


Servis průmyslového chlazení
Provádíme servis pístových a šroubových kompresorů - chladících zařízení,

dodávky náhradních dílů pro kompresory Sabroe a Grasso, kontrolu a zaregulování
chladicí systému včetně ledové plochy.
Vypracujeme projektovou dokumentaci výstavby, rekonstrukce nebo úpravy
chladícího zařízení s provedením následné realizace.

Nabízíme:
- Servisní prohlídku chladících kompresorů Grasso, Sabroe a ČKD

- Kontrolu čpavkových čerpadel, odpařovacího nebo vzduchového kondenzátoru

- Výměnu nebo náhradu stávajícího elektronického řízení MaR kompresorů a
strojovny

- Opravu nebo repasi řídících a ovládacích armatur

- Úpravu čpavkového potrubí, opravy nebo doplnění izolací

- Dodávku potřebné olejové náplně

- Dodávku a instalaci nové řady volně programovatelných čidel detekce NH3

- Revizi pojistných ventilů a tlakových nádob

- Provedeme „Provozní kontrolní prohlídku chladícího zařízení dle Nařízení vlády
č. 378/2001, §4 a ČSN EN 378 1-4“

- Školení strojníků obsluhy chladících zařízení a tlakových nádob

- Školení BOZP pro práci se čpavkem

- Dodáme potřebné ochranné prostředky pro práci se čpavkem-

- Vypracujeme projekt pro rekonstrukci nebo úpravu chladícího zařízení

- Doplníme stávající zařízení o rekuperaci - zpětné
získávání tepla

KLÍČOVÉ PRVKY:
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Usnesení valné hromady
Sdružení zimních stadionů v  České republice

konané dne 20. 04. 2017 v  Tachově

Valná hromada SZS v  ČR

1. Bere na vědomí:

1.1. Přednesenou zprávu o  činnosti SZS v  ČR za uplynulé období, v  roce 2016

1.2. Zprávu dozorčí rady za stejné období v  roce 2016

1.3. Informaci o  splnění všech úkolů z  usnesení Valné hromady za minulé
období v  roce 2016.

2. Schvaluje:

2 .1. Zprávu o  hospodaření SZS a jeho Výkonného výboru za období 2016

2.2 . Rozpočet SZS na rok 2017

2.3. Zprávu mandátové komise

2.4. Zprávu organizační komise za uplynulý rok 2016

2.5. Zprávu technické komise za uplynulý rok 2016

2.6. Kooptaci nového člena VV SZS pana Pavla Doubka, vedoucího zimního
stadionu v  Rakovníku

3. Ukládá:

a) Výkonnému výboru SZS v  ČR:

3.1. V  roce 2017 uspořádat dva běhy školení obsluhy chladicích zařízení při
minimálním počtu uchazečů 10.

Termín: červen, září 2017

3.2 . V  roce 2017 uspořádat minimálně 2 běhy školení pro řidiče vozíků na
úpravu ledových ploch při minimálním počtu uchazečů 10.

Termín: 2017 podle počtu uchazečů

3.3. Pokračovat v  organizaci a zaj išťování tematických zájezdů pro členy SZS
v  ČR. Tematické zájezdy budou zaměřeny na provozní problematiku zimních
stadionů za účelem rozšíření potřebných znalosti provozovatelů ZS
z  hlediska vedení provozu, vybavení ZS, bezpečnosti a ekonomiky provozu.

Termín: 2017

3.4. Ve spolupráci   s   organizační komisí zveřejňovat výsledky a poznatky
z  tematických zájezdů ve Zpravodaj i SZS.

Termín: ročně 2017-18

3.5 Zveřejňovat nejnovější poznatky týkajících se technických norem, předpisů
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a nařízení oblasti hygieny, životního prostředí a pro další oblasti , které jsou
provozem zimních stadionů dotčeny a ovl ivňovány. Členy SZS v  ČR průběžně
seznamovat  s  touto problematikou prostřednictvím elektronické pošty
a/nebo ve zpravodaj i Sdružení ZS.

Termín: průběžně

3.6. V  případě zájmu členů SZS v  ČR organizovat presentaci nových technologií
na vybraných ZS (technické dny) a/nebo firem dodávajících pro ZS příslušná
doplňující zařízení.

Termín: průběžně, minimálně 1 x ročně.

3.7. Za účelem rozšíření členské základny SZS, jej ímž předpokladem je
zefektivnění činnosti Sdružení pro všechny jeho členy, pokračovat
v  kontaktech na zimní stadiony ve Slovenské republ ice  s  nabídkou členství
ve SZS ČR. Současně formou pozvánek nabízet účast na SZS pořádaných
tematických zájezdech.

Termín: průběžně

3.8. Zaj istit zpracování nového instrukčního fi lmu (DVD) pro školení obsluhy
chladicích zařízení.

Termín: 2018

b) Všem členům SZS v  ČR:

3.9. Podávat VV SZS v  ČR na vyžádání veškeré informace a údaje o  provozu
svého zimního stadionu pro účely zpracování provozně technických a
ekonomických ukazatelů a k  jednání  s  příslušnými státními a tělovýchovnými
orgány.

Termín: průběžně

4. Žádá:

4.1. Všechny členy Sdružení ZS v  ČR o  zasílání příspěvků do Informačního
zpravodaje, především se zaměřením na zkušenosti z  provozu svých zimních
stadionů a námětů na řešení určitých problematik. Firmy – členy SZS
o  zveřejňování aktual it a novinek ze svého oboru v  Informačním zpravodaj i
SZS.

Termín: průběžně

4.2 Firmy a organizace, členy SZS v  ČR, o  zvážení možnosti ekonomického
podílu na některé náročné akce, které SZS pořádá, např. valné hromady,
tematické zájezdy apod. včetně přednesených referátů nebo diskusních
příspěvků z  akcí pořádaných SZS nebo z  jej ich vlastních akcí.

Termín: průběžně

4.2. Organizace, členy SZS v  ČR, provozovatele a vlastníky ZS, o  provedení
prověrky a aktual izaci svých adres, vč. emai lových. Výsledky sděl it
sekretariátu SZS.

Termín: průběžně

4.3. Všechny členy SZS, v  rámci zkval itnění tematických zájezdů a tematických
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dnů, o  předání svých představ a názorů jednak na jej ich vlastní náplň,
jednak na termínové začlenění v  kalendářním roce prostřednictvím
dotazníků VV SZS.

Termín: průběžně

5. Diskuse – bez připomínek

Vypracovala návrhová komise ve složení: Ing.   Taubr, Čada, Machek, Bejček

Přednesl : Ing.   Vladislav Taubr

Usnesení valné hromady Sdružení zimních stadionů v  ČR bylo schváleno všemi
přítomnými členy SZS na jeho valné hromadě v  hotelu OLYMPIK v  Tachově dne 21.
04. 2017 bez dalších připomínek.

