19) chladiaceho média je napojená na akumulačnú nádrž
(6) chladnej vody.
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka systému na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov so zapojením zdrojov chladu pre dva alebo viacero okruhov s prepojením s horúcovodnými
distribučnými sieťami centrálneho zásobovania teplom (CZT), resp. technologickým okruhmi pre ohrev a tepelnú úpravu vody. Systém je možné zaradiť medzi aktívny spôsob chladenia s využitím a zhodnotením odpadového tepla z chladených zariadení a priestorov bez produkcie emisií tepla z týchto zariadení a priestorov
do okolitého prostredia.
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V súčasnej dobe sa na chladenie technologických zariadení (ložiská točivých strojov, chladiče vzduchu el.
generátorov, ...), priestorov používa viacero systémov aktívneho chladenia. Otvorené, uzatvorené okruhy.
Odvádzanie tepla vyprodukovaného strojmi či priestormi sa realizuje odvedením do okolitého prostredia či
už samotným chladiacim médiom (voda, vzduch), chladením kondenzátorov strojných chladičov (kompresorových, absorpčných, TČ), chladiacich veží a pod. Chladenie vzduchom je bežný jednouchý aktívny spôsob
kde chladiaci ventilátor vytvára prúd vzduchu a tento obteká okolo chladiča, v ktorom cirkuluje chladená látka. Za chladičom ohriaty vzduch voľne prúdi do okolitého prostredia. Ďalším spôsobom chladenia je otvorený prietočný chladiaci systém, kde chladiacim médiom je voda z vodného zdroja. Voda z vodného zdroja je
prečerpávaná do zásobnej nádrže (studne) a odtiaľ chladiacim čerpadlom cez potrubný rozvod k jednotlivým
chladičom. Za chladičmi je oteplená voda odvedená napr. gravitačne späť do vodného zdroja, teplo z chladených zariadení je vyžiarené do okolitého prostredia. V uzatvorených chladiacich okruhoch voda cirkuluje
v okruhu. Do okruhu je inštalovaná chladiaca veža (otvorená, uzatvorená, suchá, mokrá -adiabatická), kde náporom vzduchu z ventilátora je privádzaný chladiaci vzduch a podobne ako pri vzduchovom chladení je teplo
odvedené do okolitého prostredia. Voda odparená z chladiacej veže je dopĺňaná do systému z vodného zdroja, resp. z vodovodu alebo iného zdroja.
Z hľadiska zdroja chladu sú ďalšou skupinou chladiacich systémov pre chladenie strojov a priestorov systémy zo strojnou výrobou chladu. Tu je zdroj chladu strojný chladič (kompresorový, absorpčný jednostupňový, absorpčný dvojstupňový, tepelné čerpadlo). V strojnom chladiči sa chlad vyrába prostredníctvom prenosu
tepelných energií medzi kondenzátorom a výparníkom kde je využitá nízka teplota odparovania chladiva. Pre
stláčanie odpareného chladiva na kondenzačný tlak je potrebné priviesť do systému ďalšiu energiu a to vo
forme tepla, resp. mechanickej práce, ktorú vykoná kompresor. Skondenzované chladivo je potrebné ochladiť, čím vzniká teplo, ktoré sa odvedie cez chladiacu vežu do okolitého prostredia.
Najbližším stavom techniky sú nižšie uvedené dokumenty so stručne načrtnutou podstatou riešenia.
Podstatou vynálezu podľa CA2283605 A1 20010309 podobne ako predloženého vynálezu je získavanie
odpadového tepla z chladenia, konkrétne získavanie tepla z chladničiek, mrazničiek v nákupnom centre. Využitie odpadového tepla však prebieha len vo vykurovacom období. Vynález sa zameriava na chladiaci systém s regeneráciou tepla a s plávajúcim kondenzačným tlakom, pričom uvedený systém obsahuje aspoň jeden
