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Oblasť techniky
Technické riešenie patrí do oblasti malých klimatizačných zariadení využívajúcich na ovplyvnenie teploty
v menšom priestore obnoviteľný zdroj el. energie.
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Doterajší stav techniky
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V súčasnosti sú známe riešenia klimatizačných zariadení, založených na použití Peltierových termoelektrických článkov (v ďalšom Peltierových článkov). V nich sa po pripojení k jednosmernému zdroju elektrického napätia jedna strana plochého termoelektrického článku otepľuje a zároveň druhá strana ochladzuje.
Teplú a studenú stranu článku tvoria keramické platničky. Pri zmene polarity privedeného napätia sa teplá
a studená strana článku vymenia. Pôvodne teplá strana sa stane studenou a naopak.
Známe je riešenie chladiacej jednotky podľa EP 0377756, určenej na bezp rostredné ochladzovanie tváre
a hornej časti osoby ovievaním tak, že vzduch preháňaný po chladiči spojenom s chlad nými stranami sústavy
Peltierových článkov vystupuje ako vánok z prednej časti jednotky, zatiaľ čo druhá časť vzduchu vytláčaná
tým istým ventilátorom chladí teplú stranu Peltierových článkov a z jednotky vystupuje smerom hore. Celková teplota v miestnosti sa tým ovplyvní málo alebo sa neovplyvní vôbec.
Iné blízke riešenie je uvedené v slovenskom úžitkovom vzore 8541. Opísané zariadenie využíva vlastnosti Peltierových článkov na ohrev vody na stenové a/alebo podlahové vykurovan ie miestnosti, resp. budovy
a v lete na chladenie týchto priestorov. Zdrojom el. energie sú solárne fotovoltické články, ktorých prebytočnou energiou sa dobíja akumulátor. Ten stabilizuje napätie a v noci alebo v dňoch so slabým slnečným svitom napája elektrické prvky.
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Podstata technického riešenia
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Cieľom technického riešenia je vytvoriť klimatizačné zariadenie pre domácnosť alebo menšie priestory,
založené na využití len solárnej energie prostredníctvom fotovoltických panelov. To spĺňa chladiace a vykurovacie zariadenie pre domácnosti a menšie priestory, ktorého podstatou je aspoň jeden Peltierov článok, ktorý je v komerčnom vyhotovení súborom elementárnych článkov spojených vnút ri sériovo a/alebo paralelne
na dosiahnutie určeného menovitého vstupného napätia a menovitého výkonu . Peltierov článok je inštalovaných vo vnútornej jednotke, umiestnenej v interiéri budovy. Na jednej strane je spojený s vnútorným chladičom a na druhej strane s tepelným výmenníkom. Pri tepelnom výmenníku je usporiadaný vnútorný ventilátor.
Vnútorný chladič je súčasťou kvapalinového chladiaceho okruhu, výhodne n aplneného nemrznúcou zmesou.
Do tohto okruhu je vradené odstredivé čerpadlo, tiež umiestnené vo vnútornej jednotke a vonkajší chladič,
ku ktorému je priradený vonkajší ventilátor. Vonkajší chladič a vonkajší ventilátor sú spoločne umiestnené
v exteriéri budovy. V exteriéri je inštalovaný aspoň jeden fotovoltický panel, ktorý je jediným zdrojom energie pre zariadenie podľa technického riešenia. Je elektricky spojený s Pletiarovým článkom cez prepínač polarity a s vnútorným ventilátorom, čerpadlom a s vonkajším ventilátorom cez stabilizátor napätia. Vonkajší
chladič a vonkajší ventilátor sú umiestnené vo vonkajšej jednotke. Fotovoltických panelov na napájanie zariadenia elektrickým prúdom možno použiť aj viac. Podľa žiadaného menovitého napätia a výkonu sú medzi
sebou spojené sériovo a/alebo paralelne a majú spoločný výstup. Na výstup z fotovoltických panelov je sériovo zapojený vypínač a za ním istič. Na výstup ističa sú paralelne pripo jené vstup prepínača polarity a vstup
stabilizátora napätia.
Zariadenie je najúčinnejšie pri najintenzívnejšom slnečnom svite. Od inej energie nie je závislé. Teda nie
je závislé od distribučnej el. siete. Nemá žiadny prídavný akumulátor. Výdatne sa prejavuje, keď svieti s lnko.
