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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka vykurovacieho teplovodného zariadenia s prostriedkami na monitorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie stavov obtokového ventila.
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V stave techniky sú známe vykurovacie zariadenia, najmä teplovodné kotly, s primárnym zdrojom ohrevu
vody (plynovým, elektrickým, solárnym systémom s tepelným čerpadlom), s obehovým čerpadlom vody a
s jedným alebo viacerými vyhrievacími okruhmi.
Jeden vyhrievací okruh je zvyčajne určený na vykurovanie priestoru a ďalší vyhrievací okruh je určený na
ohrev teplej úžitkovej vody. Ohriata voda je v oboch prípadoch dodávaná prostredníctvom spoločného primárneho výmenníka tepla a v prípade ohrevu teplej úžitkovej vody následne distribuovaná taktiež do sekundárneho výmenníka tepla.
Vykurovacie zariadenie je vybavené množstvom ventilov na zabezpečenie správnej cirkulácie vyhrievanej vody, na zabezpečenie riadenia kotla a jeho správnej funkcie sú využité senzory tlaku a teploty, merače
prietoku a ochranné prvky.
Väčšina týchto prvkov je prepojená s riadiacou jednotkou vykurovacieho zariadenia, vybavenou mikropočítačom a pamäťovými prostriedkami prostredníctvom elektronických a elektrických komunikačných prostriedkov. Vzájomné prepojenie prvkov vykurovacieho zariadenia sa teda uskutočňuje elektronickými a elektrickými komunikačnými prostriedkami, zahŕňajúcimi konektory, vodiče a lokálne dátové zbernice.
Najznámejšie štandardy zberníc využívané na komunikáciu vo vykurovacích systémoch a v tzv. smart
systémoch pre budovy a domácností sú: M-bus, Modbus, CAN-bus, KM-bus, KNX-bus, C-bus, CE-bus a
LIN-bus. Vo vykurovacích zariadeniach a v zariadeniach na princípe solárnej energie sa rozšírilo používanie
zbernice eBUS (Energy BUS), je to dvojvodičové sériové digitálne komunikačné rozhranie.
LIN-bus (Local Interconnect Network) je trojvodičová sériová zbernica s jedným dátovým vodičom, vyvinutá na použitie v automobilovom priemysle rozšírením štandardu ISO 9141. Dáta sa prenášajú po jednom
vodiči, ďalšie dva vodiče slúžia na napájanie prípojných uzlov zbernice. Vo vykurovacej technike nachádza
uplatnenie ako lokálna zbernica najmä na komunikáciu riadiacej jednotky so senzormi, ale aj s akčnými
členmi, ako sú napríklad motory obehových čerpadiel. V hierarchii zberníc je LIN-bus na najnižšej úrovni a
komunikácia s riadiacou jednotkou (riadiacim počítačom) vykurovacieho zariadenia je zabezpečená napríklad prostredníctvom nadriadenej zbernice CAN-bus (Controller Area Network) s využitím prevodníka medzi CAN-bus a LIN-bus. Sú možné aj iné riešenia, v ktorých je komunikácia na najnižšej úrovni sprostredkovaná zbernicou LIN-bus.
Na prepínanie dodávky vody do jednotlivých vyhrievacích okruhov sa používa trojcestný ventil. Trojcestný ventil je riadený pohonom (najčastejšie krokovým motorom) a riadiaca jednotka s ním komunikuje na
zabezpečenie prepínania vyhrievacích okruhov.
V systémoch podľa doterajšieho stavu techniky sa navyše používa samostatný obtokový ventil, aby sa zabránilo poškodeniu vykurovacieho zariadenia pri vysokých tlakových rozdieloch (ďalej len diferenčných tlakoch), vznikajúcich v systéme radiátorov a ich termostatických hlavíc alebo pri havarijnom uzatvorení systému. Obtokový ventil slúži na permanentné vyrovnávanie tlaku vody medzi vstupom a výstupom vykurovacieho zariadenia.
