
Temperování betonových  
konstrukcí vzduchem  
CONCRETCOOL 
Inovativní systém – u nás chladí příroda 

Nová knihovna Humboldtovy univerzity, 
Berlín. Foto © Stefan Müller. 

Centrální knihovna, Ulm. Foto © Martin 
Duckek. 

Arcusova sportovní klinika, Pforzheim 



Inovace s názvem CONCRETCOOL 

Co označuje název CONCRETCOOL? 
 
CONCRETCOOL představuje doplnění vzduchotechnic-
kého zařízení (VZT) o další komponenty, které umožňují 
tzv. aktivaci betonu pomocí vzduchu. Jako provozní 
médium slouží přiváděný vzduch. 
 
Množství vzduchu, které je potřebné z hygienických 
důvodů, zároveň pokrývá potřebu chlazení budovy. Díky 
doplňkovému nočnímu chlazení lze dosáhnout vyššího 
chladicího výkonu v teplých letních obdobích. 
 
Použití vody v betonových stropech je tím pádem 
zbytečné! 
 
 
 
Proč zvolit CONCRETCOOL? 
 
Převládající klimatické podmínky se liší v závislosti na 
místě zamýšlené výstavby. Z klimatických podmínek se 
přitom vychází při projektování technického vybavení 
budov. 
 
Např. dle normy DIN 4710 je Německo rozděleno do 15 
klimatických zón: 

Chladicí trubka Ø 60 mm a Ø 80 mm 

Lokalita  Průměrná 
roční 
teplota 
vzduchu  

Roční 
podíl 
hodin s 
teplotou 
≤ 12 °C 

Roční 
podíl 
hodin s 
teplotou 
≤ 14 °C 

Roční 
podíl 
hodin s 
teplotou 
≤ 16 °C 

 (°C) (%) (%) (%) 

Hamburk  8,7 65 75 84 

Berlín  8,8 63 72 80 

Kolín  9,4 62 74 83 

Drážďany  8,8 63 72 80 

Frankfurt  10,4 58 67 76 

Stuttgart  10,4 58 67 76 

Mnichov  8,2 64 74 80 

Basilej (CH)  10,0 59 68 75 

Curych (CH)  9,1 62 70 77 

Ženeva (CH)  9,8 59 67 75 

Vídeň (A)  9,9 57 65 73 

Lucemburk (L) 10,1 64 73 80 

Amsterdam (NL)  9,5 63 74 83 

Londýn (GB)  10,8 59 71 80 

Milán (I)  11,7 51 58 66 

Paříž (F) 11,2 56 65 74 

Prostřednictvím systému temperování betonové kon-
strukce vzduchem CONCRETCOOL lze výše uvedené 
chladicí kapacity venkovního vzduchu (o průměrné roční 
teplotě 8 – 11 °C) využít k přímému chlazení betonových 
stropů. 
Z toho vyplývá, že v převážné většině provozní doby je 
toto chlazení bezplatné. 



Funkce systému CONCRETCOOL 

Jak systém CONCRETCOOL 
funguje? 
 
Do rastrů betonových stropů se zalije 
hliníkové dobře tepelně vodivé chla-
dicí potrubí o průměru 60 mm nebo 
80 mm. Pro zajištění lepšího přes-
tupu tepla je vnitřní plocha potrubí 
žebrovaná. Vzduch tak není přiváděn 
přímo do místností, ale prochází 
nejprve chladicím potrubím instalova-
ným uvnitř betonového stropu. Při 
tomto průchodu se chladný přiváděný 
vzduch ohřeje téměř na teplotu stro-
pu. Teplo, které je k tomuto ohřevu 
třeba, přitom procházející vzduch 
odnímá stropní konstrukci. Tento 
přestup tepla tedy zároveň ochlazuje 
konstrukci budovy. Tento vzduch je 
potom rozveden vyústkami firmy 
Kiefer do místností a zajišťuje tak 
hygienickou potřebu přívodu čer-
stvého vzduchu. Teplotu přívodního 
vzduchu cca 21 °C tak lze zajistit bez 
použití dodatečného ohřevu. Toto 
řešení tedy nevyžaduje žádnou doda-
tečně vynaloženou energii! Jedná  
se o samoregulační proces, který 
díky značné akumulační schopnosti 
betonových stropů probíhá téměř  
bez výkyvů a vyznačuje se vysokou 

Chladicí potrubí je ukládáno ve staticky neutrální zóně Chladicí potrubí je uspořádáno podél 
konstrukční výztuže 

Účinnost přenosu tepla při použití systému CONCRETCOOL dle měření 
Univerzity HLK ve Stuttgartu 

mírou tepelné stability. Účinnost zpět-
ného získávání tepla VZT zařízení 
překračuje při aplikaci systému 
CONCRETCOOL hodnotu 95%. Toto 
řešení tedy s rezervou splňuje veš-
keré požadavky zákona o podpoře 
výroby tepelné energie z obnovi-
telných zdrojů. Společně s využitím 

potenciálu volného chlazení to 
přináší mimořádně nízké provozní 
náklady a vysoké energetické úspory. 
Standardu pasivního domu s energe-
tickou spotřebou max. 15 kWh/m2  
a tak lze dosáhnout i bez realizace 
nákladných dodatečných opatření. 

te
p

lo
ta

 v
zd

u
ch

u
 [

°C
] 

délka [m] 

účinnost přenosu tepla 90 % 



Oblasti použití systému CONCRETCOOL  

Kde lze systém CONCRETCOOL 
použít? 