Vtedy ho, predovšetkým v lete, najväčšmi treba. Zariadenie je navrhnuté ako bezúdržbové. Je tiché, ekologické a finančne nenáročné.
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Prehľad obrázkov na výkresoch

55

Technické riešenie je bližšie objasnené na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje blokovú s chému usporiadania
zariadenia a obr. 2 predstavuje blokovú schému elektrického zapojenia.
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Príklady uskutočnenia
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Zariadenie podľa technického riešenia má vnútornú jednotku 1, vonkajšiu jednotku 2 a skupinu solárnych
fotovoltických panelov 3, umiestnených v exteriéri na mieste dostatočne vystavenom slnečnému žiareniu.
Vo vnútornej jednotke 1, umiestnenej v miestnosti bytu, domu alebo v menšom funkčnom priestore, je Peltierov článok 4 pripojený cez prepínač 5 polarity napätia – s polohami označenými „leto“, „zima“– istič 6
a vypínač 7 na zdroj el. prúdu, ktorým sú fotovoltické panely 3. Tie sú spolu prepojené tak, aby výstupné el.
napätie zdroja pri maximálnom osvite a plnom výkone bolo okolo 14 V a aby intenzita odoberaného prúdu
mohla dosiahnuť hodnoty okolo 10 A. Jedna strana Peltierovho článku 4, natrená teplovodivou látkou, je spojená s tepelným výmenníkom 8, pri ktorom je nainštalovaný vnútorný ventilátor 9. Druhá strana Peltierovho
článku 4, tiež natretá teplovodivou látkou, je spojená s vnútorným chlad ičom 10. Vnútorný chladič 10 je zapojený plastovým potrubím, s vnútorným priemerom okolo 10 mm, do chladiaceho okruhu 11, naplneného
nemrznúcou zmesou, spolu s odstredivým obehovým čerpadlom 12 a vonkajším chladičom 13. Vonkajší
chladič 13 je namontovaný s polu s vonkajším ventilátorom 14 vo vonkajšej jednotke 2, umiestnenej v exteriéri budovy. Vnútorný ventilátor 9, obehové čerpadlo 12 a vonkajší ventilátor 14 sú pripojené na výstup stabilizátora 15 napätia, umiestneného vo vnútornej jednotke 1. Úlohou stab ilizátora 15 napätia je udržať kolísavé napätie z fotovoltických panelov 3 na hodnote vhodnej pre elektromotory – pokiaľ možno – 12 V. Vstup
stabilizátora 15 napätia je dvojpólovo pripojený do el. obvodu medzi istič 6 a prepínač 5. Pod Pletiarovým
článkom 4 tu treba rozumieť súbor elementárnych Peltierových článkov zostavených do jedného komerčného
výrobku, ktorého vonkajšie rozmery sa líšia od iného výrobku rovnakého d ruhu podľa pracovného napätia
a menovitého výkonu.
Zariadenie, ktorého jedinou energiou je elektrická energia získavaná z fotovoltických panelov 3, keď sú
osvetľované slnečným svetlom, pracuje takto: po zapnutí ističa 6 (predpokladá sa, že je zapnutý trvale) a vypínača 7 sa el. napätie z fotovoltických panelov 3 dostane na Peltierov článok 4 a cez stabilizátor 15 napätia
12 V na čerpadlo 12, vnútorný ventilátor 9 a vonkajší ventilátor 14. Čerpadlo 12 a ventilátory 9, 14 začínajú
pracovať od hodnoty napätia cca 6 – 7 V a pomáhajú odoberať teplo, resp. chlad z Peltierovho článku 4.
V letnej prevádzke sa nemrznúca zmes, zohriata vo vnútornom chladiči 10, preháňa prostredníctvom čerpadla 12 cez vonkajší chladič 13 ofukovaný vonkajším ventilátorom 14. Vzhľadom na nízku účinnosť Peltierových článkov pri chladení (30 %) je nevyhnutné predimenzovať vonkajší chladič 13 a prípadne zdvojiť alebo
zosilniť vonkajší ventilátor 14. Na opačnej strane Peltierovho článku 4 odoberá z nich chlad tepelný výmenník 8, cez ktorý preháňa vzduch, nasávaný z miestnosti, vnútorný ventilátor 9, pričom ho na druhej strane tepelného výmenníka 8 vyfukuje do miestnosti schladený.
