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Kvalita vnitřního vzduchu
Fakta a údaje

Látky znečišťující vzduch a jejich zdroje

Produkty 
hoření

Průmyslové 
polutanty

Polutanty 
z dopravy  

(NO2, pevné 
částice)

Radon Metan Vlhkost

Biologické

Čpavek

Ozón
Pachov

Tabák
kouř

Částice

Anorganické 
polutanty 
(NO2, CO)

Vlhkost

VOC
formaldehyd

Biologický
polutanty

Oxid uhličitý  
biologické 

odpady Spalovací
zařízení

Průmyslové 
proces

Silniční 
přeprava

Procesy 
spalování

Půda/kontaminovaná půda

Větrací 
výdechy

Demolice/
výstavba

Požáry

Dekorace, 
nábytek

Stavební materiály

Vaření

Kouření Výzdoba

Obyvatelé, 
domácí 
mazlíčci

Praní, 
uklízení

- Vnější polutanty
- Vnitřní polutanty

Vnější a vnitřní polutanty ovlivňující kvalitu vzduchu Zdroje polutantů ovlivňujících vnitřní prostředí

Pyly

Spory Bakterie

Prach

Mikrobi 
bakterie, viry 
a mikroorganismy

Oxid uhličitý

Látky znečišťující vzduch jsou významnými rizikovými 
faktory u různých onemocnění, jakými jsou alergie, 
srdeční onemocnění, rakovina plic a respirační infekce.

Látky znečišťující vzduch kolem nás vznikají na základě vnějších a vnitřních faktorů.

Například soužití domácích mazlíčků a lidí ve vnitřních prostorách, stejně jako činnosti, jakými je vaření, praní 
a uklízení, kouření jsou zdroji vnitřního znečištění, zatímco automobily a továrny jsou nejznámějšími vnějšími 
znečišťovateli ovlivňujícími kvalitu vnitřního vzduchu.
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Virus chřipky
0,08 - 0,12 µm

5

Polutanty se mohou dostat hluboko do lidského těla

Proč je přívod vzduchu do uzavřených místností důležitý?
Lidé potřebují k přežití čerstvý vzduch:

 › Dospělý muž dýchá běžně 8 litrů za minutu 
(což představuje 16 nádechů/výdechů) nebo 
11 000 litrů za den

 › Spotřeba kyslíku: 250~350 ml/min

Nízké hladiny koncentrace kyslíku ve vnitřním 
prostředí nebo vyšší hladiny koncentrace CO2 mohou 
způsobit ospalost, bolesti hlavy, špatnou koncentraci 
a dokonce zvyšovat srdeční tep.

NÁDECH

21% O2

78% N2

0,9% Argon
0,03% CO2

16% O2

79% N2

4% CO2 

Výpary H2O

VÝDECH

Nos a hltan

Průdušnice

Průduška

Průdušinka

Plicní sklípky

Pevné částice Lidské vlasy
100 µm Virus SARS Covid-19

0,1 µm

PM10

PM2,5

PM1

Aerodynamický průměr (µm) částic 
a pravděpodobná oblast jejich ukládání

Při dýchání vystavujeme své plíce různým 
neviditelným polutantům, které nazýváme pevné 
částice (PM).

Pevné částice dělíme do kategorií podle jejich 
velikosti. PM mohou být velké jako lidský vlas, nebo 
malé jako virus. Čím menší částice, tím nebezpečnější 
je pro naše zdraví.
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Jak znečištění dopadá na naše životy
Dlouhodobá expozice působí konstantní zánětlivý stav a toxicitu

ZÁNĚT

PLICNÍ CHOROBA RAKOVINA

NEUROLOGICKÁ
ONEMOCNĚNÍ

KARDIOVASKULÁRNÍ
ONEMOCNĚNÍ

ALZHEIMER
AUTOIMUNITNÍ
ONEMOCNĚNÍ

DIABETES II. STUPNĚARTRITIDA

Oxid uhličitý

Vysoká koncentrace dokáže vytlačit ze vzduchu 
kyslík. Pokud je k dýchání dostupné malé množství 
kyslíku, mohou se objevit příznaky, jakými je 
zrychlené dýchání, rychlý srdeční tep, nemotornost, 
emoční rozrušení a únava. S tím, jak klesá množství 
dostupného kyslíku, může dojít k nevolnosti 
a zvracení, kolapsu, křečím, bezvědomí a smrti.

