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(54) Názov: Spôsob regulácie vykurovania v závislosti od tepelnej straty a tepelných ziskov 

 

(57) Anotácia:  
Pri opísanom spôsobe regulácie vykurovania v závislosti 
od tepelnej straty a tepelných ziskov, vždy na konci kaž-
dej regulačnej periódy, na základe aktuálnej teploty 
vstupného teplonosného média (Tp), aktuálnej teploty vý-
stupného teplonosného média (Tv) a aktuálneho prietoku 
teplonosného média (M p) vykurovacou sústavou vyko-
náva regulátor (R) výpočet aktuálneho tepelného príkonu 
(Pf) vykurovaného objektu, ktorý sa potom porovná s te-
pelnou stratou vykurovaného objektu (Tza) pri aktuálnej 
vonkajšej teplote (Ta), pričom priebeh tepelnej straty (Tza) 
v závislosti od vonkajšej teploty sa pre konkrétny vyku-
rovaný objekt vopred definuje podľa štandardného pro-
jekčného výpočtu. V prípade, že sa hodnota aktuálneho 
tepelného príkonu (Pf) líši od tepelnej straty (Tza), vyko-

náva sa pomocou regulačného ventilu (Rv) so servopoho-
nom (S) pre ďalšiu regulačnú periódu korekcia teploty 
vstupného teplonosného média (Tp) podľa vopred zvole-
nej ekvitermickej vykurovacej krivky, kde sa teplota 

vstupného teplonosného média (Tp) z priebehu ekviter-

mickej vykurovacej krivky definuje podľa korigovanej 
vonkajšej teploty (Tak). 
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