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NÁVRH NA ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA ENERGIE  (PLYN, ELEKTRICKÝ PRÚD) 10-20%  ÚSPORY  
 
Súčasné nastavenie programu  zvyšuje náklady na energie a kúrenie nie je efektívne vzhľadom na 
obnovenú prevádzku Kina Tatran.   
Navrhujem  upraviť časový program ÚK :  

- skrátenie času kúrenia v režime normál do 21.00 hod. 
- pri vyšších teplotách zrušiť nočné kúrenie v útlme a  kúrenie namiesto útlmu vypínať 
- nastaviť útlm na dni kedy sa nepremieta. Keďže pracovná doba inf. kancelárie je do 17.00. 

v utorok a stredu nastaviť útlm od 17.00 hod.  
- Vetva  č. 2 VZT je zrejme nefunkčná. Po jej sfunkčnení  by bolo možné okrievať kinosálu 

vzduchotechnikou pred predstavením nastavením na žiadanú teplotu (19°C zapínanie 21°C 
vypínanie) a takto ju vykúriť v krátkom čase namiesto vykurovania radiátormi,    kedy sa 
musí kvôli kinosále vykurovať celá budova.  V súčasnosti pri zapnutí vzduchotechniky, keďže 
vetva VZT je nefunkčná, dochádza k ochladzovaniu  kinosály namiesto ohrevu a zbytočne 
riadiaci systém  spúšťa viaceré kotly čo aj tak nemá význam, keďže kinosála sa neohrieva.   

- Tento systém nepodporuje striedanie kotlov, pre to by bolo vhodné prevádzku kotlov 
striedať manuálne obsluhou.  
 

Doporučený návrh je možné jednoducho vyskúšať a zistiť  možné úspory pravidelným sledovaním 
dennej spotreby plynu odpisom plynomeru a odpisom elektromeru, čo v súčasnosti nie je 
v povinnostiach obsluhy a preto nie je možné sledovať energetickú účinnosti kotolne.  Odpis 
plynomeru a elektromeru by som odporúčal aspoň na odskúšanie navrhovaných úprav, resp. aspoň 
raz týždenne.  
 
V prípade poskytnutia ďalších informácii ma môžete kontaktovať na 0903 142 771 alebo mailom.  
F. Bednár 
 

STARÉ NASTAVENIE PROGRAMU RIADIACEHO SYSTÉMU LANDIS & STAEFA - KINO TATRAN 

Riadiaci systém samostatne reguluje: 
Okruh ústredného kúrenia v celej budove –  čerpadlo č. 1 ÚK  Grunfos v kotolni. 
Okruh vzduchotechniky pre  kinosálu – čerpadlo č. 2 VZT Grunfos v kotolni (ohrev VZT). 
Okruh chladenia –klimatizácie –čerpadlo č. 3 VZT Grunfos na poschodí v priestoroch   
vzduchotechniky. 
 
Vykurovacia krivka ÚK (čerp. č. 1) : 1. bod krivky pri vonkajšej teplote   15°C     37°C 
                             2. bod krivky pri vonkajšej teplote  -15°C     65°C  

 Program ústredné kúrenie (ÚK) :   

pondelok  od 6.00  - 22.00  normál  od 22.00 do 6:00 ( útlm-15°C) 
utorok       od 6.00  - 22.00  normál  od 22.00 do 6:00 ( útlm-15°C) 
streda        od 6.00  - 22.00  normál  od 22.00 do 6:00 ( útlm-15°C) 
štvrtok       od 6.00  - 22.00  normál  od 22.00 do 6:00 ( útlm-15°C) 



piatok         od 6.00  - 22.00  normál  od 22.00 do 6:00 ( útlm-15°C) 
sobota        od 6.00  - 22.00  normál  od 22.00 do 6:00 ( útlm-15°C) 
nedeľa        od 6.00  - 22.00  normál  od 22.00 do 6:00 ( útlm-15°C) 
 
Vonkajšia vypínacia teplota pre kúrenie normál    18°C  
(Kúrenie sa odstaví ak je vonkajšia teplota vyššia ako 18°C) 
 
Vonkajšia vypínacia teplota pre kúrenie útlm (nočný útlm)  5°C  
(Kúrenie sa odstaví ak je vonkajšia teplota vyššia ako 5°C) 
 
Program Vzduchotechnika (VZT) :    

Vonkajšia teplota pre prepnutie leto/zima  5,9°C 
 
Ohrev čerp. č. 2 VZT:  Zapínanie VZT pri teplote vzduchu v kinosále  19°C 
                                        Vypínanie VZT pri teplote vzduchu v kinosále  23°C 
 
Chladenie čerp. č. 3 VZT:   Teplota v kinosále pre vypnutie chladenia 23°C  
 
 

ZMENA NASTAVENIA PROGRAMU RIADIACEHO SYSTÉMU LANDIS & STAEFA - KINO TATRAN 
10. 2. 2016 

VZT je po manuálnom otvorení trojcestného ventilu už funkčná. Zmeny sú zvýraznené červenou 
farbou. Dni kedy sa nepremieta –utorok, streda je nastavený útlm od 17.00 hod. Ak budú v týchto 
dňoch akcie, pani riaditeľka mi to oznámi mailom a ja nastavím program podľa požiadaviek. (Dá sa 
nastaviť na celý týždeň). Pri mínusových nočných teplotách  sa útlm nastaví až do 5.00 a čerpadlo 
ÚK sa nebude vypínať.  
 
