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Pojďme spolu vymýšlet chytré věci

| Zadání:
Společnost SMART-TEC byla oslovena společností 

Step TRUTNOV a.s. na vývoj řídící jednotky pro kotel na 
spalování celých balíků slámy STEP – KC 100 – 190 kW.

Řídící jednotka měla zajišťovat společné fungování 
ventilátorů, čerpadel, termostatů, snímačů tlaku 
a teploty, klapky trojcestného směrového ventilu 
a omezovače teploty. Cílem bylo dosáhnout ideálního 
průběhu spalovacího procesu.

Investor: Step TRUTNOV a.s. 
Výrobce: SMART-TEC s.r.o.
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| řešení :
Firmou SMART-TEC byla vyvinuta sestava složená z rozvaděčů  STEP - KC  a  STEP - TV.

STEP - KC zajišťuje správné propojení a společné fungování ventilátorů, čerpadel, termostatů, snímačů tlaku a teploty, klapek 
trojcestného směrového ventilu a omezovače teploty. K tomu, aby bylo dosaženo 
propojení a komunikace všech těchto komponentů, jsou nedílnou součástí Řídící 
jednotka a Triakový regulátor. 

STEP - TV je automatický expanzní automat pro udržování tlaku, odplyňování 
a doplňování topné soustavy. Zajišťuje plně automatický provoz otopných soustav, 
předávacích stanic, chladících a klimatizačních systémů. Zařízení eliminuje negativní 
účinky vzduchu a plynů v otopných soustavách, dále pak udržuje tlak v soustavě 

v předem stanovených hranicích, bezpečně zamezí vzniku podtlaku a tím odpařování nebo kavitaci 
ve všech částech soustavy. 

STEP - TV nejenomže kontroluje parametry soustavy, ale zároveň z ní odstraňuje veškeré volné 
a rozpuštěné plyny. To zamezí během provozu kotle uvolňování bublinek plynu, šumu v radiátorech 
a poruchám cirkulace. Úbytky vody ze soustavy se  kontrolovaně doplňují.

| výsledek:
Propojením a společným fungováním všech již zmíněných součástí kotle jsme docílili, že je do kotle prostřednictvím klapky 

a ventilátoru přiváděno potřebné množství vzduchu. Zároveň je zajištěn i odvod spalin pomocí ventilátoru na základě pokynů 
ze snímače na měření tlaku. STEP - TV řídí rozvádění teplé vody uvnitř kotle a omezovač maximální teploty zamezí přehřátí kotle 
vypnutím spalinového ventilátoru a uzavřením klapky přívodu primárního vzduchu.

Toto řešení vede k ideálnímu průběhu spalovacího procesu a k maximálnímu využití energie z celého balíku slámy (biomasy).

| komentář týmu smart-tec:
Řešením STEP - KC jsme dosáhli zjednodušení servisních zásahů, díky soustředění 

všech funkcí do jednoho rozvaděče. Po vyloučení problémů na senzorech a akčních 
prvcích lze rozvaděč jednoduše odpojit a vyměnit za jiný.
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