
H-CONTROL

Hotel Permon
Bazénové klimatizační jednotky řady H-HL
o celkovém výkonu 45.000 m³/h

Aquapark Valašské Meziříčí
Bazénové klimatizační jednotky řady H-HL
o celkovém výkonu 53.500 m³/h

ÚSP Zbůch
Bazénová klimatizační jednotka řady H-HL
o  výkonu 3.000 m³/h

LD Kyjev, Františkovy Lázně
Bazénové klimatizační jednotky řady H-HL
o celkovém výkonu 7.700 m³/h

Bytový areál Na Hřebenkách
Bazénová klimatizační jednotka řady H-HL
o výkonu 5.600 m³/h

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.
Na Zlaté stezce 1075 | 263 01 Dobříš | Česká republika | tel.: +420 326 531 311 | e-mail: info@cic.cz

Bazén Bohuňovice
Bazénová klimatizační jednotka řady H-HL
o celkovém výkonu 9.000 m³/h

SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE

www.cic.cz

SCHÉMA
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 Obecné
Systém měření a regulace H-Control je určen pro řízení vzduchotechnických a klimatizačních
jednotek řady H a HL vyráběných naší společností. Po konzultaci může být použit i pro řízení
jednotek jiných výrobců.

Tento systém zajišťuje efektivní, hospodárný a funkční provoz vzduchotechnických a klimatizač-
ních jednotek.

Jednotlivé části systému měření a regulace (MaR) jsou založeny na jednotných principech
a zajišťují optimalizovaný, energeticky nenáročný provoz technologií s důrazem na maximální
bezpečnost docílenou minimálním vstupem lidského faktoru v procesu obsluhy či údržby.

Výsledkem je získání dokonalého přehledu o aktuálně probíhajících procesech, provozních sta-
vech, poruchách a  možnosti  snadného nastavení a řízení vzduchotechnické sestavy.

Každá vzduchotechnická jednotka je řízena autonomním regulátorem s možností kombinace
těchto systémů a jejich společného řízení do nadřazeného systému MaR.

 Provozní podmínky
Rozvaděč a systém MaR jsou určeny pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí bez nebezpe-
čí výbuchu - AA5, (AA3 jen ve verzi pro venkovní provedení), AB4, AD3 dle ČSN 33 2000-3.

 Základní vlastnosti
Systém měření a regulace kompletně řídí chod a regulaci vzduchotechnických a klimatizačních
jednotek. Pro komunikaci s obsluhou používá moderní komunikační rozhraní přes internetový
protokol.

Zajišťuje:
•  regulovaný chod a ochranu ventilátorů řízených pomocí frekvenčních měničů
•  řízení a ochranu zpětného získávání tepla (deskový a rotační výměník)
•  regulaci a řízení chodu ohřívačů (teplovodní, elektrický, plynový, parní) včetně ochranných

funkcí
•  regulaci a řízení chodu chladičů (vodní, přímý výparník) včetně ochranných funkcí
•  spolupráci s invertorovými a kondenzačními jednotkami různých výrobců
•  řízení okruhu tepelného čerpadla typu vzduch-vzduch s reverzním chodem
•  spolupráci se zvlhčovači vzduchu a možnosti řízení relativní vlhkosti vzduchu
•  řízení všech servopohonů přívodních, odvodních a směšovacích klapek
•  signalizaci zanesených vzduchových filtrů a ochrany všech funkčních bloků

vzduchotechnické jednotky

Díky těmto vlastnostem je ve větraném
nebo klimatizovaném prostoru jednoduše umožněna:
•  plynulá regulace teploty přiváděného vzduchu v závislosti na teplotě odváděného nebo

přiváděného vzduchu nebo na referenční teplotě v prostoru
•  regulace vlhkosti přiváděného vzduchu
•  automatický a plynulý přechod mezi topením a chlazením, zvlhčováním a odvlhčováním

dle nastavených požadavků
•  plynulá regulace průtočného množství vzduchu
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Řídící software
•  každý regulátor je standardně vybaven ethernetovým rozhraním a vlastním webovým serverem
•  vzduchotechnická sestava se primárně ovládá přes webové rozhraní pomocí připojeného PC

a internetového prohlížeče (Interner Explorer, Mozilla Firefox atd.) například z Vaší kanceláře
•  při správném nakonfigurování sítě, lze jednotku ovládat prostřednictvím internetu z celého světa

Na monitoru počítače je možno 
zobrazit veškeré provozní stavy 
a provádět veškerá nastavení řízené 
vzduchotechnické sestavy

Systém řízení
přístupu pomocí
několika úrovní

Snadné nastavení 
hodnot časového 
programu

Přehledný 
výpis poruch 
a událostí

Možnost 
nastavení 
všech 
provozních 
parametrů

Zobrazení detailů jednotlivých
funkčních komor vzduchotechnické sestavy

•  vizualizace provozních stavů funkčních bloků vzduchotechnické jednotky
•  aktuální hodnoty všech měřených veličin
• dokonalý přehled
•  jednoduchá obsluha

Lze nastavit 8 vlastních pracovních bodů vzduchotechnické jednotky. Každému pracovnímu 
bodu lze nastavit minimální a maximální požadovaný průtok vzduchu, teplotu, vlhkost, nebo 
koncentraci dle čidla kvality vzduchu. Kombinací těchto pracovních bodů lze nastavit denní 
a týdenní program chodu vzduchotechnické jednotky. V průběhu jednoho dne lze definovat 
6 změn pracovního bodu. 