prvý kompresor na stlačenie nízkotlakového chladiaceho plynu z aspoň jedného prvého výparníka na zvýšenie uvedeného tlaku plynu na prevádzkový vysoký tlak, prvý chladič vonkajšieho vzduchu pripojený k uvedenému prvému kompresoru na chladenie uvedeného vysokotlakového chladiaceho plynu na výrobu chladiacej prevádzkovej kvapaliny privádzanej do prvého výparníka cez prvý expanzný ventil, pričom prvý výmenník tepla, ktorého jedna strana je do série spojená medzi uvedeným prvým kompresorom a uvedeným prvým
kondenzátorom a na druhej strane tvorí druhý výparník systému tepelného čerpadla, ktorý ďalej obsahuje
najmenej jeden druhý kompresor na stlačenie nízkotlakového chladiaceho plynu z uvedeného druhého výparníka, aspoň jeden spätnoväzobný chladič pripojený na stranu s vysokým tlakom uvedeného druhého kompresora a k druhému výparníku cez druhý expanzný ventil.
Vynález podľa CN102226596 A 20111026, ktorým je motorové zariadenie s kaskádovým tepelným čerpadlom rieši zvýšenie efektívnosti prevádzky skupiny kaskádových čerpadiel s kompresorom poháňaným
plynovým motorom a využitím tepla zo spalín. Vynález rieši len samotný vnútorný systém tepelného čerpadla, ale nerieši využitie tepelného čerpadla v technologickom celku. Princípom je využitie odpadového tepla
zo spalín plynového motora v rámci vnútorného systému tepelného čerpadla.
Patent KR101206794 B1 20121130 rieši vzájomné prepojenie dvoch tepelných čerpadiel, kde kondenzátor prvého tepelného čerpadla je chladený výparníkom druhého tepelného čerpadla. Prvé tepelné čerpadlo je
určené na chladenie. V prípade potreby kúrenia resp. prípravy horúcej vody k prvému tepelnému čerpadlu je
priradené druhé tepelné čerpadlo a vzájomným prepojením druhé tepelné čerpadlo vyrába horúcu vodu.
Vynález podľa WO2010096863 A1 20100902 obsahuje široké spektrum riešení využívania primárneho
tepla zo vzduchu resp. slnečných kolektorov pre tepelné čerpadlo resp. ORC cykly v rôznych kombináciách
či už kúrenia alebo chladenia. Princípom je využitie tepla zo vzduchu ako primárneho tepla pre výparník te-
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pelného čerpadla a výstup tepla z kondenzátora do vykurovania obytných priestorov. Tepelné čerpadlo má
obvod pracovnej kvapaliny s druhou trasou toku medzi zásobníkom a vstupom pre prúdiacu kvapalinu. Druhá trasa toku má druhý tepelný výmenník, ktorý prenáša teplo zo sekundárnej odovzdávacej kvapaliny do
pracovnej kvapaliny. Expanzná jednotka pracovnej kvapaliny pred druhým výme nníkom tepla znižuje teplotu
a tlak pracovnej kvapaliny predtým, ako kvapalina vstupuje do druhého výmenníka tepla. Kondenzátor prenáša teplo z pracovnej kvapaliny do tretej odovzdávacej kvapaliny a má vstup vedúci k výstupu čerpadla a
výstupu vedúcemu k zásobníku.
Vynález podľa WO2014059054 A1 20140417 rieši zníženie príkonu elektrickej energie kompresora
chladiaceho zariadenia znížením resp. orezaním špičiek dodávaného elektrického príkonu pri potrebe regulovania výkonu chladiaceho zariadenia. Systém má výparníkový okruh, ktorý je usporiadaný v sérii s druhým
výparníkovým okruhom. Distribučná jednotka chladiacej kvapaliny je v tepelnej komunikácii s predchádzajúcim výparníkovým okruhom a kvapalina, ktorá je voľne chladená kvapalinovým chladičom, pričom cyklus
stláčania náplne distribučnej jednotky postupne ochladzuje vstupný tok cez predchádzajúci výparníkový
okruh, keď teplota voľne ochladenej kvapaliny prúdiacej z distribučnej jednotky prekračuje vopred stanovenú teplotu.
Medzi nedostatky týchto systémov patrí, že všetky tieto systémy nevedia zužitkovať, resp. zhodnotiť odpadové teplo vznikajúce prevádzkou zariadení, resp. prehrievaním priestorov a vo väčšine týchto prípadov je
toto teplo vypustené do okolitého prostredia.
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Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov je uzatvorený
