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Analýza úspor dosiahnutých zónovou 
reguláciou vykurovania IQRC na Obchodnej 
akadémii v Seredi
Úvod

V súčasnosti je veľký tlak na úspory a energetickú efektivitu budov. 
Pri návrhu nových budov sa s tým už počíta, ale čo s budovami, ktoré 
majú 20 a viac rokov? Ako čo najrýchlejšie zvýšiť ich energetickú 
efektivitu? Najlepším riešením je komplexná obnova budovy, tá je 
však veľmi drahá. Čo však v prípade, že financií dostatok nie je? Ako 
docieliť zvýšenie energetickej efektivity? V tomto článku si predsta-
víme budovu, kde sa rozhodli energie využívať efektívne, Obchodnú 
akadémiu v Seredi a zanalyzujeme úspory dosiahnuté individuálnou 
reguláciou teploty v miestnostiach pomocou systému IQRC.

Stručný popis systému IQRC

Systém IQRC je bezdrôtový systém regulácie vykurovania navrhnutý 
pre veľké objekty, ktorý zabezpečuje individuálnu reguláciu teploty  
v každej miestnosti. Nastavenie systému je centrálne z jedného 
miesta alebo vzdialene cez internet. Ako názov prezrádza, je to in-
teligentná individuálna regulácia teploty v miestnostiach (odvodené 
od IRC- individual room control). Všetky prvky systému navzájom 
komunikujú bezdrôtovo, vďaka tomu je inštalácia rýchla a lacná, tým 
pádom vhodná aj pre existujúce staršie budovy bez zásahov do sta-
vebnej konštrukcie.

Prvky systému:

Bezdrôtová termostatická hlavica - Bezdrôtovo ovládaná termostatic-
ká hlavica je základným regulačným prvkom, určeným pre teplovodné 
vykurovacie systémy. Hlavnou úlohou bezdrôtovej hlavice je regulo-
vanie teploty miestnosti, ktorú vykonáva proporcionálnym otváraním  
a zatváraním termostatického ventilu na teplovodnom radiátore.

Regulačná jednotka - Regulačná jednotka je bezdrôtovo programo-
vateľná z centrálnej riadiacej jednotky. Pri vhodnom umiestnení za-
bezpečuje neskreslené meranie priestorovej teploty v miestnosti. Na 
základe výsledkov meraní, prostredníctvom termostatických hlavíc 
IQ24TH, ovláda termostatické radiátorové ventily a reguluje miest-
nosť podľa požadovanej teploty. Regulačná jednotka je vo viacerých 
vyhotoveniach, napr. aj s reléovým výstupom, ktorým je možné spínať 
akýkoľvek zdroj tepla (elektrický radiátor, elektrické podlahové vyku-
rovanie a pod.) Regulačná jednotka je zároveň aj routerom, predlžo-
vačom signálu.

Router - Zariadenie sprostredkováva bezdrôtový prenos dátových pa-
ketov medzi riadiacou jednotkou a ostatnými prvkami systému IQRC. 
Jeho použitie je nevyhnutné najmä tam, kde neexistuje možnosť pria-
mej bezdrôtovej komunikácie medzi riadiacou jednotkou a ostatnými 
prvkami systému.

Teplotný snímač – Je to iba merač teploty, ktorý môžeme umiestniť 
na najvhodnejšie miesto z pohľadu neskresleného merania teploty  
v priestore. Tento údaj je následne použitý k regulácii.

Popis objektu v ktorom prebehla inštalácia

Objekt, na ktorý sa v tomto článku zameriame, je Obchodná akadé-
mia v Seredi.

Tento objekt je špecifický v tom, že je pomerne rozľahlý a skladá sa  
z viacerých budov. V celom areáli je 10 samostatných budov, ktoré sú 
navzájom poprepájané. Požiadavka bola na individuálnu reguláciu 66 
miestností, kde sa nachádza spolu 139 radiátorov. Prevažne sa jedná 
o učebne, laboratória a kabinety. Pôdorys objektu spolu so zakresle-
nými vykurovacími vetvami je na obr. 1.