Oxid uhelnatý

Vdechování oxidu uhelnatého může přivodit bolest 
hlavy, závratě, zvracení a nevolnost. Pokud hladiny 
CO dostatečně vzrostou, můžete upadnout do 
bezvědomí nebo zemřít. Expozice středně vysokým 
a vysokým hladinám CO delší dobu může také 
souviset se zvýšením rizikem srdečního onemocnění.

Oxidy dusíku (NOx)

Nízké hladiny oxidů dusíku mohou dráždit oči, 
nos, hrdlo a plíce, případně působit kašel, zkrácení 
dechu, únavu a nevolnost. Expozice může také vést 
k hromadění tekutiny na plicích 1 - 2 dny po expozici.

Formaldehyd

Pokud je ve vzduchu více než 0,1 ppm formaldehydu, 
mohou některé osoby zažívat negativní účinky, jako 
jsou vodnaté oči; pocit pálení v očích, nose a hrdle; 
kašel; sípání; nevolnost; a podráždění pokožky.

Pyly

Krátkodobá expozice pylům výrazně zvyšuje riziko 
alergických a astmatických příznaků.

...a mnoho dalšího!
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Typické zdravotní dopady některých běžných polutantů ve vnitřních prostorách

Polutant Dopad na zdraví

Oxid uhelnatý (CO) 
a uhličitý (CO2)

Oxid uhelnatý a uhličitý mohou způsobit bolest hlavy, závrať, nevolnost a při vysokých hladinách 
i smrt. Starší osoby, těhotné ženy, malé děti a osoby s onemocněním srdce a plic jsou vnímavější 
k negativním účinkům oxidu uhelnatého a uhličitého.

Formaldehyd (VOC)
Formaldehyd může dráždit oči, nos a hrdlo, a je považován za potenciální lidský karcinogen (látky 
způsobující rakovinu).

Oxid dusičitý (NO2)

Expozice oxidu dusičitému může způsobit zánět dýchacích cest, respirační choroby a případně 
zvyšovat riziko plicních infekcí. K NO2 jsou nejvnímavější malé děti a astmatici. Hraje hlavní roli při 
rozvoji chronické obstrukční plicní choroby u dospělých, která do roku 2020 zasáhne více lidí než choroby 
srdce (Environmentalist 2012). Dlouhodobá expozice může také ovlivňovat funkci plic a zesilovat reakce 
na alergeny u citlivých jedinců.

Zápach Vypouštěný zápach je subjektivní a u některých osob způsobuje nevolnost a podráždění.

Ozón (O3)
Expozice ozónu může způsobit astma, podráždění a poškodit oči, nos a dýchací cesty. Delší expozice 
vysokým hladinám může způsobit poškození plic a dýchacích cest.

Pevné částice (PM)

Vdechnutelné částice jsou spojeny s mnoha respiračními chorobami, včetně astmatu a chronické 
bronchitidy. Dlouhodobá expozice jemným částicím může být příčinou předčasného úmrtí na srdeční 
a plicní choroby, včetně rakoviny.
Krátkodobá expozice vyšším hladinám koncentrací jemných částic se také pojí s kardiovaskulárními 
potížemi a zvýšenou mírou úmrtí. Expozice jemným částicím se také pojí s rozšířenou úzkostí 
a vysokým tlakem.

Těkavé organické 
sloučeniny (VOC)

Hlavními příznaky, které se pojí s expozicí VOC, patří podráždění očí, nepříjemný pocit v nose a hrdle, 
bolest hlavy a alergické kožní reakce.
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Pevné částice (PM) jako nosiče virů

Zdroj: Dynamics of respiratory droplets carrying SARS-CoV-2 virus in closed atmosphere, Results in Physics, ELSEVIER. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379720319392

KoronavirusRespirační
kapénky

O2 N2

Koalescence respiračních 
kapének

Těžké kapky

Trvale
rozptýlené kapénky 

(d < 10 nm)

Potenciální 
kapka nesoucí 

virus

Okolní proudění vzduchu
(Teplota: T)

Rychlé ukládání
kapek na povrchu

~200 nm~100 nm~1 μm

Viry potřebují nosič, aby se mohly pohybovat po místnosti. Pevné částice, jako 
kapénky uvolňované při kašli či rýmě, jsou potenciálními nosiči virů.