chladiaci okruh, využiteľný na chladenie zariadení výrobnej technológie (ložiskové uzly čerpadiel, uhoľných
mlynov, turbogenerátorov, chladiče vzduchu elektrických generátorov), administratívnych priestorov, výrobných priestorov. Médiom pre rozvod chladu je upravená voda.
Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov tvorí okruh
na chladenie technologických zariadení, okruh na chladenie priestorov, tepelné čerpadlá, absorpčný chladič,
akumulačná nádrž chladnej vody, akumulačná nádrž horúcej vody, obehové čerpadlá technologického okruhu, obehové čerpadlá chladenia priestorov, obehové čerpadlá okruhu výparníka, obeho vé čerpadlá okruhu
chladenia kondenzátora, doskový výmenník, ktorý prepája chladiaci okruh technológie s chladiacim okruhom
priestorov v prípade výpadku tepelného čerpadla, doskový výmenník na distribúciu tepla z akumulačnej nádrže horúcej vody do demineralizovanej vody, doskový výmenník na distribúciu tepla z akumulačnej nádrže
horúcej vody do horúcovodu, doskový výmenník na zachytenie tepla z okruhu kondenzátora absorpčného
chladiča, chladiaca veža s obehovými čerpadlami na chladenie okruhu kondenzátora a bsorpčného chladiča.
Okruh je potrubný systém, v ktorom cirkuluje chladiaca voda. Systém má samostatný okruh na chladenie
technológie a samostatný okruh na chladenie priestorov. Celý systém je riadený a regulovaný automatickým
riadiacim systémom.
Voda o teplote 30 °C z chladičov technologických zariadení prúdi vratnou vetvou potrubného okruhu
technologických zariadení do akumulačnej nádrže chladnej vody. Akumulačná nádrž chladnej vody je stojatá
valcová nádoba, kde v hornej časti sa akumuluje oteplená voda z chladičov technologických zariadení. Oteplená voda z akumulačnej nádrže chladnej vody prúdi pomocou obehového čerpadla zostavy tepelných čerpadiel do výparníka tepelného čerpadla, kde odovzdá teplotu chladivu v okruhu tepelného čerpadla, ochladí sa
na teplotu 22 °C a prúdi do dolnej časti akumulačnej nádrže chladnej vody. Ochladená voda z akumulačnej
nádrže chladnej vody je obehovým čerpadlom dopravovaná do chladičov technologických zariadení. V pracovnom cykle obehu chladiva v zostave tepelných čerpadiel pridaním mechanickej práce kompresora dôjde
k zhodnoteniu vstupnej teploty (30 °C) oteplenej vody z chladičov technologických zariadení. V okruhu kondenzátora zostavy tepelných čerpadiel dôjde k odovzdaniu teploty chladiva do chladiacej vody v okruhu
chladenia kondenzátora zostavy tepelných čerpadiel. Voda na výstupe z okruhu chladenia kondenzátora zostavy tepelných čerpadiel je zohriata na teplotu 63 °C. Voda z okruhu chladenia kondenzátora prúdi jedným
výstupom do akumulačnej nádrže horúcej vody a druhým priamo do doskového výmenníka na ohrev spiatočky horúcovodu (HV). Akumulačná nádrž horúcej vody je stojatá valcová nádoba, kde v hornej časti sa akumuluje horúca voda z výstupu chladenia kondenzátora zostavy tepelných čerpadiel. V dolnej časti akumulačnej nádrže horúcej vody sa akumuluje ochladená voda okruhu chladenia kondenzátora. Voda okruhu chladenia kondenzátora sa chladí prostredníctvom doskového výmenníka na ohrev spiatočky horúcovodu (HV) a
doskového výmenníka na predohrev napájacej vody pre parné kotly.
Druhý chladiaci okruh zabezpečuje chladenie výrobných a administratívnych priestorov. Zdrojom chladu
pre priestory je dvojstupňový absorpčný chladič.
Okruh výparníka absorpčného chladiča je prostredníctvom rozdeľovača a zberača napojený na rozvod
chladnej vody. Chladná voda je prostredníctvom obehových čerpadiel cirkulovaná v druhom chladiacom

