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Výpočet potřeby tepla pro vytápění a ohřev teplé vody
Výpočet potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody počítá celkovou roční potřebu energie na vytápění a
ohřev vody GJ/rok i MWh/rok dle lokality, venkovní výpočtové teploty, délky otopného období a dalších
okrajových podmínek.

Lokalita (Tabulka)

 

 tem = 12 °C     tem = 13 °C     tem = 15 °C ???

Město Délka topného období d = 225  [dny]

Venkovní výpočtová teplota te = -12  °C Prům. teplota během otopného období tes = 4.3  °C

 Vytápění

Tepelná ztráta objektu Qc = 55,835  kW

Průměrná vnitřní výpočtová teplota tis = 19  °C ???

Vytápěcí denostupně
 

= 3308 K.dny

Opravné součinitele a účinnosti systému

ei = 0.85 ???
 

ηo = 0.95 ???

et = 0.90 ??? ηr = 0.95 ???

ed = 1.00 ???

Opravný součinitel ε ???

0.765

ε = 0.765

436.3 GJ/rok

121.2 MWh/rok

 Ohřev teplé vody

t1 = 10  °C ???
 

ρ = 1000 kg/m3 ???

t2 = 55  °C ??? c = 4186 J/kgK ???

V2p = 4,08  m3/den ???

Koeficient energetických ztrát systému z = 0.5  ???

Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody

= 320.2 kWh

Teplota studené vody v létě tsvl = 15  °C

Teplota studené vody v zimě tsvz = 5  °C

Počet pracovních dní soustavy v roce N = 365  [dny]

362.7 GJ/rok

100.7 MWh/rok

Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody
 

799 GJ/rok

221.9 MWh/rok

Praha (Karlov)
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