Plán práce technické komise Výkonného výboru
Sdružení zimních stadionů na rok 2018

Předseda komise: Ing.   Vladislav Taubr

Členové komise: Vladislav Bejček, Pavel Čada

1. Bude spolupracovat  s  firmou UNION SERVIS na zpracování animace
technologických schémat pro výuku obsluhy chladicích zařízení

Termín: duben 2018

2. Bude spolupracovat při zaj ištění lektorské činnosti pro 2 běhy školení strojníků
chladicích zařízení zimních stadionů.

Termín: červen, září 2018

3. Bude spolupracovat  s  organizační komisí na přípravě návrhů technické části
tematického zájezdu na zimní stadiony a do výrobních podniků zabývajících se
výrobou komponentů chladicích zařízení.

Termín: březen 2018

4. Připraví nejméně jeden technický příspěvek do každého čísla Zpravodaje ZS.

Termín: průběžně 2018

5. Zaj istí vyžádanou konzultační a poradenskou činnost zimním stadionům.

Termín: průběžně 2018

6. Zaj istí účast při vyžádaných technických jednáních a oponenturách projektů
nových nebo rekonstruovaných zimních stadionů.

Termín: průběžně 2018

Vypracovala Technická komise výkonného výboru SZS

V  Praze dne 7. l istopadu 2017
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Plán práce organizační komise
Sdružení zimních stadionů na rok 2018

1. Schůzová činnost výkonného výboru:

– leden

– duben

– září

– l istopad

2. Schůzová činnost organizační komise:

– dle potřeby

3. Valná hromada: – květen (duben)

4. Tematický zájezd: – květen Německo, Švýcarsko

5. Technické dny: – podle dohody  s  provozovatel i nebo výrobci

6. Školení: – rolbisté: – červen (květen)

– září

– strojníci : – červen (květen)

– září (říjen)

Do Informačního zpravodaje přispívat seznámením se zimními stadiony, které
mají členové organizační komise nebo celého výkonného výboru ve své gesci .

Za organizační komisi VV SZS
Josef Mana

Zleva p. Karel Holý, Vladislav Bejček, ing. Vladislav Taubr, Matin Tobola, Zdeněk Jánský,

Tomáš Slovák, Mi loslav Šeba, Jan Trunda, Ladislav Čížek.
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Lanškroun
Město v  podhůří Orl ických hor leží v  širokém údolí Moravské Sázavy

lemovaném lesnatou vrchovinou. Desetitisícové město náleží do
Pardubického kraje bylo do konce roku 1960 okresním městem. Po
zúžení počtu okresů se stalo součástí okresu Ústí nad Orl icí.

Město bylo založeno v  druhé polovině 13. století. První dochovalá písemná zmínka
o  městě pochází z  roku 1285, kdy město z  rukou českého krále Václava I I . převzal
Záviš z  Falkenštejna. Ve 14. století bylo město součástí církevního zboží l i tomyšlského
biskupství. V  roce 1371 zde tehdejší biskup založi l augustiánský klášter, který byl
v  době renesance přebudován na tzv. Starý zámek. V  16.století bylo město součástí
majetku Pernštejnů. Po Bílé hoře připadlo město a panství Lichtenštejnům.

V  druhé polovině 17. století začal i do zdejšího kraje přicházet němečtí osadníci
a město se poněmčovalo. Dokladem tohoto stavu jsou městské knihy, které jsou od
roku 1683 vedeny německy. Většina německého obyvatelstva byla v  rámci Benešových
dekretů po roce 1945 odsunuta. Lanškroun je správním střediskem oblasti   s   téměř
23 tisíci obyvatel , avšak leží mimo hlavní dopravní trasy. Město má pravidelné
středověké založení  s  h lavním čtvercovým náměstím, uprostřed kterého stojí
renesanční radnice postavená koncem 16. století. Náměstí nese jméno
nejvýznamějšího rodáka Jana Marka Marcího, fyzika, rektora Karlovy univerzity,
astronoma a fi losofa, po němž je také pojmenován kráter na odvrácené straně Měsíce.

takový je název zimního stadionu, který byl původně naplánován poblíž městského
centra. Záměr na soustředění sportovišť a prodej pozemku pod přírodním kluzištěm

přenesl jeho umístění do lokal ity Střelnice.
Pověřený architekt Ing.   Kokeš pak vypracoval
studi i výstavby a umístění nejenom zimního,
ale také vedlejšího atletického stadionu.
Objekt ZS je oproti atletickému na mírném
kopečku a je obrácen svou kratší stranou
směrem k  městu. Na této straně jsou také
umístěny šatny a v  patře je umístěna
restaurace  s  terasou, která směřuje k  ledové
ploše. V  restauraci je velké panoramatické

okno pro výhled na velkou část města.

Na druhé kratší straně se nachází
technologické zázemí provozu haly. Výsledná
podoba haly a jej í barevnost je založena na
maximální jednoduchosti ,aby v  co největší
míře zapadla do kraj inného rámce okolního
prostředí. Plechová stříbrná fasáda je
členěna horizontálními obdélníky. Okna jsou
v  objektu navržena pouze v  omezené míře,
aby slunce příl iš neohřívalo interiér.

Konstrukci střechy tvoří ocelová
oblouková konstrukce  s  příhradovými



SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE

STRANA 7

nosníky. Ty jsou kříženy tak, aby pohledově
vytvářely jemnou síťovou klentbu   s  vel ice
elegantními styčníky. Tato ocelová
konstrukce je natřena stříbrnou barvou,
aby vystupovala kontrastně k  tmavému
dřevěnému bednění střechy. Celkově
v  interieru haly převládají jednoduché
barvy. Všechny ocelové prvky jsou stříbrné,
dřevěné prvky jsou hnědočervené a zdi
jsou bílé nebo šedé.

Přístup k  hale je zaj ištěn okružním
parkovištěm a vstup je řešen jako
předsazená modrá deska před stříbrnou

fasádou. V  modré desce jsou umístěny dveře hlavního vstupu a okno pokladny. Vchod
je chráněn vysokým přístřeškem proti dešti .

Při vchodu, po pravé straně, je umístěna
bronzová pamětní deska Ing.   Bohumila
Modrého, která je upevněna na pískovcové
desce o  rozměru 120 x 75   cm. Jméno tohoto
legendárního brankáře LTC Praha a
československého reprezentanta
spojuj í  s   městem Lanškroun doby jeho mládí a
prázdninové pobyty  s  rodiči . Po roce 1945 byl
dokonce jmenován národním správcem
cihelny a vypracoval regulační plán města. Od
roku 2004 je čestným občanem Lanškrouna in
memoriam.