Tento systém byl uveden na trh  
v roce 2000 a od té doby byl použit 
ve více než 55 projektech kancelářských  
a správních budov, knihoven, škol, 
muzeí a klinik o celkové podlahové 
ploše přesahující 260 000 m². 
 
Co můžete očekávat od firmy 
Kiefer? 

Bezplatně pro vás vypracujeme 
návrh systému CONCRETCOOL. 
Ten bude zahrnovat i odhad te-
pelných zátěží, chladicích výkonů a 

Systém CONCRETCOOL v mnichovském komplexu m.pire od slavného architekta Helmuta Jahna, Budova Chicago 
byla oceněna zlatou pečetí kvality od Německé společnosti pro trvale udržitelnou výstavbu 

také údaje o předpokládané energe-
tické spotřebě vaší budovy při použití 
systému CONCRETCOOL. V případě 
vašeho požadavku vypracujeme za 
příplatek simulaci chování dané 
budovy s využitím příslušných sta-
vebně technických hodnot dle 
metodiky TRNSYS. Rádi vám zpra-
cujeme i koncepci regulace systému, 
která zajistí jeho optimální využití  
v kombinaci s instalovaným VZT 
zařízením. Jako spelialisté na klima-
tizační techniku vám kromě toho 
nabízíme i kompletní rozsah služeb  
z oblasti vzduchotechniky – od projektu  
až po uvedení zařízení do provozu. 

Další informace 

Vybrané reference tohoto zařízení 
jsou k dispozici na webu: 
www.kieferklima.de, www.inexco.cz 
nebo vám je na přání zašleme 
poštou. 
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Výhody systému CONCRETCOOL  

Chlazení stropů vzduchem 

Architekti i vlastníci budov vítají 
skutečnost, že k tepelné aktivizaci 
konstrukce budovy není potřebná 
voda – a to především v budovách 
vybavených velkým množstvím tech-
niky. 

Mnozí z nich však znají jen systémy  
s rozvodem vody a zajímají je proto 
odpovědi na následující otázky: 
 
Proč vlastně používat k chlazení 
vzduch? 

Průměrná roční teplota venkovního 
vzduchu (8–11 °C) skýtá velký poten-
ciál pro volné chlazení. Tento poten-
ciál může pokrýt potřebu chlazení 
celé budovy! 
 
Kolik vzduchu je třeba? 

Doporučujeme počítat s takovým 
množstvím vzduchu, které je potřeb-
né z hygienických důvodů. 
 
Jakého chladicího výkonu lze takto 
dosáhnout? 

Při 2,5-násobné výměně vzduchu  
za hodinu lze dosáhnout variabilního 
chladicího výkonu od 35 do > 65  
W/m2. Tento výkon umožňuje poho-
dlně pokrýt jak základní provozní 
zátěž, tak i zvýšenou tepelnou zátěž 
v teplých letních obdobích. 
 
Fungování systému 
CONCRETCOOL 

Na rozdíl od konvenčních systémů se 
vzduch nepřivádí přímo do místností, 
ale prochází nejprve hliníkovým po-
trubím, které je zabetonované ve 
stropě. Přiváděný vzduch tak chladí 
stropní konstrukci. Vzduch proudící 
stropem z něj zároveň získává teplo, 
čímž dochází k jeho ohřevu. Zabe-
tonované chladicí potrubí tedy plní 
více funkcí najednou: chlazení 
stropu, ohřev přiváděného vzduchu  
a přívod vzduchu do místností. 

Betonování stropů s instalovaným systémem CONCRETCOOL 

Výhody systému CONCRETCOOL 

Optimální tepelná pohoda 

Není třeba žádné další stropní chlazení s vodou 

Možnost až 50% úspory energie volným chlazením 

Maximální flexibilita díky modulární konfiguraci chladicího potrubí 

Chlazení venkovním vzduchem bez nutnosti úpravy oběhového vzduchu 

Snížení nákladů na výstavbu díky nižší konstrukční výšce podlaží 

Celková účinnost zpětného využití tepla přesahující 95 % 

Minimální náklady na regulaci 



Specialisté na klimatizaci 

Vývojová a testovací laboratoř 

Poradenství a projektování vzduchotechnických 
a klimatizačních systémů 

Vzduchové vyústě 

Chladicí stropy 

Temperování betonové konstrukce vzduchem 

Realizace komfortních klimatizačních systémů 

Realizace průmyslových klimatizačních systémů 

Správa budov 

Zajištění údržby 

Odstraňování azbestu 

Inexco Argosy s.r.o. Tel.: +420 220 513 800  Fax: -816 

Bělohorská 186/161 E-Mail:   info@inexco.cz 

169 00 Praha 6 Internet: www.inexco.cz 
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