
ENERGETICKÉ SYSTÉMY BUDOV

Oddělení se zabývá novými koncepcemi decentrali-
zovaných zdrojů energie (obnovitelné, palivové) pro 
energeticky efektivní interaktivní budovy.

Vyvíjí optimalizované prvky OZE pro integraci do 
konstrukčního pláště budov a součásti technických 
systémů pro docílení nízké potřeby primárních paliv.

Zkoumá inovativní, multifunkční a energetické sou-
části pro dodávku tepla, chladu a elektřiny, jako jsou 
např. hybridní solární kolektory, pokročilá tepelná 
čerpadla a zároveň možnosti efektivní akumulace 
tepla a chladu.

Navrhuje koncepce komplexních technických sou-
stav pro efektivní integraci zdrojů energie a nadřa-
zených sítí s využitím inteligentního řízení.

Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
tel.: +420 605 570 354 
e-mail: tomas.matuska@fs.cvut.cz



LABORATOŘ  
TEPELNÝCH ČERPADEL

Laboratoř je vybavena dvojitým boxem pro zkoušení tepel-
ných čerpadel v rozsahu tepelných výkonů od 3 do 50 kW.  
Umožňuje testování tepelných čerpadel země-voda, voda-voda  
a vzduch-voda, případně zkoumání specifických zařízení s chladi-
cím oběhem. Pro inspekci chladicích zařízení v reálném provozu je 
k dispozici analyzátor ClimaCheck.

   víceúčelová klimatická komora (zkušební box) se dvěma oddě-
lenými prostory 

   dva oddělené měřicí okruhy pro testování tepelných čerpa-
del země-voda, voda-voda a vzduch-voda s tepelnými výkony  
3 až 15 kW a 13 až 50 kW

   přenosný analyzátor tepelných čerpadel a chladicích zařízení 
ClimaCheck pro kontrolu funkce a výkonnosti v provozu

SOLÁRNÍ LABORATOŘ SOLAB2

Analýza a testování vývojových prototypů solárních kolektorů vlastní konstrukce. Laboratoř je vybavena testovacím zařízením pro zkouš-
ky solárních kolektorů ve vnitřním ustáleném prostředí s využitím solárního simulátoru.

  solární simulátor s umělým slunečním zářením
  optická měřicí stolice pro stanovení optických charakteristik transparentních materiálů
  příložný ultrazvukový průtokoměr a měřič tepla od DN 10 do DN 2000
  přístroj Mertel EurotestPV pro kompletní testování fotovoltaických panelů a celých instalací
  hmotnostní průtokoměry pro měření různých druhů tekutin

LABORATOŘ ORGANICKÝCH  
RANKINOVÝCH CYKLŮ LORCA

Laboratoř je zaměřena především na vývoj a testování prototypů  
zařízení na principu organického Rankinova cyklu (ORC). Opti-
malizace komponent ORC vede k tvorbě a udržení konkuren-
ceschopnosti na trhu. Sledují se dva směry využití: recykla ce 
odpadního tepla v průmyslu a kombinovaná výroba elektřiny  
a tepla nízkých výkonů.

   simulátor odpadního tepla
   analyzátor spalin Testo
   zařízení pro testování ORC komponent
   mikroturbína Capstone C30

LABORATOŘE A VYBAVENÍ

REFERENCE

   Komerční instalace mikroelektrárny WAVE v Mikolajicích na Opavsku (ve spolu-
práci s firmou Damgaard Consulting).

   Vývoj integrovaného systému bateriového uložiště s kogenerační ORC jednot-
kou na dřevní štěpku (ve spolupráci s firmou EnergyCloud).

   Vývoj pokročilého energetického systému pro zásobování budov teplem, 
chladem a elektřinou s vysokou soběstačností pro docílení standardu téměř 
nulové budovy s ekonomickou návratností do 10 let (ve spolupráci s firmou 
Regulus).

   Vývoj a příprava pro sériovou výrobu dvou inovativních prvků energeticky ak-
tivního lehkého obvodového pláště budov (ve spolupráci s firmou Skanska).

   Provozní test tepelného čerpadla v ZŠ Dubenec (potvrzení tepelného výkonu 
po úpravě).

   Zkoušení a validace matematického modelu vícevýměníkového tepelného 
čerpadla země voda (Regulus).

   Optimalizace návrhu tepelného čerpadla vzduch voda a jeho zkouška  
(Schlieger). 

   Zkoušení a validace matematického modelu tepelného čerpadla s proměn-
ným výkonem (výzkumný projekt TAČR).

   Ve spolupráci s ITC Zlín, a.s. certifikace kolektoru KPG1 pro získání značky Solar 
Keymark.

   Test soudržnosti při vystavení slunečnímu záření pro FENESTRA WEIDEN.

   Měření úhlově závislé propustnosti optických rastrů Raywall45 a Raywall90.
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