Sportovní hala Bóži Modrého – technické parametry:

Rozměry : 78,5 x 36,6  m, výška 10,4  m

Hrací plocha : 56 x 27   m

Trafostanice : 22,0/0,4 kV 630 A

Chlazení : nepřímé, chladivo čpavek 200  kg

Nositel chladu : vodní roztok ethylenglykolu

Kompresory : 2 ks Sabroe York SAB 128/163

Rozvodný kanál : za brankou

Hlediště : 653 osob, ochoz 70 osob

Restaurace : 30 osob, klubovna 39 osob

Šatny : šest pro hráče, jedna pro veřejnost

Parkoviště : 43 míst

Potrubní rošt : kovové trubky  s  roztečí 70  mm

Měsíční spotřeba el .energie : cca 500 MW

Počet zaměstnanců : 5

Zahájení stavby : 07/2004
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Dokončení : 05/2005

Zkušební provoz : 01/2005

Generální projektant : PPP  s. r.o. Pardubice

Inženýrská činnost : Pi is  s. r.o. Pardubice

Generální dodavatel : Metrostav Praha

Hlavní stavbyvedoucí : Ing.   Prudi l

H lavní inženýrka projektu : Ing.   Holancová

Architekt : Ing.   Přemysl Kokeš

Oddíl ledního hokeje vznikl ve městě
až v  roce 1950. U   jeho vzniku stála parta
nadšenců jakými byl i J iří Martinec, Miroslav
Sonták a mnozí další, jej ichž vzorem byla
hokejová legenda, brankář LTC Praha,
ing.Boža Modrý. Založeno bylo družstvo
mužů, dorostu a žáků, kteří hrál i střídavě
v  okresních nebo krajských soutěžích.
Sezona byla vždy ovl ivněna počasím,
protože kluziště poblíž městského centra
bylo pouze přírodní. Za příznivých zim se
zde odehrálo mnoho nezapomenutelných
mistrovských bitev. Mnozí ze soupeřů, kteří

j iž využíval i umělý led, byl i překvapení chumelenicí nebo si lným mrazem a také diváky,
kteří stál i hned u   mantinelů.

Zrodi lo se mnoho pokusů
o  výstavbu umělé ledové plochy, ale
real izace se podaři la až počátkem
nového tisíci letí. V  současné době se
v  oddíle ledního hokeje začíná
projevovat systematická
práce  s  mládeží, která je vedena
profesionálními trenéry. Všechny
kategorie jsou zapojeny do Krajských
soutěží. Do hokejového hnutí okolí
Lanškrouna významnou měrou
promlouvá místní amatérská soutěž - Laškrounská hokejová l iga (LHL). Letošního
ročníku se zúčastňuje 43 týmů z  okolních obcí, což představuje cca 410 soutěžních

utkání. Soutěž dospěla j iž do
13.   ročníku a významně naplňuje
kapacitu ZS.

Počet účastníků LHL nemá v  ČR
obdoby. Celková sportovní a
organizační úroveň soutěže
každoročně stoupá a tím stoupají
také herní dovednosti hráčů.
Nej lepší týmy by se j istě neztrati ly
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ani v  okresních soutěžích ČSLH. Systém LHL je přizpůsoben kval itám týmů a je
rozdělen do někol ika výkonostních skupin, takže j iž téměř nejsou dvouciferné výsledky
a vyrovnanost týmů vede k  dramatičnosti zápasů. Mnohdy jsou utkání provázena
povzbuzováním obecenstva, které svoje reprezentanty doprovází. Dlouhodobě soutěž
sponzoruje pivovar HOLBA, který vždy zaj istí také důstojné dubnové společenské
vyhodnocení soutěže. Veškeré dění, výsledky, rozpisy apod. jsou pravidelně
zveřejňovány na webových stránkách www.zslan.cz.

Halu provozují Technické služby Lanškroun a maj itelem je Město Lanškroun.

Průměrně doplácí město každoročně cca 1 mil ion Kč, když náklady představují
cca 4 mil iony a příjmy cca 3 mil iony Kč. Ledová plocha je v  provozu cca 7 měsíců a
4 měsíce se zde provozuje in-l ine hokej na plastovémpovrchu. V  zimní sezoně kromě
treninků a zápasů ledního hokeje je plocha využívána do 15 hod. školami. Program
nezapomíná ani na veřejné bruslení. Pro návštěvníky je připravena půjčovna bruslí.

Veřejné bruslení je na programu 4 – 5 x týdně

Vstupné je pro dospělé 30,- Kč , důchodci 20,- Kč , děti dle věku 10 – 20 Kč.

Halu si lze také pronajmout pro utkání ledního hokeje.

Pronájem 1.800,- Kč / hod. 22.00 – 16.00 1.200,- Kč / hod.

Kulturní akce se neosvědči ly, a le v  současné době hala pouze zaskoči la za
přestavovaný kulturní dům. V  minulém roce byla provedena výměna výbojkového
osvětlení za úspornější zářivky, což přineslo vyšší hodnoty osvětlení a to nejdůležitější,
což je polovina nákladů na provoz osvětlení. Dalším technickým zlepšením bylo
zakoupení elektrické rolby ENGO Elektra 200 SX, která zlepši la ovzduší v  hale a
elektrická verze pohonu sníži la náklady na provoz.

Položení základního
kamene
Na fotu z r.2004 jsou dřívější

členové výboru LH TJ . Lan-

škroun zleva:

Jan Špičák, Ladislav Marti -

nec, František Kubelka (x),

Miroslav Vosátko (x), Jaroslav

Jandík (x) a J iří Černý.

Označení pánové(x) j iž

nejsou mezi námi.



SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE

STRANA 10

REKONSTRUKCE KONDENZAČNÍ STRANY
BULYARÉNA - KRAVAŘE

Kondenzační strana : rekonstruovaná

Ohřev sněžné jámy : nový princip – rekuperace kondenzační teplo

Řídící sekvence MaR : nové nastavení

MaR : rekonstrukci provedl původní dodavatel

Ohřev teplé vody : zůstalo původní

Řízení kompresorů : zůstalo původní

Chladící jednotky : zůstalo původní

Výparník : zůstalo původní

Sací potrubí : zůstalo původní

Glykolová čerpadla : zůstalo původní

Naplnění systému : cca. 320 Kg čpavku.

Celkové množství je nutné z  důvodu přímé kondenzace čpavku v  odpařovacím
kondenzátoru.

Projekt řeší náhradu stávajícího deskového kondenzátoru chlazeného věžovou
vodou za kondenzátor odpařovací. Dále je doplněn výměník  s  vinutými trubkami na
využití kondenzačního tepla pro ohřev vody ve sněžné jámě. Výměna kondenzátoru
umožní dosažení nižších konden-začních tlaků zejména v  letním a přechodovém
období a tím snížení energetické náročnosti chladicího zařízení.