Vykurovacia krivka ÚK (čerp. č. 1) : 1. bod krivky pri vonkajšej teplote   15°C     37°C 
                             2. bod krivky pri vonkajšej teplote  -15°C     65°C  

 Program ústredné kúrenie (ÚK) :   

pondelok  od 5.00  - 6.00 útlm, 6.00 -21.00  normál,  21.00 do 22:00 útlm, 22:00 stop ÚK (útlm-12°C) 
utorok       od 5.00  - 6.00 útlm, 6.00 -17.00  normál,  17.00 do 22:00 útlm, 22:00 stop ÚK  
streda        od 5.00  - 6.00 útlm, 6.00 -17.00  normál,  17.00 do 22:00 útlm, 22:00 stop ÚK  
štvrtok       od 5.00  - 6.00 útlm, 6.00 -21.00  normál,  21.00 do 22:00 útlm, 22:00 stop ÚK  
piatok         od 5.00  - 6.00 útlm, 6.00 -21.00  normál,  21.00 do 22:00 útlm, 22:00 stop ÚK 
sobota        od 5.00  - 6.00 útlm, 6.00 -21.00  normál,  21.00 do 22:00 útlm, 22:00 stop ÚK  
nedeľa        od 5.00  - 6.00 útlm, 6.00 -21.00  normál,  21.00 do 22:00 útlm, 22:00 stop ÚK 
 
Vonkajšia vypínacia teplota pre kúrenie normál    18°C  
(Kúrenie sa odstaví ak je vonkajšia teplota vyššia ako 18°C) 
 
Vonkajšia vypínacia teplota pre kúrenie útlm (nočný útlm)  5°C  
(Kúrenie sa odstaví ak je vonkajšia teplota vyššia ako 5°C) 
 
Program Vzduchotechnika (VZT) :    



Vonkajšia teplota pre prepnutie leto/zima  5,9°C 
 
Ohrev čerp. č. 2 VZT:  Zapínanie VZT pri teplote vzduchu v kinosále  19°C 
                                        Vypínanie VZT pri teplote vzduchu v kinosále  21°C 
 
Chladenie čerp. č. 3 VZT:   Teplota v kinosále pre vypnutie chladenia 23°C  
 
Úspora ZP dosiahnutá zmenou nastavenia programu riadiaceho systému.  
 
Z priloženej tabuľky o spotrebe plynu  po zmene nastavenia programu  dňa 10. 2. 2016 vidieť, že 
v dňoch kedy sa kúri v režime normál do 21.00 hod, je úspora cca  14% a v dňoch utorok, streda, 
kedy sa nepremieta a kúri v režime normál do 17. 00 hod. je úspora 19%.  
Pre porovnanie: Dňa 6. 2. 2016 pri priem. vonkajšej teplote -1,1°C  bola spotreba plynu pred 
zmenou programu 52 m3 a po zmene pri približne  rovnakej teplote  -1°C dňa 11. 2. 2016 bola 
spotreba 44 m3. (úspora cca 14%) 
V utorok kedy sa nepremieta dňa 9. 2. 2016 pri priem. vonk. teplote 6,9°C bola spotreba  38 m3 , 
teda vyššia ako v stredu po zmene programu dňa 10. 2. 2016 kedy sa pri priem. vonk. teplote  1,7°C 
teda oveľa nižšej spotrebovalo len 37 m3 plynu. 

  Kino Tatran- spotreba plynu      

         

 Dátum 
Priem. vonk. 
teplota°C 

Stav plynoveru  6.00 
hod 

Spotreba 
m3     

s 6.2.2016 -1,1 72987 52     

n 7.2.2016 2,3 73039 45     

p 8.2.2016 4 73084 43     

u 9.2.2016 6,9 73127 38      

s 10.2.2016 1,7 73165 37 úspora cca19% (kurenie len do 17.00 h.) 

š 11.2.2016 -1 73202 44 úspora cca14% (kúrenie do 21.00 h).  

p 12.2.2016   73246       

         

V rámci úspor by som poprosil, aby pani riaditeľka Kina e-mailom na adresu szcpv@szcpv.org 

oznamovala plánované akcie v dňoch kedy sa nepremieta, teda v dňoch utorok a streda, aby sa 

upravil na čas akcie program kúrenia, ktorý je možné nastaviť na celý týždeň vopred.  
 

Rovnako ako na  tel. č. 0903 142 771 alebo 0944 913447, hlásila prípadný výpadok el. prúdu, 

alebo kúrenia, nakoľko v kotolni nie je trvalá obsluha.  
Radoslav Bednár a ja bývame v centre mesta v blízkosti kina, takže nie je problém sa do kina 

okamžite dostaviť v prípade problémov.  

 

Pre úsporu el. energie  by som odporúčal pri výmene žiaroviek, ktorých je v kinosále veľké 

množstvo, tieto nahrádzať úspornými LED žiarovkami so spotrebou 90% nižšou a životnosťou od 

25 000 do 50 000 hod. Súčasné majú životnosť len 1000 hod. Výmena žiaroviek za LED nášmu SVB 

priniesla úspory do 90%, cena LED žiaroviek pri objednávke internetom zo spol. NEKTO 

www.nekto.sk v Snine je od 1,65 eur za kus, čo je cenovo prijateľné vzhľadom na budúce úspory.  

 S pozdravom 

       František Bednár 

V Poprade 12. 2. 2016 