V zimnej prevádzke – po prepnutí prepínača 5 do polohy „zima“, sa zmení polarita na svorkách Peltierovho článku 4. V dôsledku toho sa jeho chladná strana zmení na teplú. Teplo z nej odoberá tepelný výmenník 8 prefukovaný vnútorným ventilátorom 9. Takto pretlačený vzduch vstupuje do miestnosti, v ktorej je inštalovaná vnútorná jednotka 1, zohriaty.
Do vnútornej jednotky 1 môžu byť umiestnené meracie prístroje na kontrolu napätia, prúdu a teploty.
Pri plnom výkone zariadenia z príkladu uskutočnenia sa v letnej prevádzke dosahu je teplota vzduchu na výstupe z vnútornej jednotky 1 okolo 17 °C a v zimnej prevádzke okolo 46 °C. V prípade nižšej intenzity slnečného svetla dochádza k zníženiu výkonu. Počas prevádzky počuť iba tichý chod vnútorného ventilátora 9,
preto je toto zariadenie vhodné do obývacích alebo menších kancelárskych či podobných priestorov.
V iných príkladoch uskutočnenia je možné použiť viac Peltierových článkov a fotovoltických panelov
na dosiahnutie väčšieho chladiaceho či vyhrievacieho výkonu.
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Zoznam vzťahových značiek
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– vnútorná jednotka
– vonkajšia jednotka
– fotovoltický panel
– Peltierov článok
– prepínač
– istič
– vypínač
– tepelný výmenník
– vnútorný ventilátor
– vonkajší chladič
– chladiaci okruh
– čerpadlo
– vonkajší chladič
– vonkajší ventilátor
– stabilizátor napätia
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1. Chladiace a vykurovacie zariadenie pre domácnosti a menšie priestory založené aspoň na jednom Peltierovom článku, ktorý je v komerčnom vyhotovení súborom elementárnych článkov spojených vnútri sériovo a/alebo paralelne na dosiahnutie určeného menovitého vstupného napätia a menovitého výkonu, pričom
Peltierov článok je vo vnútornej jednotke, umiestnenej v interiéri budovy, spojený na jednej strane s vnútorným chladičom a na druhej strane s tepelným výmenníkom, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pri tepelnom výmenníku (8) je usporiadaný vnútorný ventilátor (9), zatiaľ čo vnútorný chladič (10) je súčasťou
kvapalinového chladiaceho okruhu (11), naplneného kvapalinou, do ktorého je vradené čerpadlo (12), tiež
umiestnené vo vnútornej jednotke (1) a vonkajší chladič (13), ku ktorému je priradený vonkajší ventilátor
(14), ktoré sú spoločne umiestnené v exteriéri budovy, kde je inštalovaný aspoň jeden fotovoltický panel (3),
ktorý je elektricky spojený s Peltierovým článkom (4) cez prepínač (5) polarity a s vnútorným ventilátorom
(9), čerpadlom (12) a s vonkajším ventilátorom (14).
2. Chladiace a vykurovacie zariadenie pre domácnosti a menšie priestory podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vonkajší chladič (13) a vonkajší ventilátor (14) sú umiestnené vo vonkajšej
jednotke (2).
3. Chladiace a vykurovacie zariadenie pre domácnosti a menšie priestory podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v prípade použitia viacerých fotovoltických panelov (3) sú tieto medzi sebou spojené sériovo a/alebo paralelne v počte podľa žiadaného napätia a výkonu
zariadenia, pričom majú spoločný výstup.
4. Chladiace a vykurovacie zariadenie pre domácnosti a menšie priestory podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vnútorný ventilátor (9), čerpadlo (12) a vonkajší
ventilátor (14) sú pripojené na výstup stabilizátora (15) napätia.
5. Chladiace a vykurovacie zariadenie pre domácnosti a menšie priestory podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na výstup z fotovoltických panelov (3) sú sériovo
zapojené vypínač (7) a istič (6), na ktorého výstup sú paralelne pripojené vstup prepínača (5) polarity a vstup
stabilizátora (15) napätia.
6. Chladiace a vykurovacie zariadenie pre domácnosti a menšie priestory podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kvapalina v chladiacom okruhu (11) je voda alebo nemrznúca zmes.
1 výkres
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