Návrh výkonu kondenzátoru vychází z  potřeby kondenzačního výkonu při
provozu většího z  kompre-sorů chladicího zařízení v  letním provozu (při návrhové
teplotě okolního vzduchu +31°C a teplotě mokrého teploměru +21°C) pro dosažení
kondenzační teploty max. +35°C tedy kondenzačního tlaku max. 12.5 bar  g . Pro
návrh výkonu kondenzátoru nebylo uvažováno se snížením potřeby kondenzačního
výkonu odebráním tepla do výměníků pro využití odpadního tepla, tedy do
stávajícího výměníku ohřevu rolby (odebrání tepla z  přehřátých par) a do nového
výměníku (odebrání části kondenzačního tepla pro ohřev sněžné jámy). Provoz
těchto výměníků tedy ještě snižuje potřebu odběru kondenzačního tepla a
znamená značnou výkonovou rezervu navrženého kondenzátoru.
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Typ kompresoru : SMC 112 L

Výpočtová vypařovací teplota : -16°C

Výpočtová kondenzační teplota : +35°C

Chladicí výkon při výpočtových parametrech : 338 kW

Kondenzační výkon při výpočtových parametrech : 427 kW

Typ kompresoru : SMC 106 E

Výpočtová vypařovací teplota : -16°C

Výpočtová kondenzační teplota : +35°C

Chladicí výkon při výpočtových parametrech : 210 kW

Kondenzační výkon při výpočtových parametrech : 271 kW

Pozn. : Dle zadání se nepředpokládá současný provoz obou kompresorů.

Typ : VXC 125

Tlumiče hluku na sání a výtlaku : XB

Výpočtová teplota okolního vzduchu : +31°C

Výpočtová teplota mokrého teploměru : +21°C

Max. kondenzační výkon (při návrhových parametrech): 503 kW

Provoz kondenzátoru : se sprchováním

Štítkový příkon hlavního motoru : 11 kW

Štítkový příkon motoru Baltiguard : 4 kW

Štítkový příkon motoru čerpadla : 0,75 kW

Topné tyče ve vaně : 3 kW

Průtok vzduchu : 9,9 m3/sec

Náplň čpavku : 73   kg
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Provozní množství vody : 222 l itrů

Maximální hladina vody : 422 l itrů

Maximální odpar (při výkonu 503 kW) : 0,181   l /sec

Odluh cca : 0,121   l /sec

Ochrana motoru : termistory

Příslušenství:

• Termostat pro regulaci topných tyčí

• Spínač dvou poloh nízké hladiny (ochrana čerpadla a topných tyčí)

Celkové rozměry včetně tlumičů XB:

Šířka : 2 352   mm

Délka : 4 028  mm

Výška : 4 078  mm

Provozní hmotnost : 3 400  kg

Hmotnost nejtěžší části : 1 440  kg

Při běžném provozu bude potřeba kondenzačního výkonu výrazně snížena
o  výkon předaný ve stávajícím výměníku pro ohřev vody a v  novém výměníku pro
ohřev glykolu pro sněžnou jámu. Toto snížení potřeby kondenzačního výkonu se
projeví též významně na snížení potřeby doplňkové vody a elektrické energie (po

většinu doby bude kondenzátor



SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE

STRANA 13

provozován na menší elektromotor). Zároveň jak j iž bylo uvedeno, projeví se tato
dostatečná kapacita kondenzátoru na možnosti snížit kondenzační teplotu (tedy
výtlačný tlak kompresorů) a tím výrazně snížit příkon elektromotorů kompresorů.

Návrh výkonu výměníku pro ohřev sněžné jámy vychází z  předpokladu potřeby
roztátí jedné vysypané rolby (cca 600  kg sněhu) průměrně za 1 hod. V  případě
potřeby rychlejšího tání je pak využito naakumulované teplo v  obsahu vody ve
sněžné jámě.

Měrné teplo ledu - Cpl : 2 ,1 kJ/kg K

Skupenské teplo tání ledu - L : 334 kJ/kg

Měrné teplo vody - Cpw: 4,187 kJ/kg K

Množství ledové tříště - m : 600  kg

Teplotní rozdíl ohřátí ledu - ΔT1 : 6 K

Teplotní rozdíl ohřátí vody - ΔT2 : 10 K

Celkové teplo na roztátí ledové tříště z  rolby o  teplotě cca -6°C a ohřátí vzniklé
vody na teplotu přibl ižně +10°C (důležité je toto ohřátí pro udržení akumulační
schopnosti jámy pro urychlené tání) je pak dáno následujícím součtem:

A  = (Cpl   * ΔT1   *  m) + (L  *  m ) + (Cpw  * ΔT2   *  m)

A  = (2,1   * 6  * 600) + (334  * 600) + (4,187   * 10  * 600) =

= 7 560 + 200 400 + 25 120 = 233 080 kJ

Z  rovnice je zřejmé, že největší část tepla je spotřebována na změnu skupenství
ledu ve vodu. Pro předání tohoto tepla do sněžné jámy za jednu hodinu
(3600 sec) je zapotřebí následujícího topného výkonu:

Q = A  / t

Q = 233 080 / 3600 = cca 64 kW

Navržený výměník je vertikální výměník  s  vinutým trubkovým svazkem, kde
v  mezitrubkovém prostoru proudí ohřívaná látka – glykol a v  trubkách kondenzuje
čpavek odebráním kondenzačního tepla.

Výpočtové parametry:

Kondenzační teplota čpavkových par : +30°C

Teplota glykolu na vstupu : +20°C

Teplota glykolu na výstupu : +25°C
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Průtok glykolu : cca 15 000  kg/hod

Topný výkon cca : 74 kW

Pozn. : Navržený malý teplotní rozdíl mezi kondenzační teplotou a
požadovanou teplotou glykolu způsobuje nutnost použití výměníku   s  poměrně
velkou teplosměnnou plochou a tedy poměrně drahého výměníku. Tento malý
teplotní rozdíl je však nutný k  dosažení dostatečně velkého teplotního rozdílu mezi
glykolem a vodou v  jámě. Tento velký teplotní rozdíl zaj istí maximální možný
přenos tepla ze stávajícího trubkového registru jámy do vody. Toto je nezbytné
z  důvodu neznámého výkonu stávajícího registru v  jámě a snaze o  jeho maximální
využití. Nedá se předpokládat, že při menším teplotním spádu by přenesl
dostatečný výkon. V  každém případě je nezbytné trubkový registr jámy důkladně
vyčistit. Pokud by nebylo dosaženo požadovaného výkonu stávajícího registru, bylo
by nutné ještě do jámy doplnit další topné trubky – výkon výměníku je dostatečný,
slabé místo je pravděpodobně stávající registr v  jámě.