Stav vykurovacieho systému pred inštaláciou IQRC

Pôvodný vykurovací systém bol čiastočne regulovaný termostatickými 
hlavicami. Jedinou reguláciou bola iba ekvitermická regulácia, ktorá 

riadila teplotu vykurovacej vody. V celom areáli sú iba 2 vykurovacie 
vetvy, ktoré boli ovládané z kotolne, aj to iba obe súčasne. Dochádzalo 
tak k situáciám, že kvôli vykurovaniu športovej haly, napr. aj počas 
víkendu, boli zbytočne vykurované aj prázdne triedy.

Stav vykurovacieho systému po inštalácií IQRC

Vďaka systému IQRC je teraz možné učebne, kabinety a ostatné 
priestory ovládať nezávisle.

Miestnosti majú svoj vlastný časovo teplotný režim podľa rozvrhu 
hodín a obsadenosti učební. Škola získala dokonalý prehľad a kon-
trolu nad vykurovacím systémom. V škole už nie sú priestory, ktoré 
by boli prekurované, alebo vykurované zbytočne mimo vyučovania. 
Vďaka systému IQRC sa teplo dostane ďalej do systému a využije sa 
rovnomerne v celom objekte. Správca systému má stály prehľad o na-
stavených a skutočných teplotách v každej jednej miestnosti. Navyše 
má prístup aj k historickému prehľadu teplôt. V jednom grafe vidí 
informáciu o nastavenej a skutočnej teplote, zároveň aj informáciu  
o percentuálnom otvorení ventilu. Na základe týchto údajov vie vyhod-
notiť ako rýchlo sa daná miestnosť vykúri a ako rýchlo sa ochladzuje. 
Z týchto údajov si vie aj spätne vyhodnocovať efektivitu vykurovania  
a následne hľadať stále nové možnosti úspor.

Na Grafe 1 je možné vidieť modrou farbou priebeh skutočnej teploty, 
čiernou nastavenú teplotu a hnedou farbou je zobrazené v pomere 
percentuálne otvorenie termostatického ventilu (0-10 °C znamená 
0-100 % otvorenia).

Na grafe 2 je možné vidieť priebeh teplôt vo vstupnej hale. Z grafu je 
možné vyčítať napr. to, že v období od 21.12.2014 do 10.1.2015 
bolo pravdepodobne chladnejšie obdobie, alebo do systému neprúdila 
teplá voda, lebo aj napriek tomu, že hlavice boli otvorené na 100 %, 
nedokázali miestnosť vykúriť na nastavených 15 °C.

Ak sa pozrieme na priebeh grafu 3, kde je zobrazená teplota vyku-
rovanej vody na výstupe z kotolne, zistíme, že v tomto období do 
systému naozaj neprúdila teplá voda z dôvodu útlmu kvôli vianočným 
prázdninám.

Obr. 1 Pôdorys celého objektu
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Vďaka podrobným historickým prehľadom má správca v rukách silný 
nástroj na analýzu spotreby energie a možnosti hľadať ďalšie úspory.

Investícia a vyhodnotenie návratnosti

Celková investícia do inštalácie systému predstavovala 29 000 €. V 
tejto sume sú zahrnuté všetky náklady spojené s inštaláciou ako je 
nákup a inštalácia termostatických ventilov, s tým spojené úpravy 

vykurovacieho systému, úpravy elektroinštalácie a inštalácia systému 
IQRC spojená so zaškolením personálu. Výška investície je neporov-
nateľne nižšia ako pri zatepľovaní alebo výmene okien.

