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Systém automatického vytápění v domově Communauté des Soeurs de Jeanne Delanoue 

Kongregace « Communauté des Soeurs de Jeanne Delanoue », domov pro seniory, který se nachází v Saint-Hilaire-
Saint-Florent poblíž Saumur, poskytuje své služby šedesáti klientům ve věku mezi 75 a 80 lety. 

 

Vytápění bylo v tomto domově odjakživa závažným problémem, ať už se 
jednalo o náklady na vytápění, kontrolu teploty v místnostech nebo 
samotné podmínky komfortu. V budovách byla často příliš vysoká teplota.  

Na základě doporučení dodavatele plynu, společnosti GDF SUEZ, se 
v domově rozhodli zavést v roce 2009 systém automatického vytápění 
THERMOZYKLUS. 

Výsledek se dostavil po prvním roce užívání, a to v podobě 30% úspor, jež 
byly vyhodnoceny studií společnosti GDF SUEZ. 

 

Systém technicky uzpůsobený a vhodný pro všechny druhy vytápění… 
 
Systém THERMOZYKLUS pracuje s přísunem energie a energetickými 
ztrátami (otevírání dveří či oken, sluneční svit, používání zařízení, 
přítomnost lidí…) a tepelnou energií nashromážděnou v místnostech 
(tepelná setrvačnost systému vytápění). Nejnovější generace 
mikroprocesorů zajišťuje sběr, zpracování a uchovávání dat, což umožňuje 

optimální řízení systému vytápění. 
 
… s jednoduchou instalací 
 
Modulární systém THZ je adaptabilní k jakémukoli zařízení. V klášteře byl v rámci systému THERMOZYKLUS 
zaveden bezdrátový systém THZ díky spolupráci s místním partnerem, společností ALTHECIA. Bezdrátové řešení 
splňuje veškeré požadavky kláštera (chatrné zdi nelze provrtat, velká plocha, kterou je třeba monitorovat). 
 
Byly instalovány přizpůsobivé prvky k ovládání radiátorů, které se doposud ovládaly manuálně. Bezdrátový 
regulátor radiátoru se jednoduše namontuje na radiátor, což dělá z instalace zařízení velmi rychlé řešení.  
 
Teplota je poté uzpůsobena po výkyvu pokojové teploty o 0,5 °C pokojovým senzorem, který je nutné instalovat 
ve všech pokojích, které jsou předmětem sledování. Pokoje jsou následně pod kontrolou centrálního systému, 
který zajišťuje optimální rozložení tepelné energie i přes obtíže dané rozložením budovy. 
 
Personál klášteru poté přizpůsobil požadovanou teplotu podle individuálního plánu zvlášť pro každý pokoj. 
Automatizace umožnila dosažení úspor a odstranění problému s nevyvážeností teploty, a to vše pomocí 
jednoduchého opatření. 
 
Takto bylo ušetřeno 84,836 kWh energie, což znamená úsporu 3,857eur. Průměrná cena v období mezi 
červencem 2009 a červnem 2010 byla 45,47 eur.  
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Investice se navrátila za méně než dva roky (1,83 roku), přičemž prvotní investice činila 7,040 eur. Jak říká 
společnost GDF SUEZ, „s tímto řešením je možné naprosto bez potíží šetřit energií, aniž by tím byl dotčen 
komfort klientů“.  

 

Popis opatření : 

 Bylo nainstalováno 21 bezdrátových regulátorů radiátorů namísto manuálních. Ty jsou ovládány centrálně a 

neumožňují jakékoli přenastavení ze strany uživatele či zapínání a vypínání radiátorů.  

 Tři bezdrátové senzory pokojové teploty poskytují informace o teplotě centrálnímu ovládacímu systému 

prostřednictvím dvou vysílačů. 

 Centrální jednotka, jádro celého systému, zpracovává průběžně informace, vyhodnocuje je a poté přistupuje 
ke změnám teploty v místnostech. Ovládá tak oběh radiátorů v reálném čase prostřednictvím bezdrátového 

kontaktu (868 MHz, evropský standard). 

 Dva rádiové zesilovače byly začleněny do systému, aby se zesílil signál potřebný k bezdrátové komunikaci, 
která by bez nich byla v dlouhých kamenných chodbách značně ztížena. 

 

Software umožnil efektivní ovládání radiových zařízení a optimalizaci radiového přenosu.  

 

Instalace zařízení proběhla ve velmi krátké době, a to obzvláště díky kompletně bezdrátovému řešení. Výběr 
tohoto řešení si pochvaluje jak personál kláštera, tak společnost GDF SUEZ.  

 

Výtažek ze studie: spotřeba plynu v topné sezoně: 

 

Období Spotřeba HDD Poměr 

kWh/DJU 

Upravená 

spotřeba/2008-
2009 

2008-2009 1,372 788 2,381 576.56  

2009-2010 1,252 205 2,319 539.98 1,337 041 

 

 

 

 