Ak je obtokový ventil nastavený na určitý diferenčný tlak, plní ochrannú funkciu takým spôsobom, že pri
prudkom uzavretí vykurovania miestnosti, napríklad pri havarijnom stave radiátora, za plnej prevádzky vykurovacieho zariadenia odovzdávajúceho v tomto čase teplo výlučne do okruhu na vyhrievanie priestoru, obtokový ventil reaguje na náhly nárast diferenčného tlaku a pri dosiahnutí nastavenej hodnoty diferenčného tlaku
prepustí zohriatu vykurovaciu vodu cez obtokový kanál. Obtokový ventil zabezpečí odvod zohriatej vody
z primárneho výmenníka tepla vnútri vykurovacieho zariadenia dovtedy, kým vykurovacie zariadenie pomocou svojich ochranných prvkov vyhodnotí stav, zareaguje a vypne vykurovací mód, v súčasných vykurovacích zariadeniach je to čas približne 5 sekúnd. Týmto odvodom vykurovacej vody vnútri zariadenia sa ochráni primárny výmenník tepla pred možným prehriatím až zničením.
V prípade, ak je obtokový ventil nastavený na nižší diferenčný tlak, než je optimálny, zohriata voda je
čiastočne a neefektívne vedená aj cez obtokový ventil a vykurovacie zariadenie stráca účinnosť.
V prípade, ak je obtokový ventil nastavený na vyšší diferenčný tlak, než je požadovaný, v takomto prípade čerpadlo tlačí neprimerané množstvo zohriatej vody do daného vyhrievacieho okruhu, a tým dochádza
k hlučnosti spôsobenej pretláčaním neprimeraného množstva vykurovacej vody cez malé priemery otvorov
v termostatických ventiloch radiátorov. Zohriata vykurovacia voda sa nestačí odoberať a riadiaca jednotka
reaguje častým vypínaním ohrevu, aby sa primárny výmenník ochránil pred prehriatím, vykurovacie zariadenie tak stráca účinnosť.
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Keďže každý vykurovací systém je jedinečný, vyznačuje sa rozdielnym počtom radiátorov, filtrov a iných
dodatočných zariadení, je potrebné prispôsobovať nastavenie obtokového ventila tak, aby vykurovacie zariadenie dokázalo pracovať čo najúčinnejšie.
Obtokový ventil je v princípe jednoduchá mechanická súčiastka, ktorej hlavnou súčasťou je pružina s vopred nastaveným predpätím, ktoré zodpovedá diferenčnému tlaku pre konkrétny vykurovací systém.
Obtokový ventil môže byť realizovaný ako samostatný ventil, alebo je ho možné integrovať do trojcestného ventila, takéto riešenia sú známe v stave techniky a používané výrobcami vykurovacích zariadení. Oba
ventily sú zabudované do jedného telesa a majú prepojené vstupy a výstupy, pričom činnosť trojcestného
prepínacieho ventila je riadená pohonom (napríklad krokovým motorom) a obtokový ventil je riadený tlakom
média pôsobiacim na pružinu. Vstup obtokového ventila je spojený s obtokovým kanálom.
V stave techniky sú opísané trojcestné ventily s integrovaným obtokovým ventilom určené na aplikácie
v oblasti vykurovacej techniky v dokumentoch WO01/84026 A1 (Honeywell) a TR200708018 A2 (TÜRK
DEMİR DÖKÜM). Oba zverejnené trojcestné ventily plnia funkciu prepínacieho ventila vo vykurovacom zariadení a integrujú obtokový ventil na zabezpečenie ochrany primárneho výmenníka. Obtokový ventil
v oboch dokumentoch je vybavený pružinou.
Obtokový ventil sa pri prvej inštalácii vykurovacieho zariadenia nastaví na určitú hodnotu diferenčného
tlaku (napríklad pomocou skrutky stláčajúcej pružinu) a aj každé ďalšie nastavenie predpätia pružiny sa vykonáva manuálne, počas servisného zásahu.
