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Vzduchotechnika pre dnenú dobu
Váení èitatelia,
ïakujem za príleitos prihovori sa
Vám na uvedenú tému.
Môj poh¾ad na vec je ovplyvnený
mojím pôsobením v rôznych druhoch
ininierskej èinnosti, ktoré by som dnes
zaradil do predvýrobných etáp.
Pre mòa staèí jednoduché pomenovanie  vzduchotechnika
 bez potreby ho detailne vysvet¾ova, aj keï sa
veobecne vie, e to môe by tak trochu aj klimatizácia, klimatechnika,
technika prostredia, vetranie budov a pod.
Vzduchotechniku
vidím interdisciplinárne
a v kontexte: vo vetraní
budov, technologických
procesoch, v èistých priestoroch, hygiene prostredia, bezpeènosti práce, v nevýbuných
technológiách, poiarnej bezpeènosti
a ïalích odboroch. Je to vlastne v takej
írke, v akej sa s òou vo forme rieených problémov a úloh kadodenne
stretávame.
Kadá doba má svoje priority a trendy, urèitým odrazom tejto skutoènosti
sú aj aktuálne zavádzané európske normy. Najviac ich je v oblasti Vetranie
budov. Tieto normy pripravuje technická komisia TC 156, ktorej sekretariát je
v BSI  British Standards Institut, prièom môeme kontatova, e sú prínosom. Odbornej verejnosti poskytujú
hodnotné informácie a prináajú aj do
tejto oblasti pokrok.
K hlavným trendom dnenej doby
patria
·hospodárnos budov a
·zjednotené poiadavky na výrobky
pre vetranie budov.

skej potreby je snaha o zniovanie produkcie CO2 a globálneho otep¾ovania.
Hlavným cie¾om smernice a pripravovaných noriem je vytvori vzah medzi
poiadavkami, cenou a energetickou nároènosou prevádzky budovy. Budova
musí splni poadované parametre a súèasne zabezpeèi adekvátnu prevádzkovú energetickú nároènos pri optimálnej ekonomickej výhodnosti.
Pre naplnenie poiadaviek uvedených v týchto predpisoch je nevyhnutná existencia celého radu noriem a predpokladov:
1. Zavedenie prísluných európskych noriem
pre Výpoèet energetickej spotreby pre vetranie
a infiltráciu pre energetickú certifikáciu:
 prEN 15242 Výpoètové metódy na
stanovenie prietoku vzduchu v budovách vrátane infiltrácie;
 prEN 15241 Výpoètové metódy na
energetické poiadavky vetracích systémov v budovách;
 EN 13465 Výpoètové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v budovách
na bývanie.
2. Zavedenie prísluných európskych
noriem pre inpekciu klimatizaèných
systémov:
 prEN 15239 Návod na inpekciu systémov vetrania;
 prEN 15240 Návod na inpekciu systémov klimatizácie.

Energetická hospodárnos budov

3. Zavedenie metodík pre výpoèet
energetickej spotreby a inpekciu klimatizaèných systémov a vykolenie prísluných odborníkov pre úèely smernice;
predpokladám v zásade dva druhy odbornosti:

Smernica è. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov bola u nás zavedená ako zákon è. 555/2005. Dôvodom pre vyvolanie tejto celospoloèen-

a) pracovník vykonávajúci energetickú certifikáciu  kolenie a skúky odbornej spôsobilosti vykoná Slovenská
komora stavebných ininierov (SKSI),

b) inpektor klimatizaèných a vetracích systémov  kolenie a skúky odbornej spôsobilosti vykoná Slovenská
energetická agentúra (SEA).
Zjednotené poiadavky na výrobky
Jedným z predpokladov dobrého fungovania Európskej únie je aj vo¾ný pohyb tovaru a sluieb. Aby toto mohlo
by uskutoènite¾né, je nutné zjednoti
celý rad tzv. výrobkových a návrhových
(projekèných) noriem.
Vlastná výroba na Slovensku bola vdy
nerozvinutá v porovnaní s Èeskom. Nae
výrobky sa presadzovali väèinou vïaka
nízkej cene. V súvislosti s posilòovaním
meny toto u v takej miere neplatí. Zvyuje sa kvalitatívny tlak konkurencie.
Nae firmy sú nútené zaèa vyvíja a uvádza na trh výrobky v súlade s novými
európskymi normami a konkurova firmám, ktoré majú vo vývoji tradíciu. Je
to ve¾ká zmena od obdobia, kedy bol
rozkvet tzv. totálneho dovozu vetkého
a oplácalo sa dováa dokonca aj vzduchotechnické potrubie.
Doba sa mení. Za ostatných 15 rokov
sme zaili rôzne obdobia:
 najprv to bola snaha chráni ná trh
pred európskym  obdobie tzv. dovoznej certifikácie  vtedy bol vak predaj
takýchto výrobkov aj najúspenejí;
 potom sme sa prispôsobovali európskej legislatíve pre uvádzanie výrobkov
na trh  to bolo obdobie tzv. implementácie európskej legislatívy; toto u malo
slúi na umonenie vo¾ného pohybu
tovaru, èie bolo opakom predolých
bariér;
 a dnes, vzh¾adom na globálne otep¾ovanie, je to energetická hospodárnos
budov, zjednotené poiadavky na výrobu a vplyv konkurencie vo¾ného trhu.
Neostáva nám niè iné, ne vyui tento súèasný trend v ná prospech, prispôsobi sa a presadi sa na spoloènom
trhu s investíciou do zvýenia naej konkurencieschopnosti.
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