Jedná se o  změny kondenzační strany ze stávající chladící věže na přímý odpar
NH3 v  odpařovacím kondenzátoru. Touto úpravou došlo ke snížení kondenzační
teploty na +35°C, snížením provozních nákladů chladícího zařízení a zvýšení
výkonu zařízení  s  menším elektrickým příkonem elektromotoru. Tímto bude možno
zařízení provozovat i   v  letním období bez problémů  s  kondenzační teplotou.
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Současně došlo k  úpra-
vě principu ohřevu sněžné
jámy. Byl instalován výmě-
ník pro využití odpadního
tepla pro ohřev okruhu
vyhřívání sněžné jámy.
Došlo k  revizi stavu potrubí
ohřevu sněžné jámy.
Vzhledem ke skutečnosti ,
že stávající okruh konden-
zační strany byl si lně zne-
čištěn, musela být
zaj ištěna čistota potrubí,
aby nedošlo k  následnému
zanesení nového potrubí a
výměníku tepla.

Vlastní instalace
zařízení měla být původně rozdělena do dvou samostatných celků. První bez
nutnosti odstavení stávajícího zařízení je instalace vlastního odpařovacího
kondenzátoru   s  provedením montáže potrubí NH3 do rolbovny a do strojovny
chlazení  s  případným provedením samostatné tlakové zkoušky potrubí. Druhá část
po odstavení zařízení při podzimní odstávce  s  provedením demontáže stávajícího
deskového kondenzátoru, oběhových čerpadel glykolu a potrubních rozvodů
glykolu ve strojovně chlazení. Provedení napojení na výtlačné potrubí, instalaci
výměníku tepla pro ohřev sněžné jámy a napojení na potrubí do odpařovacího
kondenzátoru. Roční úsporu provozních nákladů lze vypočítat z  celkových ročních
provozních hodin chladící jednotky a rozdílu elektrického příkonu oběhových
čerpadel glykolu pro chladící věž, rozdíl příkonu elektromotoru venti látoru chladící
věže včetně cirkulačního čerpadla.

Celkový roční počet provozních hodin kompresoru: = 5000 mth

Oběhová čerpadla glykolu pro chladící věž: 9,2 + 7,5 = 16,70 Kw

Rozdíl příkonu chladící věže a odpařovacího kondenzátoru:

28 – 11,75 = 16,25 Kw

Celková předpokládaná úspora:

5000 mth x 32,95 Kw x 3,- Kč/Kw = 494.250,- Kč

Do této úspory není započítáno využití odpadního tepla pro ohřev sněžné jámy,
snížení příkonu elektrického motoru kompresoru při kondenzační teplotě +35°C
u   nového odpařovacího kondenzátoru. Další úspora bude generována při instalaci
frekvenčního měniče pro motor nového odpařovacího kondenzátoru při provozu
v  zimních měsících, menší spotřeba vody pro odpařovací kondenzátor a
bezproblémový chod chladícího kompresoru v  letních měsících.
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Odpařovací kondenzátor Baltimore pro přímou kondenzaci čpavku. Touto
změnou došlo ke zrušení okruhu chladicího systému  s  g lykolem, demontáži
deskového výměníku kondenzační strany a demontáži čerpadel glykolového
okruhu. Bylo instalováno nového čpavkové potrubí výtlačné strany jednotek
k  odpařovacímu kondenzátoru.

Kondenzátor byl umístěn na úrovni rolbovny na betonovém základu.
Kondenzátor je  s  tlumiči hluku na sání a výstupu z  odpařovacího kondenzátoru.

• Posílení hlavního motoru na 11 KW (IE2) z  důvodu instalace tlumičů hluku

• Posílení motoru Baltiguard na 4 KW (IE2) z  důvodu instalace tlumičů hluku

• Čerpadlo skrápění vody 0,75 KW

• Tlumiče hluku na sání a výtlaku

• PTC termistory ve vinutí hlavního motoru pro připojení na frekvenční měnič

• Topení vany 1,3 KW pro ochranu proti zamrznutí do teploty okolí -18°C

• Maznice vyvedené vně jednotky

• Čidlo pro snímání nízké hladiny  s  integrovanou komorou

• Vnitřní protikorozní ochrana trubkového výměníku

• Hlučnost kondenzátoru   s  tlumiči v  15-ti metrech 41 dB(A)
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MF DNES - Zimní stadion v  Teplicích chátrá,
vlastník se jej rozhodl zbourat

31. října 2011 15:17

Pouze pár l idí se v  Tepl icích v  pondělí odpoledne sešlo, aby vyjádři l i
nesouhlas  s  demol icí tamního zimního stadionu. Chátrající halu se rozhodl
soukromý vlastník zbourat poté, co se mu nepodaři lo sehnat ke koupi sportovního
stánku zájemce. Ruiny hokejové haly v  Tepl icích, ve které se před někol ika dny
zříti la střecha. Foto: Karel Pešek, MF DNES

"Tady je stavba v  hodnotě sto dvě stě mi l ionů. Jde o  víceúčelovou arénu pro
chudé l id i , jaké jsou běžně v  Buenos Aires či Londýně. Mohla by se využít na
běhání, in-l ine bruslení, burzy, výstavy, umělý povrch na lední hokej , d iskotéky,"
navrhl například Vít Hönig, člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků
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činných ve výstavbě. Spolumaj itel stadionu J iří Prokůpek se však domnívá, že jde
o  dost pozdní protest. "O  zavření stadionu se mluvi lo dva tři roky a od loňského 31.
prosince je už zavřený," komentoval to Prokůpek.

Financování zimního stadionu, na němž vyrůstal
olympi jský vítěz Robert Lang, zaj išťoval i především
mladí hokej isté z  místního klubu Stadion Tepl ice. Ti se
však rozhodl i tepl ický "zimák" opustit a dojíždět do
stadionu v  nedaleké Bíl ině, jehož pronájem pro ně byl
levnější. Maj itel sportovního stánku   s  kapacitou šest
tisíc diváků chtěl objekt prodat, ale žádný kupec se
nenašel . Stadion mezitím chátral , jeho konstrukci
rozebíral i sběrači kovů. Před někol ika dny se zříti la část
střechy stadionu.

Vlastník se proto rozhodl , že budovu nechá rozebrat
a pozemek poté prodá. Primátor Tepl ic Jaroslav Kubera
už dříve oznámil , že město by rádo postavi lo vlastní
stadion.

Zdroj : https: //usti . idnes.cz/zimni-stadion-v-
tepl icich-chatra-vlastnik-se-jejrozhodl-zbourat-ph7-/usti -
zpravy.aspx?c=A111031_154722_usti -zpravy_oks

Hasiči evakuovali zimní stadion v Hradci
Z královéhradeckého zimního stadionu musel i hasiči v sobotu odpoledne

evakuovat asi stovku l idí. Dvě osoby se nadýchaly oxidu uhelnatého unikajícího z
porouchané rolby a skonči ly v nemocnici . "Krajské operační a informační středisko
při ja lo v 15:48 informaci o úniku nebezpečných látek do ovzduší na zimním
stadionu v Hradci Králové.