3

S K 50049-2018 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

okruhu pre chladenie priestorov. Chladiaci okruh kondenzátora absorpčného chladiča je prostredníctvom
doskového výmenníka prepojený s akumulačnou nádržou chlad nej vody. V kondenzátore absorpčného chladiča sa ohrieva voda chladiaceho okruhu kondenzátora absorpčného chladiča a obehové čerpadlá okruhu
chladenia kondenzátora ju cirkulujú medzi kondenzátorom absorpčného chladiča a doskovým výmenníkom.
Doskový výmenník odovzdáva teplo z kondenzátora absorpčného chladiča prostredníctvom obehového čerpadla medzi akumulačnou nádržou chladnej vody a doskovým výmenníkom, čím dochádza k akumulovaniu
odpadového tepla z okruhu kondenzátora absorpčného chladiča, ktoré je v bežn ých systémoch odvádzané
chladiacou vežou do prostredia.
Absorpčný chladič plní funkciu aj záložného zdroja (výpadok tepelného čerpadla) na chladenie technologických zariadení prostredníctvom doskového výmenníka, ktorý prepája okruh výparníka absorpčného ch ladiča s chladiacim okruhom technologických zariadení. Podobne ako absorpčný chladič aj chladiaca veža
v prípade vzniku krízového stavu plní funkciu záložného zdroja chladenia pre chladiaci okruh chladenia
technologických zariadení.
Toto technické riešenie usporiadania zostavy tepelných čerpadiel, absorpčného chladiča a výmenníkov
umožňuje chladenie technologických zariadení a súčasne využitie zvyškového tepla z chladenia technologických zariadení späť do výrobného procesu alebo do distribučnej siete horúco vodu (HV).
Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov pozostáva
z prvého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva zo zostavy tepelného čerpadla ako zdroja chladu na chladenie
technologických zariadení, pričom studená časť výparníkovej časti tepelného čerpadla je prepojená cez obehové čerpadlo primárneho okruhu výparníkovej časti tepelného čerpadla s akumulačnou nádržou chladnej
vody, pričom akumulačná nádrž chladnej vody je napojená cez obehové čerpadlo sekundárneho okruhu výparníkovej časti tepelného čerpadla na chladiče technologických zariadení a teplá časť kondenzátorovej časti
tepelného čerpadla je napojená na vstupnú časť prvého doskového výmenníka primárneho okruhu teplonosného média a vstup akumulačnej nádrže horúcej vody primárneho okruhu teplonosného média, pričom výstup akumulačnej nádrže horúcej vody sekundárneho okruhu odovzdávacieho teplonosného média je napojený cez obehové čerpadlo na vstupnú časť druhého doskového výmenníka odovzdávacieho teplonosnéh o média a výstupná časť druhého doskového výmenníka odovzdávacieho teplonosného média je napojená na
vstup akumulačnej nádrže horúcej vody sekundárneho okruhu odovzdávacieho teplonosného média, pričom
prvý doskový výmenník teplonosného média je výstupnou čas ťou cez obehové čerpadlo prepojený s výstupom akumulačnej nádrže horúcej vody primárneho okruhu teplonosného média, ktorý je napojený cez obehové čerpadlo do vstupu teplej časti kondenzátorovej časti tepelného čerpadla, pričom vstupná a výstupná
časť prvého doskového výmenníka chladiaceho média je napojená na vratné potrubie horúcovodu (HV) a
vstupná a výstupná časť druhého doskového výmenníka chladiaceho média je napojená na potrubie napájacej
vody (NV) kotlov a z druhého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáv a z absorpčného chladiča ako zdroja chladu na chladenie výrobných a administratívnych priestorov, pričom výstup studenej vody z výparníkovej časti
absorpčného chladiča je napojený na rozdeľovač a cez obehové čerpadlo a obehové čerpadlo na chladiace zariadenia výrobných a administratívnych priestorov, pričom vstup ohriatej vody z výrobných a administratívnych priestorov je napojený do zberača a cez obehové čerpadlo na vstup výparníkovej časti absorpčného
chladiča a výstup kondenzátorovej časti absorpčného ch ladiča je napojený na vstupnú časť tretieho dosko v ého výmenníka teplonosného média a výstupná časť tretieho doskového výmenníka teplonosného média je cez
obehové čerpadlo napojená na vstup kondenzátorovej časti absorpčného chladiča, pričom vstupná a výstup ná
časť tretieho doskového výmenníka chladiaceho média je napojená cez obehové čerpadlo na akumulačnú nádrž chladnej vody. V systéme na chladenie vo výhodnom prevedení zostava tepelného čerpadla pozostáva