Kapénky jsou nebezpečnější, jelikož existuje vyšší pravděpodobnost jejich 
uchycení (rozptýlení) ve vzduchu. To z nich dělá dokonalé nosiče virů. Větší kapky 
jsou těžší a působením gravitace spadnou dolů nebo se uloží na površích.
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Snižování množství pevných částic ve vnitřních prostorách sníží 
šanci virů najít nosič a cestovat po místnosti.

 › Různé neviditelné částice a respirační kapénky 
plavou místností, pokud v ní není spuštěný žádný 
systém větrání nebo se často neotvírají okna, což by 
umožnilo cirkulaci čerstvého vzduchu.

 › Bez přiměřeného větrání budou i vysoké hladiny 
CO2.

 › Při větrání (přívod čerstvého vzduchu a odvodu 
vydýchaného vzduchu) bude v místnosti menší 
množství pevných částic.

 › Dojde ke snížení hladin koncentrace CO2.

 › Když je správné větrání (buď systémem větrání, 
nebo častým otevíráním oken) doplněno o čističku 
vzduchu, dojde k ještě většímu snížení množství 
pevných částic v místnosti.

 › Hladiny koncentrace CO2 budou díky větrání nadále 
nízké. Čistička vzduchu nemá vliv na hladiny CO2.

 › Správné větrání a řešení čištění vzduchu jsou hlavní 
při dosahování vysoké kvality vnitřního vzduchu.

Bez větrání, bez čističky vzduchu

ZAP.

ZAP.

ZAP.

VYP.

VYP.

VYP.

S větráním, s čističkou vzduchu

S větráním, bez čističky vzduchu
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Kvalita vzduchu v Evropě

Vytápění domů uhlím vytváří rozsáhlé znečištění

Hladina PM₂.₅ na úrovni země 
Mikrogramy na krychlový metr,
18. ledna 2021, 22:00 CET

Vozidla jsou hlavním zdrojem 
znečištění v Moskvě. EU 

automobilové emise jsou 
přísnější než ruské

Smog hromadící se v údolích 
jihovýchodního Polska

Istanbul

120

100

80

60

40

20

0
Limit dlouhodobé 
expozice podle WHO

Zemědělský odpad, tovární emise 
a výfukové plyny z automobilů 
tvoří toxické výpary v Pádském 
údolí, kde nefouká vítr

Zdroj: https://www.economist.com/graphic-detail/2021/01/30/polands-coal-fired-home-heating-creates-widespread-pollution

Zdroj: European Environment Agency (EEA); https://www.eea.europa.eu/
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Proč je kvalita vnitřního vzduchu tak důležitá?

 › V průměru stráví lidé 90 % svého života uvnitř.

 › Hladina vnitřních polutantů může být 2 – 5krát 
vyšší než hladiny venku.

 › Některé vnitřní polutanty mohou být 100krát 
škodlivější než venkovní ekvivalenty.

 › Znečištění vnitřního vzduchu může působit vážné 
zdravotní potíže z krátkodobého i dlouhodobého 
hlediska.

 › Data WHO ukazují, že 4,3 milionu lidí ročně zemře 
kvůli nedostatečné kvalitě vnitřního vzduchu.

 › Špatná kvalita vzduchu vede ke ztrátě 
produktivity, která se celosvětově odhaduje na 
desítky miliard Eur.

 › Kvalita vzduchu se stává stále důležitější součástí 
života v obchodech, hotelích, ve veřejných 
a komerčních budovách, ale také představuje 
rostoucí obavy u zákazníků a návštěvníků.

 › Neviditelné částice v místnosti mohou být nosiči 
virů a zvyšovat rizika přenosu.
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Co je dobrá kvalita 
vnitřního vzduchu?

Normy pro kvalitu vnitřního vzduchu: WHO a EN 16798

Hlavní normy pro kvalitu vzduchu z pohledu pevných částic jsou definovány 
ve směrnicích o kvalitě vzduchu („Air Quality Guidelines“ - „AQG“) od Světové 
zdravotnické organizace (WHO) a ve směrnici EU o kvalitě vnějšího vzduchu (EU, 
2008).