V tabuľke Tab.1 je prehľad spotrieb po jednotlivých mesiacoch pre 
roky 2013 a 2014, ktoré nám poskytla obchodná akadémia. Je vi-
dieť, že spotreba energie na vykurovanie veľmi výrazne poklesla a 
takisto sa znížili pravidelné platby mimo vykurovaciu sezónu. Určitý 
podiel na úsporách má aj priemerná teplota, ktorá bola vyššia v roku 
2014, čo vidieť v tabuľke, ale jej podiel nie je určite vyšší ako niekoľko 
percent. Napríklad október bol v roku 2014 chladnejší a aj napriek 
tomu boli úspory výrazné.

Po porovnaní oboch rokov celkovo sa dostávame k veľmi zaujíma-
vým číslam. Obchodná akadémia dosiahla úspory takmer 30 %, čo 
predstavuje úsporu 22 472 €. Na základe týchto čísiel je plánovaná 
návratnosť celkovej investície do systému IQRC už v priebehu druhej 
vykurovacej sezóny.

Záver

V dnešnej dobe je obrovský tlak na energetickú efektivitu a obzvlášť 
energetickú efektivitu verejných budov. Veľký objem investícií je vyu-
žívaný na zatepľovanie alebo výmenu okien, ale málokedy sa myslí 
aj na efektívne využívanie energie. Aj moderná a zateplená budova, 
ktorá vykuruje neobsadené priestory, je predsa neefektívnou. Ideálne 
využívanie energií na vykurovanie dosiahneme, len ak vykurujeme 
miesta kde to potrebujeme a v čase v ktorom to potrebujeme, čiže 
splníme 3 podmienky: správnu teplotu na správnom mieste v správ-
nom čase.

Obchodná akadémia v Seredi sa môže pochváliť tým, že vykuruje 
maximálne efektívne aj keď jej budovy nepatria k tým najmodernejším 
a sú staré rádovo v desiatkach rokov. Je to vďaka príkladnému prístu-
pu vedenia školy k efektívnemu vykurovaniu a snahe šetriť náklady, 
lebo aj nainštalovaný systém regulácie IQRC je len nástrojom, ktorý 
pomáha dosiahnuť úspory, ako bude využívaný je však na správcovi 
systému. Poďakovanie za realizáciu tohto projektu patrí vedeniu školy 
a Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý tento projekt financoval, 
myslím že v tomto prípade to boli efektívne využité peniaze.
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Spotreba [ GJ ] Spotreba [ kWh ] Mesačné platby [Eur] Priem. vonkajšia teplota [°C]

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Január 709,37 598,9 197 047,22 166 361,11 17488,776 14540,72 -1 +2,3

Február 555,61 349,55 154336,11 97097,22 14331,56 9520,48 +1,1 +3,85

Marec 389,22 213,90 108 116,67 59416,67 10 915,03 6789,40 +2,5 +9,1

Apríl 179,58 25,30 49 902,79 7027,78 6 610,62 2992,25 +6,8 +11,9

Máj 0,00 0,00 0,00 0,00 2 923,05 2482,87 x x

Jún 0,00 0,00 0,00 0,00 2 923,04 2482,87 x x

Júl 0,00 0,00 0,00 0,00 2 923,04 2482,87 x x

August 0,00 0,00 0,00 0,00 2 923,04 2482,87 x x

September 0,00 0,00 0,00 0,00 2 923,04 2482,87 x x

Október 125,86 62,42 34 961,11 17340,00 5 507,36 3739,68 +11,66 +6,38

November 403,08 278,24 111 966,67 77290,00 11 199,63 8084,86 +6,31 +7,6

December 352,73 387,29 97 980,56 107580,00 10 165,77 10280,27 +2,14 +2,92

Porovnanie rokov 2013 a 2014 celkovo

Rok Spotreba GJ Spotreba kWh Cena v EUR

2013 2715,45 754311,121 90833,96

2014 1915,60 532112,78 68362,01

pokles 799,85 222198,34 22471,95

pokles v % 29,46 % 29,46 % 24,74 %

Tab. 1 Porovnanie spotrieb po mesiacoch

Tab. 2 Celkové dosiahnuté úspory na vykurovaní
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