Na místo byl i vysláni profesionální hasiči z nedaleké centrální stanice U
Přívozu," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová. Hasiči tak zareagoval i na
informaci od záchranářů, kterým se při zásahu na stadionu, kde ošetřoval i muže s
bolestmi na hrudi , rozeznělo čidlo přítomnosti oxidu uhelnatého. Z objektu tak
musela být evakuována asi stovka osob. Plyn unikal v malé hale zimního stadionu
v Hradci Králové, kde se právě odehrával žákovský turnaj . Velké haly, kde v té
době konči lo hokejové utkání juniorské extral igy mezi Hradcem a brněnskou
Kometou, se nehoda podle serveru iDNES.cz nedotkla.

"Průzkumem bylo zj ištěno, že příčinou naměřených hodnot oxidu uhelnatého v
ovzduší byla porucha na rolbě. Zařízení jednotka
odtlači la na volné prostranství před halou a prostor
odvětrala. Záchranáři si do své péče převzal i dvě
osoby a převezl i je do zdravotnického zařízení,"
dodala mluvčí hasičů s tím, že zásah hasičů skonči l
až krátce před 18. hodinou.

zpravy.hradeckralove.cz/hasici -evakuoval i -stovku-l id i -
ze-zimniho-stadionu-unikal-tam-plyn-40581/
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Výstavba nového zimního stadionu
v  Teplicích odstartovala

Tepl ice – Stavba nového zimního
stadionu vedle Sportovní haly Na
Stínadlech byla slavnostně zahájena
v  pondělí 2 . října. Stavba podle
harmonogramu prací potrvá 16
měsíců, veřejnost si bude moci novou
ledovou plochu vyzkoušet v  roce 2019.
Rozměr ledové plochy 56×26  m
splňuje kritéria pro většinu hokejových
soutěží podle parametrů Českého
svazu ledního hokeje. Hlediště haly
pojme téměř 500 sedících diváků.

Součástí haly bude sportovní ubytovna   s  kapacitou 30 lůžek.

Zahájení real izace odstartovalo
rozhodnutí Zastupitelstva města Tepl ic
na podzim roku 2013. Tehdy zastupitelé
na základě zastavovací studie,
zpracované Ing.   arch. Petrem Sedláčkem
z  tepl ické architektonické kanceláře
MISE, odsouhlasi l i místo pro výstavbu
stadionu Na Stínadlech. Projektové
práce zadalo město společnosti SIAL
architekti a inženýři , spol .   s   r.o.
z  Liberce. „ Jsem přesvědčen, že stavba
zimního stadionu kombinovaná se
sportovní halou bude zejména pro občany Tepl ic dalším sportovním zařízením,
které rozšíří nabídku volnočasových aktivit,“ říká primátor města Jaroslav Kubera.

Dodavatelem stavby se stala l iberecká společnost SYNER,   s. r.o. , která ve
výběrovém řízení předloži la městu ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Město
zaplatí za zimní stadion částku 229 429 813 Kč. „Pro naši společnost je to j iž sedmý
krytý zimní stadion, pod jehož real izaci se podepíšeme. Při výstavbě multifunkčních

areálů i   ryze účelových hokejových hal
jsme získal i bohaté zkušenosti . Každá
stavba byla jedinečná a měla svůj
osobitý charakter. Jsme rádi , že
i   s   naším přispěním vznikne objekt,
který bude sloužit k  zábavě i   aktivnímu
odpočinku a přejeme všem jeho
návštěvníkům, aby se j im hala l íbi la a
stala se svědkem zajímavých akcí a
utkání,“ uvedl při slavnostním poklepu
ledové kostky jednatel dodavatelské
společnosti SYNER,   s. r.o. , Ing.   Dal ibor
Kobrle.
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Osvětlení bez oslnění…
… nejdůležitější parametr pro sportovce a diváky nejen na zimních

stadionech, ale i na dalších vnitřních sportovištích. Oslnění (UGR - unified glare
rating) vzniká v  momentě, když se vyskytují v zorném pol i oka příl iš velké jasy,
jej ich rozdíly nebo prostorové či časové kontrasty jasů, které překračují adaptabi l i tu
zraku. Při velkém oslnění je negativně ovl ivněna činnost zrakového systému, která
má velký vl iv na pozornost a koncentraci při sportovním výkonu.

V  dnešní pokroči lé době osvětlovací techniky jsou j iž nabízena výhradně LED

svítid la, která mají ve svých základních parametrech vysokou účinnost a dlouhou
životnost. Nejzajímavější je samozřejmě také úspora elektrické energie. Tak trochu
přes tyto hlavní parametry zapomínáme na vl iv světla na l idský organismus. Pokud
chceme opravdu zohlednit to nejdůležitější pro komfort a kval itu osvětlení, tak je to
určitě rovnoměrnost, barevné podání a oslnění.

Často se v  praxi setkáváme s  názory mnohých „odborných“ dodavatelů, že se
nová LED svítid la mohou po instalaci nasměrovat a tím se doladí rovnoměrnost
osvětlení celé ledové plochy. Náklon svítid la však zákonitě způsobuje oslnění!
Dalším nešvarem je nabízení svítidel , které jsou výrobcem určena do průmyslu
nebo do venkovních prostor nikol i na sportoviště. V  tomto případě se jedná o
svítid la, která svojí koncepcí opravdu nesplňují parametry oslnění.

Svítid la pro kval itní, komfortní a úsporné osvětlení ledové plochy zimního
stadionu bez oslnění, vyrábí švédská firma FAGERHULT. Svítid la od Fagerhultu svítí
nad třiceti osmi ledovými plochami v  CZ a SK, z  toho v  LED variantě j iž na osmi
stadionech. Posledními nejvýznamnějšími referencemi v  LED osvětlení jsou zimní
stadion v  Kroměříži a zimní stadion v  Sedlčanech.

Společnost NORDIC LIGHT s.r.o. jako exkluzivní partner švédské firmy
FAGERHULT nabízí ve svém portfol iu výrobků na rozdíl od konkurentů právě svítid la,
která se vyznačují tím, že mají vynikající světelný komfort s ohledem na oslnění.
Technicky jsou svítid la konstruována tak, aby při pohledu do svítid la byla hladina

LED osvětlení – ZS Sedlčany
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oslnění co nejmenší. Regulace oslnění je zabezpečena mimo j iné speciální úpravou
reflektoru. Splňují ty nejpřísnější požadavky na oslnění dle norem EN.