Ve směrnici 2008/50/ES* zavedla Evropská unie dodatečný cíl PM2,5
mající za cíl snížení expozice populace jemným částicím. Tyto cíle jsou stanoveny 
na národní úrovni a zakládají se na průměrném ukazateli expozice (AEI). AEI je 
definován jako 3letý průběžný roční průměr koncentrace PM2,5 v městských 
oblastech**.

*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486474738782&uri=CELEX:02008L0050-20150918

**https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm

Evropské normy pro kvalitu vzduchu a směrnice Světové 
zdravotnické organizace o pevných částicích

Obyvatelé měst jsou vystaveni koncentracím polutantů přesahujícím hodnoty 
uvedené ve směrnici pro kvalitu vzduchu WHO (průměr 2015 - 2017)

Polutant Koncentrace
měřeno podle: EU směrnice o kvalitě vnějšího vzduchu WHO AQG

Částice PM10
24h průměr 50 µg/m3 nesmí být překročeno více než 35krát za rok 50 µg/m3

roční průměr 40 µg/m3 < 20 μg/m3 

Částice PM2.5
24h průměr 25 µg/m3

roční průměr 25 µg/m3 10 µg/m3

Částice PM1 žádná doporučení ke koncentraci PM1 v danou dobu

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report

Zdroj: European Environment Agency 

PM2.5  74-81% NO2  7-8%

PM10  42-52% BaP  83-90%

O3  95-98% SO2  21-31%

I když EU zavedla pro členské státy národní 
cíle v oblasti snižování expozice pevným 
částicím, jsou doporučení WHO obecně 
závažnější než zavedené limitní hodnoty EU.

BaP: Benzo[a]pyren je polycyklický aromatický uhlovodík a výsledek 
nedostatečného spalování organické látky při teplotách od 300 °C (572 °F) do 
600 °C (1,112 °F). Všudypřítomnou sloučeninu můžeme najít v kamenouhelném 
dehtu, tabákovém kouři a mnoha potravinách, zejména v grilovaném mase.
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Kvalita vzduchu - jak je klasifikována?

Zavedená a obecně přijímaná doporučení k limitním hodnotám pro koncentrace 
PM ve vzduchu, který dýcháme, zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO) 
ve „Směrnici o kvalitě vzduchu - globální aktualizace 2005“.

Tyto limity se snaží dosáhnout nejnižší možné koncentrace PM, jelikož nebyla 
stanovena limitní hodnota, pod kterou by nebylo pozorováno poškození zdraví.

Doporučené průměrné limitní hodnoty, které by se neměly překračovat:
 › Roční průměr pro PM2.5 < 10 μg/m3 - 25 μg/m3 24hodinový průměr
 › Roční průměr pro PM10 < 20 μg/m3 - 50 μg/m3 24hodinový průměr
 › V současnosti neexistují doporučení pro koncentrace PM1

Vedle toho:
 › Roční průměr pro NO2 < 40 μg/m3 – 200 μg/m3 1hodinový průměr
 › Roční průměr pro SO2 < 20 μg/m3 - 500 μg/m3 10minutový průměr
 › Denní 8hodinový průměr pro O3< 100 μg/m3 

 › Na základě dříve platné normy EN 13779, byla kvalita vnitřního vzduchu vyjádřena 
jako požadovaná úroveň větrání nebo koncentrací CO2.

 › Nová norma EN 16798-3:2017, která nahrazuje globálně známou normu EN 13779, 
klasifikuje kvalitu vnějšího a vnitřního vzduchu pomocí limitů pro vzduch, které 
stanovila WHO.

 › Je vnímána jako hlavní doporučení pro poradce z oblasti HVAC při 
navrhování větracích systémů a především pak nutné filtrace.

U neobytných budov definuje norma EN16798 o Energetické náročnosti budov - 
Větrání tři kategorie vnějšího vzduchu (ODA), od ODA1 pro nejčistší vzduch po 
ODA3 pro nejznečištěnější vzduch, stejně jako čtyři kategorie přívodu vzduchu 
(SUP) od SUP1 po SUP4, kde SUP1 je nejčistší vzduch.

V závislosti na prostředí, tj. na kategorii ODA a na základě požadované kvality 
přívodu vzduchu, specifikuje norma účinnost filtru, který je nutné použít k zajištění 
požadované kvality vnitřního vzduchu. Za účelem zajištění dobré, ne-li nejlepší 
možné kvality vnitřního vzduchu, zavádějí zákonodárci přísnější požadavky na 
základě normy EN 16798.