z výparníka tepelného čerpadla, kompresora tepelného čerpadla a kondenzátora tepelného čerpadla. V systéme na chladenie vo výhodnom prevedení absorpčný chladič pozostáva z výparníka absorpčného chladiča,
generátora absorpčného chladiča a kondenzátora absorpčného chladiča. V systéme na chladenie vo výhodnom prevedení ku kondenzátorovej časti absorpčného chladiča je cez obehové čerpadlo napojená chladiaca
veža, ako náhradný zdroj chladu na chladenie kondenzátorovej časti absorpčného chladiča.
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Na obrázku č. 1 je znázornené zapojenie prvého a druhého chladiaceho okruhu systému na chladenie
technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov.
Na obrázku č. 2 je znázornená zostava tepelného čerpadla a zostava absorpčného chladiča.
Na obrázku č. 3 je znázornené zapojenie prvého a druhého chladiaceho okruhu systému na chladenie
technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov s chladiacou vežou.
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Realizácia technického riešenia bude vysvetlená pomocou príkladu uskutočnen ia. Výhodné uskutočnenie
nemá z hľadiska rozsahu ochrany žiadny obmedzujúci vplyv.
Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov pozostáva
z prvého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva zo zostavy tepelného čerpadla 1 ako zdroja chladu na chladenie technologických zariadení 2, pričom studená časť výparníkovej časti tepelného čerpadla 1 je prepojená
s teplotou chladiaceho média 22 °C cez obehové čerpadlo 5 primárneho okruhu výparníkovej časti tepelného
čerpadla 1 s akumulačnou nádržou 6 chladnej vody, pričom akumulačná nádrž 6 chladnej vody je napojená
s teplotou chladiaceho média 22 °C cez obehové čerpadlo 7 sekundárneho okruhu výparníkovej časti tepelného čerpadla 1 na chladiče technologických zariadení 2 a teplá časť kondenzátorovej časti tepelného čerpadla 1 je napojená s teplotou teplonosného média 63 °C na vstupnú časť prvého doskového výmenníka 8 primárneho okruhu teplonosného média a vstup akumulačnej nádrže 9 horúcej vody primárneho okruhu teplonosného média, pričom výstup akumulačnej nádrže 9 horúcej vody sekundárneho okruhu odovzdávacieho
teplonosného média je napojený s teplotou teplonosného média 63 °C cez obehové čerpadlo 10 na vstupnú
časť druhého doskového výmenníka 11 odovzdávacieho teplonosného média a výstupná časť druhého
doskového výmenníka 11 odovzdávacieho teplonosného média je napojená s teplotou teplonosného média 53
°C na vstup akumulačnej nádrže 9 horúcej vody sekundárneho okruhu odovzdávacieho teplonosného média,
pričom prvý doskový výmenník 8 teplonosného média je výstupnou časťou cez obehové čerpadlo 12 prepojený s teplotou teplonosného média 53 °C s výstupom akumulačnej nádrže 9 horúcej vody primárneho okruhu teplonosného média, ktorý je napojený s teplotou teplonosného média 53 °C cez o behové čerpadlo 13 do
vstupu teplej časti kondenzátorovej časti tepelného čerpadla 1, pričom vstupná a výstupná časť prvého
doskového výmenníka 8 chladiaceho média je napojená s teplotou chladiaceho média 50 °C na vratné potrubie horúcovodu (HV) a vstupná a výstupná časť druhého doskového výmenníka 11 chladiaceho média je napojená s teplotou média 40 °C na potrubie napájacej vody (NV) kotlov a z druhého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva z absorpčného chladiča 3 ako zdroja chladu na chladenie výrobných a administratívnych priestorov 4, pričom výstup studenej vody z výparníkovej časti absorpčného chladiča 3 je napojený s teplotou
chladiaceho média 6 °C na rozdeľovač 14 a cez obehové čerpadlo 17 a obehové čerpadlo 18 na chladiace zariadenia výrobných a administratívnych priestorov 4, pričom vstup ohriatej vody z výrobných a administratívnych priestorov 4 je napojený do zberača 15 a cez obehové čerpadlo 16 na vstup výparníkovej časti absorpčného chladiča 3 a výstup kondenzátorovej časti absorpčného chladiča 3 je napojený s teplotou chladiaceho média 33 °C na vstupnú časť tretieho doskového výmenníka 19 teplonosného média a výstupná časť
tretieho doskového výmenníka 19 teplonosného média je cez obehové čerpadlo 21 napojená s teplotou chladiaceho média 27 °C na vstup kondenzátorovej časti absorpčného chladiča 3, pričom vstupná a výstupná časť
tretieho doskového výmenníka 19 chladiaceho média je napojená cez obehové čerpadlo 22 na akumulačnú
nádrž 6 chladnej vody.
Priemyselná využiteľnosť