Svítid la od švédské firmy FAGERHULT patří k nejkomfortnějším a
nejúspornějším variantám moderního osvětlení, který není žádným kompromisem
nebo tzv. náhradou. Jsou to robustní a vysoce-výkonné LED svítid la, které
představují ideální řešení pro osvětlení zimních stadionů a sportovišť. Jsou vyvinuta
za účelem dosažení optimální kombinace světelného komfortu, energetické
účinnosti , odolnosti a jednoduché údržby. V porovnání s konvenčními LED svítid ly
vynikají vysokou životností 100.000 hodin, jsou vybavena elektronickým
předřadníkem DALI a Constant Light Output (CLO) technologií, která zabezpečuje
konstantní světelný tok po dobu celé životnosti svítid la. Třída ochrany IP66 zaj išťuje
dostatečné krytí svítidel . Spojením robustnosti konstrukce svítidel z tlakově l itého
hl iníku, tvrzeného skla a PMMA-akrylového skla jsou svítid la schopné mechanicky
odolávat extrémním podmínkám a nárazům s  certifikací normy VDE pro
sportoviště. Jsou odolná proti velkým teplotním rozdílům, a proto jsou vhodná
právě pro zimní stadiony. Svítid la jsou dodávána v nejvyšší kval itě LED čipů a jsou
dostupné ve třech typech úhlů vyzařování (wide-široko, medium-středo a narrow-
úzko) a různých světelných tocích, což umožňuje přizpůsobit řešení pro různé typy
zimních stadionů a sportovišť. Další výhodou je množství originálního příslušenství
svítidel pro jakoukol i variantu uchycení a montáže.

V  případě jakéhokol i požadavku na kval itní a úsporné osvětlení nás
kontaktujte, rádi Vám vypracujeme nabídku na variantu s  použitím svítidel
FAGERHULT dle Vašich požadavků, dle normy a

tel . : +420 725 315   377
kotik@nordicl ight.cz

LED osvětlení – ZS Kroměříž
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I v Kataru se bruslí!

Nemám rád Vánoce. Nesnáším to nákupní davové šílenství a tak každoročně
opouštím rodnou zem a vydávám se za teplem. Dříve do Egypta, teď jsem si oblíbi l
Perský zál iv. Jsou to zajímavé země (SAE, Bahrajn, Omán) a kupodivu i vůči
cizincům (turistům) přátelské.
Vloni mne zlákal Katar, o kterém
je známo, že je to jedna
z  nejbohatších zemí světa (díky
zemnímu plynu a ropě), která
velkoryse připravuje na rok
2022 mistrovsví světa ve
fotbale. Oficiá lní název je Stát
Qatar. Ovšem v  zemi neexistuje
ani volený parlament, ani
pol itické strany a všemocným
vládcem je zde emír (šejk
Tamím bin Hamad al-Thani) .

Ovšem emíra uvidíte, kam
se podíváte. Kl idně jeho obraz přes půl mrakodrapu a dokonce i na rolbě, která
upravuje ledovou plochu v  obchodním domě City Center Dauha. A to je vlastně to,
co mne zaujalo a o co se chci s  laskavými čtenáři poděl it. Ostatní o Kataru si

můžete najít na internetu nebo tam
z  Prahy zaletět přímou l inkou do Dauha s
Qatar Airways (vloni vyhlášena nej lepší
leteckou společností na světě! ) . Let trvá
cca 6 hodin a od loňského léta
nepotřebujete do země víza.

Zimní stadion v  obchodním domě mne
už nepřekvapuje. Viděl jsem to jak
v  Dubaj i (viz článek na www.rolmont.cz
"Překvapení v  Dubaj i" , v  rubrice Tisk), tak
v  Abu Dhabí. Ovšem v  Kataru mají raritu.
Rozměry kluziště jsou opravdu netradiční.
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Copak o to, na bruslení veřejnosti
by to bylo normální, a le že je zde
nalajnováno na lední hokej , to mne
opravdu udivi lo. Žádné utkání
katarských borců jsem bohužel
neměl možnost shlédnout, ale ani
na bruslení veřejnosti zde při mé
návštěvě nebyl velký nával , což
dokumentuje snímek ledové plochy.

Nedalo mi však, abych se
nepídi l po rolbě. Čekal jsem asi
hodinu, ale žádná úprava ledu se
nekonala a tak jsem vyrazi l

k  rolbárně. Byl zde velmi ochotný rolbař,
který mi dokonce otevřel roletu garáže.
To co jsem viděl , mne potěši lo. A jak je
j iž napsáno shora. Emír je všude. Ale
alespoň je to fešák. Pochopitelně za těch
pár dní v  Dauha se nedá tato sice malá,
ale zajímavá země poznat. Zvláště, když
velkou část z  těch 14. dnů proležíte u
moře. A nedá mi, abych se nakonec
nezmíni l o stavebním ruchu v  Doha. Ten
je opravdu úžasný a nevídaný (zvláště
pro našince, který je zvyklý, že se za rok
postaví 7 km dálnice). To se opravdu jen
tak nevidí, dokonce ani v  Dubaj i . A kvůl i
fotbalu se v  Dauha staví i metro.

Takže až při jedete do Dauha (nedoporučuj i v  létě), tak tam uvidíte úplně j iné
město, než jsem viděl já . A to nemluvím o roce 2022, až se vypravíte na některý ze
7 fotbalových stadionů na světový fotbal . Ale určitě to bude stát za to.
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Detektory úniku NH3 a kalibrace detektorů

1. GR v rozsahu ve třech úrovních v rozmezí koncentrace 0 – 4000 ppm
nebo  0   –  10000  ppm GR24-NH3-4000 (10000), IP54, 4000 ppm (10000
ppm), 12. .24V AC/DC, max 2W

2. TR s výstupním signálem 4 – 20 Ma s nastavením l ibovolné úrovně
koncentrace do MaR TR-SC-NH3-4000 (10000), IP54, 4000 ppm (10000
ppm), 4. .20 mA, max 2W

Umožní nastavení signal izace úniku při potřebné koncentraci tak, aby při
případném provádění servisní činnosti nebo drobné netěsnosti ve strojovně nebyla
aktivována úroveň stupně 2 a zařízení bylo odstaveno z provozu s případným
hlášením do EZS (hasiči ) .

Další výhodou těchto typů senzorů je provedení jej ich pravidelné kontroly a
kal ibrace přímo na místě bez nutnosti zasílání servisní firmě, nebo objednávání
kal ibrace u special izované firmy nebo dodavatele. Tuto kal ibraci můžeme provést
sami vlastními servisními techniky diagnostickým přístrojem v rámci pravidelné
servisní prohlídky kompresorů nebo v rámci provádění pravidelné roční „Provozní
kontrolní prohlídky chladícího zařízení“.

Čidla detekce úniku NH3 nám umožňují jej ich zapojení do stávajícího systému
bez nutnosti dodávky a instalace ústředny detekce NH3. Čidla jsou napojeny na
stávající systém prostřednictvím spínacích relé s rozšířením stávajícího software /
programu řízení strojovny. Tímto je zaj ištěn jej ich monitoring ve stávajícím systému
řízení strojovny chlazení.