Limitní hodnoty podle Světové zdravotnické organizace (WHO)

EN 16798-3:2017

Kvalita vnějšího vzduchu (EN 16798)

Zdroj: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

ODA1 ODA2 ODA3

© Copyright: WHO
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Klasifikace vzduchu, který je přiváděn do budov, se dělí do 5 kategorií, od SUP1, 
nejkvalitnější, po SUP5, která označuje nízkou kvalitu vnitřního vzduchu.

Kvalita vnitřního vzduchu (EN 16798)

SUP 1
Znamená přívod vzduchu s koncentracemi pevných částic, který splňuje doporučení WHO 

(2005) o limitních hodnotách násobené faktorem x 0,25
(roční průměr pro PM2,5 ≤ 2,5 µg/m3 a PM10 ≤ 5 µg/m3).

SUP 2
Znamená přívod vzduchu s koncentracemi pevných částic, který splňuje doporučení WHO 

(2005) o limitních hodnotách násobené faktorem x 0,5
(roční průměr pro PM2,5 ≤ 5 µg/m3 a PM10 ≤ 10 µg/m3)

SUP 3
Znamená přívod vzduchu s koncentracemi pevných částic, který splňuje doporučení WHO 

(2005) o limitních hodnotách násobené faktorem x 0,75
(roční průměr pro PM2,5 ≤ 7,5 µg/m3 a PM10 ≤ 15 µg/m3)

SUP 4 Znamená přívod vzduchu s koncentracemi pevných částic, který splňuje doporučení WHO 
(2005) o limitních hodnotách (roční průměr pro PM2,5 ≤ 10 µg/m3 a PM10 ≤ 20 µg/m3).

SUP 5
Znamená přívod vzduchu s koncentracemi pevných částic, který splňuje doporučení WHO 

(2005) o limitních hodnotách násobené faktorem x 1,5
(roční průměr pro PM2,5 ≤ 15 µg/m3 a PM10 ≤ 30 µg/m3)

Kategorie Všeobecné větrání Průmyslové větrání

SUP 1 -
Oblasti s vysokými hygienickými nároky.

Příklady: Nemocnice, lékárny, elektronický a optický 
průmysl, přívod vzduchu do čistých místností.

SUP 2

Trvale obývané místnosti.
Příklady: Školky, kanceláře, hotely, obytné 
budovy, zasedací místnosti, výstavní haly, 

konferenční sály, divadla, kina, koncertní sály.

Oblasti se středně vysokými hygienickými nároky.
Příklady: Výroba potravin a nápojů.

SUP 3
Příležitostně obývané místnosti.

Příklady: Sklady, nákupní střediska, prádelny, 
serverovny, kopírovací místnosti.

Oblasti se základními hygienickými nároky.
Příklad: Výroba potravin a nápojů se 

základními hygienickými nároky. 

SUP 4 Krátce obývané místnosti.
Příklady: toalety, sklady, schodiště.

Oblasti bez hygienických nároků.
Příklad: Obecné výrobní plochy 

v automobilovém průmyslu.

SUP 5
Neobývané místnosti.

Příklady: Místnost na odpadky, datová 
střediska, podzemní garáže.

Výrobní plochy těžkého průmyslu.
Příklady: Ocelárna, tavírna, svařovna.

Nízká úroveň znečištění

Vysoká úroveň znečištění
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Rovnice hmotnostní bilance pro koncentraci CO2 (EN 13779)

Klasifikace kvality vnitřního vzduchu

Posouzení kvality vnitřního ovzduší na základě míry 
větrání na osobu nebo m² podlahové plochy

Klasifikace kvality vnitřního vzduchu na základě hladin koncentrace CO2

Kategorie

Průtok vzduchu Průtok vzduchu u emisního znečištění budov (l/s/m²)

Očekávané %
l/s/osoba

Velmi nízké Nízké Bez nízkého

Neuspokojivé znečištění znečištění znečištění

I 15 10 0,50 1,00 2,00

II 20 7 0,35 0,70 1,40

III 30 4 0,20 0,40 0,80

IV >30 <4

Kategorie Popis

Hladina CO2 vyšší než hladina 
vnějšího vzduchu (ppm)

Poměr vnějšího vzduchu  
(m3/h/osoba)

Typické rozmezí Typické rozmezí, nekuřácká oblast 

IDA 1 Vysoká kvalita vnitřního vzduchu ≤ 400 > 54

IDA 2 Průměrná kvalita vnitřního 400 - 600 36 - 54

IDA 3 Střední kvalita vnitřního vzduchu 600 - 1000 22 - 36

IDA 4 Nízká kvalita vnitřního vzduchu > 1000 <22

Hodnoty na osobu předpokládají, že obyvatelé jsou jediným zdrojem znečištění.