40

Technické riešenie je možné využiť na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov.
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1
1A
1B
1C
2
3
3A
3B
3C
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
HV
NV

Tepelné čerpadlo
Výparník tepelného čerpadla
Kompresor tepelného čerpadla
Kondenzátor tepelného čerpadla
Technologické zariadenia
Absorpčný chladič
Výparník absorpčného chladiča
Generátor absorpčného chladiča
Kondenzátor absorpčného chladiča
Výrobné a administratívne priestory
Obehové čerpadlo
Akumulačná nádrž
Obehové čerpadlo
Prvý doskový výmenník
Akumulačná nádrž
Obehové čerpadlo
Druhý doskový výmenník
Obehové čerpadlo
Obehové čerpadlo
Rozdeľovač
Zberač
Obehové čerpadlo
Obehové čerpadlo
Obehové čerpadlo
Tretí doskový výmenník
Chladiaca veža
Obehové čerpadlo
Obehové čerpadlo
Horúcovod
Napájacia voda kotlov

6

S K 50049-2018 U1

NÁRO KY

5

10

15

20

25

30

35

40

NA O CHRAN U

1. Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z prvého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva zo zostavy tepelného čerpadla (1) ako zdroja chladu na chladenie technologických zariadení (2), pričom studená časť výparníkovej časti tepelného čerpadla (1) je prepojená cez obehové čerpadlo (5) primárneho okruhu výparníkovej časti tepelného čerpadla (1) s akumulačnou nádržou (6) chladnej vody, pričom akumulačná nádrž (6)
chladnej vody je napojená cez obehové čerpadlo (7) sekundárneho okruhu výparníkovej časti tepelného čerpadla (1) na chladiče technologických zariadení (2) a teplá časť kondenzátorovej časti tepelnéh o čerpadla (1)
je napojená na vstupnú časť prvého doskového výmenníka (8) primárneho okruhu teplonosného média a
vstup akumulačnej nádrže (9) horúcej vody primárneho okruhu teplonosného média, pričom výstup akumulačnej nádrže (9) horúcej vody sekundárneho okruhu odovzdávacieho teplonosného média je napojený cez
obehové čerpadlo (10) na vstupnú časť druhého doskového výmenníka (11) odovzdávacieho teplonosného
média a výstupná časť druhého doskového výmenníka (11) odovzdávacieho teplonosného média je napojená
na vstup akumulačnej nádrže (9) horúcej vody sekundárneho okruhu odovzdávacieho teplonosného média,
pričom prvý doskový výmenník (8) teplonosného média je výstupnou časťou cez obehové čerpadlo (12) prepojený s výstupom akumulačnej nádrže (9) horúcej vody primárneho okruhu teplonosného média, ktorý je
napojený cez obehové čerpadlo (13) do vstupu teplej časti kondenzátorovej časti tepelného čerpadla (1), pričom vstupná a výstupná časť prvého doskového výmenníka (8) chladiaceho média je napojená na vratné potrubie horúcovodu (HV) a vstupná a výstupná časť druhého doskového výmenníka (11) chladiaceho média je
napojená na potrubie napájacej vody (NV) kotlov a z druhého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva z absorpčného chladiča (3) ako zdroja chladu na chladenie výrobných a administratívnych priestorov (4), pričom výstup studenej vody z výparníkovej časti absorpčného chladiča (3) je napojený na rozdeľovač (14) a cez obehové čerpadlo (17) a obehové čerpadlo (18) na chladiace zariadenia výrobných a administratívnych priestorov (4), pričom vstup ohriatej vody z výrobných a administratívnych priestorov (4) je napojený do zberača
(15) a cez obehové čerpadlo (16) na vstup výparníkovej časti absorpčného chladiča (3) a výstup kondenzátorovej časti absorpčného chladiča (3) je napojený na vstupnú časť tretieho doskového výmenníka (19) teplonosného média a výstupná časť tretieho doskového výmenníka (19) teplonosného média je cez obehové čerpadlo (21) napojená na vstup kondenzátorovej časti absorpčného chladiča (3), pričom vstu pná a výstupná
časť tretieho doskového výmenníka (19) chladiaceho média je napojená cez obehové čerpadlo (22) na akumulačnú nádrž (6) chladnej vody.
2. Systém na chladenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zostava tepelného čerpadla (1) pozostáva z výparníka (1A) tepelného čerpadla (1), kompresora (1B) tepelného čerpadla (1) a kondenzátora (1C) tepelného čerpadla (1).
3. Systém na chladenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že absorpčný chladič (3)
pozostáva z výparníka (3A) absorpčného chladiča (3), generátora (3B) absorpčného chladiča (3) a kondenzátora (3C) absorpčného chladiča (3).
4. Systém na chladenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ku kondenzátorovej časti
absorpčného chladiča (3) je cez obehové čerpadlo (21) napojená chladiaca veža (20), ako náhradný zdroj
chladu na chladenie kondenzátorovej časti absorpčného chladiča (3).
3 výkresy
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