Nevýhodou súčasného stavu techniky je, že činnosť obtokového ventila vo vykurovacom zariadení nie je
monitorovaná a zaznamenávaná, riadiaca jednotka nemá potrebné informácie o frekvencii a trvaní stavov obtoku.
V dôsledku toho servisný technik nedisponuje informáciami z vykurovacieho systému, ktoré by bolo
možné využiť na optimalizovanie výkonu vykurovacieho zariadenia (nastavenie nižšieho, resp. vyššieho diferenčného tlaku pomocou predpätia pružiny obtokového ventila).
Taktiež by takáto informácia mohla byť použitá riadiacou jednotkou, napríklad v prípade, ak by bola detegovaná porucha samotného obtokového ventila.
Túto nevýhodu rieši predkladané technické riešenie.
Podstata technického riešenia
Vykurovacie teplovodné zariadenie zahŕňa výmenník tepla spojený so zdrojom ohrevu vody, obehové
čerpadlo, trojcestný ventil na prepínanie okruhov vykurovacej vody s integrovaným obtokovým ventilom na
ochranu vykurovacieho systému pred poškodením, riadiacu jednotku vybavenú procesorom a pamäťovými
prostriedkami a elektrické a elektronické komunikačné prostriedky.
Obtokový ventil je vybavený otvorom na vstup vody, otvorom na výstup vody, medzi ktorými je usporiadaný pohyblivý piest s tesniacou plochou a na vretene ventila je usporiadaná pružina, jej predpätie je nastavené pomocou skrutky na požadovanú hodnotu diferenčného tlaku. Na pieste je umiestnený permanentný
magnet (napríklad vo forme krúžku).
Ventil je v normálnom prevádzkovom stave zatvorený a otvára sa pri dosiahnutí diferenčného tlaku zodpovedajúceho nastavenému predpätiu pružiny.
V oblasti magnetického poľa permanentného magnetu je umiestnený elektronický modul vybavený Hallovým senzorom na snímanie polohy piesta. Elektronický modul môže byť výhodne súčasťou riadiacej jednotky vykurovacieho zariadenia.
Keď diferenčný tlak v systéme dosiahne medznú hodnotu pre funkciu obtoku, piest sa posúva a s ním sa
posúva aj permanentný magnet. Zmena magnetického poľa sa sníma pomocou Hallovho senzora a výstup
z Hallovho senzora je pomocou elektrických a elektronických komunikačných prostriedkov prepojený s riadiacou jednotkou.
Na prepojenie výstupov zo senzora s riadiacou jednotkou je možné využiť niektorú štandardnú dátovú
zbernicu, výhodne LIN-bus.
Signál vysielaný Hallovým senzorom priblíženia informuje riadiacu jednotku vykurovacieho zariadenia
o polohe piesta obtokového ventila a z toho vyplývajúceho okamžitého prietoku ventilom.
Stavy obtokového ventila je možné pomocou lokálnej dátovej zbernice prenášať a zapisovať spolu s aktuálnym časovým údajom do pamäte riadiacej jednotky a následne využívať, napr. graficky zobrazovať a vyhodnocovať časovú históriu stavov obtokového ventila.
Pomocou tohto zapojenia sa odhalí aj stav, keď je samotný ventil zanesený nečistotami a nefunkčný, a
preto neplní ochrannú funkciu. Tento údaj spolu s inými monitorovanými hodnotami napomáha servisnému
technikovi lepšie zhodnotiť poruchový stav.
Riadiaca jednotka môže následne prostredníctvom komunikačných prostriedkov poskytnúť informáciu
o stave vykurovacieho zriadenia pomocou používateľského rozhrania servisnému technikovi na jeho zobra-
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zovacom zariadení, a to pomocou bezdrôtového pripojenia alebo pomocou špeciálneho čítacieho zariadenia
prepojeného káblom k príslušnému konektoru riadiacej jednotky. Je možné použiť akékoľvek vhodné používateľské rozhranie.