Hodnoty na podlahovou plochu předpokládají znečištění pocházející pouze z materiálových emisí.

Zdroj: As per (EN 15251) - https://www.sysecol2.ethz.ch/OptiControl/LiteratureOC/CEN_06_prEN_15251_FinalDraft.pdf
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Nabídka společnosti Daikin v oblasti kvality 
vnitřního vzduchu
 › Nabízíme optimální kvalitu vnitřního vzduchu 
s účinnou filtrací:

 - Čističky vzduchu Daikin a AAF
 - Technologie Flash Streamer od Daikin
 › Zajistíme zdravé prostředí díky odvětrávacím 
jednotkám Daikin (centralizované nebo 
decentralizované)

 › Větší komfort pro koncového zákazníka

Sledování kvality 
vnitřního vzduchu Daikin 
Parametry kvality vzduchu a HVAC
Měření a posuzování kvality vnitřního vzduchu může pomoci při identifikaci oblastí zlepšení výkonu systému 
HVAC v zařízeních, kdy jejich řešení povede ke zvýšení hladiny komfortu a života obyvatel budovy.
Zapojeny jsou různé parametry kvality vzduchu, které je nutné vyhodnotit a vyřešit:

Strategie snižování znečištění vzduchu pro zlepšení kvality vnitřního vzduchu

CO2Teplota a vlhkost Pevné částice (PM)
VOC

PM = nosič viru

Analýza komfortu

Účinnost vytápění/
chlazení

Aktivita mikroorganismů 
a virů

Produktivita

Analýza účinnosti větrání

Energetická účinnost

Identifikace zdrojů 
znečištění

Účinnost filtrace

Účinnost větrání

Po posouzení kvality vnitřního vzduchu a analýze zdrojů znečištění vzduchu (vnitřní a vnější polutanty) lze za 
účelem zlepšení kvality vnitřního vzduchu aplikovat různé strategie jejich snižování. Tyto strategie snižování se 
znovu zaměřují buď na vnitřní, nebo vnější faktory.

Vnější zdroje znečištění 
vzduchu

Venku:
- Řízení zdrojů
- Vzduchotěsnost
-  Umístění a řízení 

přísunu
- Filtrace

Uvnitř:
- Řízení zdrojů
- Větrání
- Recirkulace
- Filtrace

Vnitřní zdroje znečištění 
vzduchu

Špatná kvalita vnitřního 
vzduchu

Optimální kvalita 
vnitřního vzduchu 

pro zdraví a pohodu

Strategie snižování Uvnitř:
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Proč je kontrola kvality vnitřního vzduchu zásadní?
Jedná se o významný první krok při zahájení sledování kvality vnitřního vzduchu 
v rámci Vašeho denního prostředí, za účelem prevence škodlivých dopadů, které 
mohou způsobovat neviditelné polutanty.

Coby techničtí odborníci dokážeme vyhodnotit kvalitu Vašeho vnitřního vzduchu 
na základě evropských norem a směrnic WHO, a provedeme potřebné technické 
kontroly Vašeho HVAC systému, abychom mohli podniknout protiopatření, snížit 
riziko vzduchem přenášených infekcí.

Zaměřujeme se na poskytování technických řešení a podpory, které se řídí 
směrnicemi vydanými místními úřady.

Výhody pro Vás

Zlepšení kvality vnitřního vzduchu díky našemu 
strategickému přístupu a know-how

 › Poskytování technické kontroly umožní klientovi posoudit stav kvality 
vnitřního vzduchu a systému HVAC z pohledu jeho dopadu na kvalitu 
vnitřního vzduchu. Kontrolní zpráva může sloužit jako posouzení 
rizik, ale také jako podpůrný dokument pro budoucí vylepšení, která 
případně povedou k optimalizaci bezpečnosti a kvality vzduchu. 

Technické řešení a podpora, která se řídí místními 
směrnicemi

 › Kontrola posoudí, zda systém HVAC odpovídá místním směrnicím 
a nabídne technická řešení pro vylepšení.

