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Vysoká efektivita provozu
Každý má zažito, že topení plynem je levnější než topení elektři-

nou. Porovnáme-li však účinnost zářičů plynových a quatrzových, 
rozdíl ceny vstupních energií se zcela vyrovnává, neboť plynové 
sálavé zdroje mají účinnost pouze 50-70 %.  Quartzová sálavá to-
pidla mají účinnost kolem 93 %, to znamená, že 93 % vstupní-
ho výkonu je přeměněno na infrazáření a předáno do prostoru, 
kde ho potřebujeme. Jednou z výhod je okamžitý náběh výkonu 
po zapnutí přístroje, kdy je 90 % emitovaného výkonu dosa-
ženo již jednu sekundu po zapnutí. Nejsou zde žádné emise, 
žádný hořlavý obsah. Další velkou nevýhodou plynového vy-
tápění jsou povinné roční revize, které u elektrických systémů 
nejsou vyžadovány.

Sálavé vytápění je nejefektivnější způsob vytápění. Ohřívá 
přímo objekty a lidi, bez nutnosti ohřívat velké objemy vzdu-
chu ve vytápěných prostorách. Sálavé teplo také zásadním 
způsobem ovlivňuje tepelnou pohodu. Protože tepelné ztráty 
závisí na rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou, snížením vnitřní 
teploty se omezí celková tepelná ztráta budovy. Proti běžnému 
teplovzdušnému vytápění je úspora při sálavém vytápění 30 
až 50 %. Při použití sálavého vytápění je minimální rozdíl mezi 
teplotou vzduchu u podlahy a stropu, a to kolem 3°C.

Dalších úspor lze dosáhnout tím, že se otopné systémy za-
pínají pouze tehdy, kdy je to potřeba, a pouze v místech, kde je 
to potřeba. Sálání je cítit ihned po zapnutí. Topidla lze zapnout 
pouze v  době přítomnosti osob a  pouze v  zónách, kde pracují. 
Odpadá potřeba vytápět velké prostory pouze kvůli jednomu 
nebo několika pracovištím.

Plynové spotřebiče pracují nejčastěji jen v  režimu zapnuto 
nebo vypnuto. Tudíž je použita pouze dvoupolohová regulace. 
Některá elektrická sálavá topidla mají vlastní regulátor s  ovládá-
ním na dotykovém displeji. Regulace pracuje na principu kaská-
dového regulátoru. Topidla jsou rozdělena do tří nebo čtyř sekcí, 
rovnoměrně nad vytápěnou plochou. 

Příklad: tři sekce nazvané A B C, zmíněné topidlo  se třemi tru-
bicemi, každou zapojenou do jiné sekce. Regulátor po zapnutí 

Vytápění hal
- plyn versus elektřina

Ing. Pavel Charvát

Skladovací nebo výrobní haly jsou většinou rozsáhlé 
prostory s  vysokými stropy. V  našich klimatických podmín-
kách se musejí vytápět tak, aby uvnitř se pohybující osoby 
netrpěly chladem a  uskladněné zboží nebylo znehodno-
ceno.

Při použití teplovzdušného topení dochází ke stoupání tep-
lého vzduchu do horní části stavby a v prostoru u země se drží 
vzduch chladnější. Díky tomu je pod střechou tepleji než u pod-
lahy. Dochází tím ke zbytečnému ohřívání vzduchu a k ekonomic-
kým ztrátám.

Využití slunečního efektu
Na trhu se objevil nový způsob vytápění pomocí elektrických 

quartzových topidel (obr. 1 a 2), která pracují s tzv. slunečním efek-
tem. Tepelný přenos je možný díky emisi záření z  teplejšího 
objektu — například slunce, otevřeného ohně nebo infračervené 
lampy —do jeho chladnějšího okolního prostředí. Objekty, na 
které toto záření z tepelného zdroje dopadá, ho absorbují a stávají 
se teplejšími. Výhodou těchto otopných systémů je, že neohříva-
jí zbytečně velké objemy vzduchu, ale jenom osoby a předměty. 
Tím je pro ně vytvořena dostatečná tepelná pohoda, a to i v pro-
středí, kde je velké množství vzduchu. Sálavé teplo totiž dopa-
dá na podlahu, kterou zahřívá, zvyšuje tak její teplotu a od ní se 
ohřívá vzduch.

Stanovení výkonu zářičů
Takto lze úspěšně topit právě i  ve velkých halách (obr. 3 a  4). 

Pro tyto účely se používá například průmyslové topidlo Tansun 
Apollo. Jedná se o speciální řadu topidel pro komerční využití. 
Dodávají se podle potřeby v  různých modelech s příkonem 1,5-
18 kW. Celkový potřebný výkon topidel se stanovuje výpočtem 
podle vytápěné plochy, obtížnosti práce v  objektu, kategorie 
izolace budov a  určení tepelných ztrát. Předností je dále mož-
nost optimálního umístění topidel na strop nebo stěny tak, aby 
sálavé teplo ohřívalo jen osoby, které v blízkosti topidla pracují, 
a zbytek skladového prostoru byl pouze temperován.

Obr. 1
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délkou okolo 1200 nm a  teplotou až 2700°C. Tyto křemíkové 
trubice s wolframovým vláknem jsou využity v poslední gene-
raci elektrických infračervených topidel. Využít je lze jak v exte-
riéru - stavby, terasy, venkovní restaurace a předzahrádky, pro-
dejní stánky, venkovní nevytápěna pracoviště, sportoviště atd., 
tak v  interiéru – výstaviště, výrobní objekty, dílny, koupelny, 
chalupy, chaty, sportovní haly a tělocvičny, hotely a penziony, 
kulturní objekty a podobně (obr. 5).                                

porovnává skutečnou teplotu s požadovanou teplotou. V případě, 
že je nižší, sepne první sekci. Po 15 minutách (i tento interval lze 
nastavit jinak podle potřeby) se znovu porovnávají teploty. Pokud 
je skutečná teplota nižší než požadovaná teplota, sepne se další 
sekce, pokud je vyšší, odpojí se naposledy zapnutá sekce. Tento 
cyklus se opakuje neustále. Pro stejnoměrné opotřebení trubic se 
každý den startuje od následující sekce, tedy první den od A, dru-
hý den od B, třetí den od C atd.

Regulátor lze ovládat i  nezávisle na týdenním programu a  to 
v manuálním režimu, kdy se dá kdykoliv přepnout na PROVOZNÍ 
nebo SNÍŽENOU teplotu podle okamžité potřeby uživatele. 

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 5

Obr. 4

Princip infračervené technologie 
Vysoké účinnosti quartzových topidel je dosaženo díky 

lampám pracujícím na principu infračerveného záření. In-
fračervená složka optického spektra se dělí na krátké, střední 
a  dlouhé vlny. Topidla využívají právě oblast krátkých vln IR-
A, která zajišťuje nejvyšší účinnost ohřevu. Tohoto radiačního 
principu využívají infračervené lampy Philips: přímo ohřívají 
osobu nebo objekt, na které jsou nasměrovány, aniž by ohříva-
ly okolní vzduch. Ten se na rozdíl od konvekčního vytápění 
ohřívá až sekundárně. Pro srovnání: jiné tepelné zdroje jako 
teplomety s ocelovou trubicí nebo keramické radiátory vyzařu-
jící energii ve středních a dlouhých vlnových délkách – mají sice 
vyšší akumulační schopnost, ale dosahují mnohem nižší teplo-
ty. Vysoce účinné tepelné zdroje, které představují quartzové 
lampy, pracují na principu infračerveného záření s  vlnovou 