Takýto postup je výhodný najmä počas kontroly nasledujúcej po prvej inštalácii zariadenia v budove, na
optimalizáciu činnosti zariadenia.
Záznamy o činnosti obtokového ventila môže využiť automaticky aj samotná riadiaca jednotka vykurovacieho zariadenia pomocou softvéru na zmenu riadenia vykurovacieho zariadenia.
Pomocou riadiaceho softvéru môže riadiaca jednotka na základe záznamov o stavoch obtokového ventila
upraviť napríklad výkon primárneho zdroja ohrevu alebo výkon obehového čerpadla vody. V prípade, ak zaznamenávané údaje o činnosti obtokového ventila poukazujú na poruchu obtokového ventila (jeho nečinnosť), riadiaca jednotka môže naštartovať prepláchnutie systému pomocou obehového čerpadla.
Prehľad obrázkov na výkresoch

15

20

25

30

Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, ale bez obmedzenia na ne:
obr. 1a – schéma zapojenia vykurovacieho zariadenia určeného na ohrev priestoru a prípravu teplej úžitkovej vody, v ktorej je obtokový ventil usporiadaný ako samostatná súčiastka v obtokovom kanáli a vyznačené sú dva vstupné kanály a jeden výstupný kanál trojcestného ventila riadeného motorom,
obr. 1b – schéma typického zapojenia vykurovacieho zariadenia určeného na ohrev priestoru a prípravu
teplej úžitkovej vody, s obtokovým kanálom a s trojcestným ventilom riadeným motorom, s integrovaným
obtokovým ventilom podľa predkladaného riešenia,
obrázok 1b – ilustruje predkladané technické riešenie a obrázok 1a slúži na pochopenie integrácie obtokového ventila do trojcestného ventila,
obr. 2 – vyobrazenie časti telesa trojcestného ventila riadeného motorom s integrovaným obtokovým ventilom a s pripevneným elektronickým modulom,
obr. 3 – prierez obtokovým ventilom integrovaným do telesa trojcestného ventila (teleso je vyobrazené
len čiastočne) riadeného motorom s konštrukčnými detailmi obtokového ventila a
obr. 4 – príklad konštrukcie trojcestného ventila riadeného motorom s naznačeným umiestnením integrovaného obtokového ventila v telese trojcestného ventila.
Príklady uskutočnenia
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Na obrázku 1a je na pochopenie integrácie obtokového ventila vyobrazená schéma zapojenia vykurovacieho zariadenia 100 určeného na ohrev priestoru a prípravu teplej úžitkovej vody zahŕňa samostatný obtokový ventil 801 a trojcestný prepínací ventil 30 riadený motorom. Obtokový ventil 801 je usporiadaný ako samostatná súčiastka v obtokovom kanáli 5 a na schéme sú vyznačené dva vstupné kanály I1 a I2 a jeden výstupný kanál O1 na pripojenie trojcestného prepínacieho ventila 30 riadeného motorom.
Trojcestný prepínací ventil 30 riadený motorom má dva vstupy a jeden výstup, pričom jeden vstup je pripojený ku kanálu I1, druhý vstup je pripojený ku kanálu I2 a výstup je pripojený ku kanálu O1.
Riešenie podľa schémy na obrázku 1a je v stave techniky vylepšené zariadením podľa schémy 1b, pričom
sú samostatný obtokový ventil 801 a trojcestný prepínací ventil 30 riadený motorom nahradené trojcestným
prepínacím ventilom 3 riadeným motorom s obtokovým ventilom 80 integrovaným v telese trojcestného ventila 3.