1. Čidla GS detekce NH3 pro strojovnu chlazení

Instalace nových dvou kusů čidel detekce úniku NH3 GD nebo GS.

Čidla GD a GS s rozsahem 0 – 4000 ppm nebo 0 – 10000 ppm, 12 24V, AC/DC,
max. 2 W.

Krytí podle typu prostředí a požadavku od IP 21 do krytí v provedení ATEX.

Teplota okolí -40°C - +50°C, vlhkost 0 95% (bez kondenzace). Čidla se třemi
úrovněmi alarmů.

Čidla detekce úniku NH3 se vyrábí i v provedení 230 V nebo ve variantě s
odděleným čidlem na 5-ti metrovém kabelu, s krytím do IP 54.

(NH3) – detektory pro čpavek

G – serie – detektory s reléovými výstupy, polovodičový senzor (SC)
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Obecný popis

Detektory určené pro instalaci do strojoven, chladících a mrazících boxů nebo
j iných prostor kde se používá, manipuluje nebo skladuje chladivo. Detektory
mohou být použity nezávisle na sobě připojené k monitorovací jednotce nebo k
j inému monitorovacímu systému.

Funkce

Detektor je mikroprocesorem řízený a zobrazuje aktuální provozní stav pomocí
LED diod. Má tři nastavitelné úrovně alarmů, reléový výstup 230V/5A. Zpoždění
alarmu je nastavitelné ve čtyřech krocích. Ruční nebo automatické resetování při
poplachu. Fal l -safe funkce s vestavěným monitoringema alarmem výpadku
napájení. Zabudovaný self  –   test a servisní funkce. Test terminál pro servisní
jednotku. Robustní nekorozivní skříň pro instalaci v agresivním prostředí.

2. Čidla TR-SC detekce NH3 do výfukového potrubí pojistných ventilů

TR-SC převodník 4 – 20 mA / 0 – 10V DC, polovodičový senzor. Uvedená čidla
detekce NH3 jsou určena pro instalaci do výfukového potrubí od poj istných venti lů.
Instalace tohoto čidla zaj istí detekci úniku v případě, že některý z instalovaných
poj istných venti lů bude netěsný. Bez této detekce nemá provozovatel zařízení
prakticky možnost tento únik zaznamenat. Zj ištění této netěsnosti je vlastně až
následnou nízkou hladinou náplně NH3 v systému.

Obecný popis

TR – SC je vysílačs polovodičovýn senzorem, který může být připojen k jednot-
kám MPU, SPU / SPLS nebo PLC / DUC s 4-20ma nebo 0-10V DC vstupem. Výstupní
signál může být zvolen buď 4-20mA nebo 0-10V DC (nel ineární) v závislosti na
konfiguraci . Použití proudového signálu snižuje citl ivost ke zkreslení při instalaci na
dlouhé vzdálenosti . TR – SC využívá vyměnitelné polovodičové senzory. Polovo-
dičové senzory mají dlouhou životnost (až 5let) a nízké náklady na údržbu.

Funkce

– různé rozsahy

– vol itelný výstup 4-20mA / 0-10V DC

– kal ibrováno z výroby

– napájení 12-30V DC

– robustní nekorozivní PC skříň pro instalaci i v agresivním prostředí

3. Ústředna detekce NH3 pro 2 kusy čidla GS + GD

Centrální vyhodnocovací ústředna pro instalovaná čidla detekce úniku NH3 ve
strojovně chlazení. Na ústřednu je možno napoj it až 6 kusů čidel .
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Obecný popis

MPU2C, MPU4C a MPU6C jsou centrální jednotkyse dvěma, čtyřmi nebo šesti
kanály (detektory). Nabízejí ideální řešení pro vícebodové monitorování malých a
středních místností, kde se mohou vyskytovat různé toxické, nebezpečné a
výbušné plyny.

Mikroprocesorem řízená jednotka zobrazuje provozní stav a alarm nezávisle
pro každý detektor pomocí LED. Jsou vhodné pro monitorování HCFC a HFC chladiv,
oxidu uhl ičitého (CO2), čpavku (NH3), organických sloučenin (uhlovodíků) jako je
benzín (hexan), ethanol , vodík, zemní plyn (metan), propan (LPG), butan atd.

Funkce (na kanál - detektor)

Připojený detektor kontinuálně měří koncentraci plynu a přenáší analogový
signál do centrální jednotky. Alarmy jsou indikovány ve třech úrovních a to pomocí
žluté a dvou červených LED diod, které indikují nízký (Alarm C), střední (Alarm B) a
vysokou koncentraci plynu (Alarm A). Příslušná LED se rozsvítí a odpovídající relé
sepne.

Funkce:

- mikroprocesorem řízená jednotka pro dva, čtyři a šest detektorů

- LED indikátor provozu pro každý detektor
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- tři nastavitelné alarmové hodnotypro detektor

- zpoždění alarmu nastavitelné ve čtyřech krocích

- reléové výstupy pro A, B, C a alrrm poruchy (230V/5A)

- manuální nebo automatické resetování alarmu

- test terminál pro servisní nářadí

- servisní režim pro dočasné blokování alarmu

- vestavěná funkce pro auto-test

- vestavěný bzučák

- fal l -safe funkce s vestavěným monitoringem a alarmem výpadku napájení

- 24V DC/150mA výstup pro sirénu nebo bl ikající světlo

Připojitelné detektory

Jsou k dispozici detektory pro různé plyny a rozsahy.

- MP série je speciálně navržená pro MPU

- detektory ATEX pro prostředí s nebezpečím výbuchu

- převodník s výstupem 0-10V nebo 4-20mA

Je povoleno připojovat detektory s celkovým příkonem do 10W na MPU.
Přetížením může dojít ke zničení přístroje.
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4. Kalibrační přístroj DT 300 pro detektory a ústředny NH3

Vlastní kal ibraci můžeme provádět vlastními servisními techniky v rámci servisní
prohlídky diagnostickým přístrojem, bez nutnosti zasílání čidel k výrobci nebo
nutností objednání kal ibrace od výrobce. Očekávaná životnost senzorů čidel je cca.
5 let, minimálně jednou ročně je doporučení na provedení kal ibrace čidel .

Další informace:

Funkce přístroje DT300:

- Pro kontrolu a kal ibraci polovodičových detektorů

- Pro kontrolu a nastavení úrovně alarmu
monitorovacích jednotek

- Umožňuje kal ibraci senzoru bez kal ibračního plynu

- Integrované vyměnitelné referenční čidlo

- Vyměnitelné senzory 'plug-in' jsou k dispozici pro H2,
HC, HFC / CFC / HCFC / HFO, NH3 a VOC

- Napájení: 4 x AA aklal ické (8h) nebo nabíjecí Ni-Mh
(10h) baterie

- LED indikátor nízkého nabití baterie

- Rozměry WxHxD: 100x165x44mm

- Hmotnost: 365g včetně baterií
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