Súčasťou vykurovacieho teplovodného zariadenia 100 na ohrev priestoru a prípravu teplej úžitkovej vody
je trojcestný prepínací ventil 3 riadený motorom s integrovaným obtokovým ventilom 80, vykurovacie zariadenie 100 ďalej zahŕňa primárny výmenník 1 tepla prepojený so zdrojom ohrevu, sekundárny výmenník 4
tepla, obehové čerpadlo 2, obtokový kanál 5, riadiacu jednotku 10, elektrické a elektronické komunikačné
prostriedky 6.
Vykurovacie zariadenie 100 ďalej zahŕňa senzory, ventily a bezpečnostné prvky, ktoré sú dobre známe
odborníkom v stave techniky a nebudú detailne opisované.
Trojcestný ventil 3 je určený na prepínanie vykurovacích okruhov vykurovacieho zariadenia 100 a obtokový ventil 80 je pomocou zabudovaných prepojení a otvorov integrovaný v jeho telese.
Na obr. 4 je vyobrazený príklad usporiadania trojcestného prepínacieho ventila 3 riadeného motorom
s naznačeným umiestnením integrovaného obtokového ventila 80 v telese trojcestného ventila.
Obtokový ventil je vybavený konektorom D na vstup vody z obtokového kanála 5. Trojcestný prepínací
ventil 3 má vstupné konektory A a B a výstupný konektor C. Vstupný konektor B trojcestného ventila 3 a
konektor D obtokového ventila 80 sú v telese trojcestného ventila 3 prepojené do spoločného vnútorného kanála a počas prevádzky sú toky z jednotlivých okruhov vedené cez konektory A alebo B trojcestného prepí-
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nacieho ventila a tok z obtokového kanála 5 pripojený ku konektoru D v závislosti od riadenia systému a od
tlakových pomerov systému smerované na výstup C trojcestného prepínacieho ventila 3 riadeného motorom.
Na obrázku 2 je vyobrazená časť plastového telesa trojcestného prepínacieho ventila 3 s integrovaným
obtokovým ventilom 80 a s pripevneným elektronickým modulom 20.
Na obrázku 3 je vyobrazené plastové teleso z obrázka 2 a prierez obtokovým ventilom 80. Obtokový ventil je vybavený konektorom D na vstup vody z obtokového kanála 5 a otvorom na výstup vody (nevyobrazeným), medzi ktorými je usporiadaný pohyblivý piest 30 s tesniacou plochou, na pieste je umiestnený permanentný magnet 40, na vretene ventila je usporiadaná pružina 50 a predpätie pružiny je nastavené na hodnotu
diferenčného tlaku vo vykurovacom systéme. Obtokový ventil 80 je v normálnom prevádzkovom stave zatvorený, pružina 50 udržuje piest 30 v polohe zamedzujúcej prietok vody zo vstupu obtokového ventila 80 na
jeho výstup prepojený s výstupom C trojcestného prepínacieho ventila 3.
Predpätie pružiny 50 sa nastavuje pomocou skrutky 60.
Keď diferenčný tlak v systéme dosiahne medznú hodnotu pre funkciu obtoku, piest 30 sa posúva a s ním
sa posúva aj permanentný magnet 40.
V dosahu magnetického poľa permanentného magnetu 40 je na telese trojcestného ventila 3 umiestnený
elektronický modul 20 zahŕňajúci Hallov senzor 70 priblíženia a obvody vyhodnocujúce signály generované
Hallovým senzorom 70 priblíženia.
Pohybom magnetu vyvolaná zmena magnetického poľa sa sníma pomocou Hallovho senzora 70 priblíženia a výstup z Hallovho senzora 70 priblíženia poskytuje riadiacej jednotke informácie o stavoch obtokového
ventila.
Elektronický modul 20 zahŕňa Hallov senzor 70 priblíženia a obvody vyhodnocujúce signály generované
Hallovým senzorom 70 priblíženia. Signály generované Hallovým senzorom 70 priblíženia sú ďalej vyhodnotené elektronickými obvodmi a sú prenášané prostredníctvom elektrických a elektronických komunikačných prostriedkov 6 do riadiacej jednotky 10.
V riadiacej jednotke 10 sú prenášané údaje zaznamenávané do pamäťových prostriedkov riadiacej jednotky 10.
Riadiaca jednotka 10 je vybavená riadiacim softvérom a/alebo užívateľským rozhraním na vyhodnotenie
stavov obtokového ventila 80. Vo výhodnom uskutočnení je elektronický modul 20 súčasťou riadiacej jednotky 10.
Elektrické a elektronické komunikačné prostriedky 6 zahŕňajú lokálnu dátovú zbernicu, konektory, káblové prepojenia, resp. bezdrôtové pripojenia. Vo výhodnom uskutočnení elektrické a elektronické komunikačné prostriedky 6 zahŕňajú lokálnu dátovú zbernicu LIN-bus.
Priemyselné využitie
Vykurovacie zariadenie s prostriedkami na monitorovanie a zaznamenávanie stavov obtokového ventila
poskytuje lepšie možnosti na manuálnu aj na automatizovanú optimalizáciu vykurovacieho systému, v ktorom je vykurovacie zariadenie inštalované.

40
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Zoznam vzťahových značiek
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– vykurovacie zariadenie
– primárny výmenník tepla
– obehové čerpadlo
– trojcestný ventil riadený motorom s integrovaným obtokovým ventilom
– sekundárny výmenník tepla
– obtokový kanál
– komunikačné prostriedky
– riadiaca jednotka vykurovacieho zariadenia
– elektronický modul
– piest
– permanentný magnet
– pružina
– skrutka
– Hallov senzor
– obtokový ventil
– vstupný konektor trojcestného prepínacieho ventila
– vstupný konektor trojcestného prepínacieho ventila
– výstupný konektor trojcestného prepínacieho ventila
– vstupný konektor obtokového ventila
– vstupný kanál
– vstupný kanál
– výstupný kanál
– trojcestný prepínací ventil riadený motorom
– samostatný obtokový ventil
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Vykurovacie teplovodné zariadenie na vykurovanie priestoru a prípravu teplej úžitkovej vody, zahŕňajúce primárny výmenník tepla prepojený so zdrojom ohrevu, obehové čerpadlo, sekundárny výmenník tepla,
trojcestný prepínací ventil na prepínanie okruhov vykurovacej vody riadený motorom s integrovaným obtokovým ventilom pripojeným k obtokovému kanálu, riadiacu jednotku vybavenú procesorom a pamäťovými
prostriedkami, elektrické a elektronické komunikačné prostriedky, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že
na pohyblivom pieste (30) obtokového ventila (80) je usporiadaný permanentný magnet (40), v dosahu magnetického poľa permanentného magnetu (40) je umiestnený elektronický modul (20) zahŕňajúci Hallov senzor (70) priblíženia, pričom elektronický modul (20) je prepojený s elektrickými a elektronickými komunikačnými prostriedkami (6), elektrické a elektronické komunikačné prostriedky (6) sú usporiadané na prenos
signálov z Hallovho senzora (70) priblíženia do riadiacej jednotky (10), riadiaca jednotka (10) je vybavená
pamäťovými prostriedkami na zaznamenávanie signálov z Hallovho senzora (70) priblíženia, riadiaca jednotka (10) je vybavená riadiacim softvérom a/alebo užívateľským rozhraním na vyhodnotenie stavov obtokového ventila (80) zo zaznamenaných signálov z Hallovho senzora (70) priblíženia.
2. Vykurovacie teplovodné zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že elektronický modul (20) je usporiadaný na telese trojcestného ventila.
3. Vykurovacie teplovodné zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že elektronický modul (20) je súčasťou riadiacej jednotky (10).
4. Vykurovacie teplovodné zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c e s a
t ý m , že elektrické a elektronické komunikačné prostriedky (6) zahŕňajú lokálnu dátovú zbernicu LIN-bus.
5 výkresov
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