 › Kontrola posoudí současný stav kvality vnitřního vzduchu na základě EN 
norem a směrnice WHO, a nabídne návrhy a doporučení pro zlepšení.

Naše odborné znalosti máte na dosah

 › Naši technici pečlivě prozkoumají Vaše zařízení odběrem vzorků 
z povrchů a ze vzduchu, které následně analyzuje Evropská 
mikrobiologická laboratoř, a určí, jak můžete zlepšit kvalitu Vašeho 
vzduchu a snížit riziko šíření infekcí při recirkulaci aerosolu.

 › Po návštěvě a monitorování kvality Vašeho vnitřního vzduchu po dobu 
2 týdnů, Vám předáme zprávu o posouzení stavu Vašeho aktuálního 
systému HVAC a o stavu kvality vnitřního vzduchu, stejně jako návrhy 
řešení pro jejich zlepšení.

1

2

3

Dobrá kvalita vnitřního
vzduchu je zásadní
k zachování zdravého 
a produktivního
pracoviště.
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Jak funguje monitorování kvality vnitřního vzduchu Daikin?
Proces monitorování kvality vnitřního vzduchu Daikin tvoří několik kroků.

Indoor air quality 
measurement 
report 
 

Example Company

Monitorování kvality vnitřního 
vzduchu pomocí IAQ senzoru

Monitorování nejkritičtějších oblastí 
v budově pomocí IAQ senzorů od značky 
Daikin.

Posouzení 

1. Sběr dat a analýza
2. Zpráva o posouzení kvality vnitřního vzduchu

Vytvoření na míru upravené zprávy o kvalitě 
vnitřního vzduchu po 2týdenním sběru dat 
o vnitřním vzduchu.
Zpráva obsahuje aktuální stav kvality 
vnitřního vzduchu na základě různých 
parametrů, jako je CO2, PM a VOC, stejně jako 
návrhy řešení s alternativami.

Zlepšení kvality vnitřního 
vzduchu pomocí řešení 
a služeb od značky Daikin

Implementace řešení na základě 
zprávy o posouzení kvality 
vnitřního vzduchu v případě 
zjištění špatné kvality vnitřního 
vzduchu.

Provedená zlepšení kvality 
vnitřního vzduchu budou 
monitorována a zaznamenávána.

Krok 1 Krok 2 Krok 3
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Klid pro Vaše zákazníky

Nepřetržitá vizualizace kvality vnitřního 
vzduchu na digitální obrazovce ve Vašich 
prostorách. Společnost Daikin také poskytuje 
pečeť kvality vnitřního vzduchu, kterou si 
můžete umístit na ploše.

Pokračující monitorování kvality 
vnitřního vzduchu a podpora

Nabízíme také další monitorování kvality 
vnitřního vzduchu, z důvodu nepřetržitého 
hodnocení aktuálního stavu a případného 
podnikání potřebných protiopatření.

Na základě výsledků mohou být 
řešením:

 › Posouzení vnitřních jednotek 
a filtrace HVAC

 › Posouzení jednotek 
přivádějících čerstvý vzduch 
a filtrace (u centralizovaných 
a decentralizovaných systémů 
větrání)

 › Analýza požadavku na optimální 
čerstvý vzduch

 › Řešení pro čištění vzduchu

monitored by 

Indoor Air
Quality

Krok 4 Výsledek
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Daikin AirSense Pro+
IAQ senzor
IAQ senzor od značky Daikin měří vaše pohodlí sledováním hodnot kvality 

vnitřního vzduchu, environmentálního komfortu a elektromagnetického znečištění. 

K dispozici je 12 senzorů a 15 měřených parametrů, a připojení přes Vaši Wi-Fi síť 

nebo pomocí technologie NB-IoT.

Kompletní samostatná instalace
Monitorování s IAQ senzorem značky Daikin (AirSense Pro+) 
není nutné párovat s jiným výrobkem, což umožňuje extrémně 
snadnou a naprosto samostatnou instalaci, která zabere zhruba 
minutu. Přístroj lze napájet pomocí microUSB elektrického zdroje 
(součástí balení).

Monitorovací platforma Caelum
Přístroj se připojí k platformě Caelum, což je monitorovací platforma 
od značky Daikin, na adrese daikinaq.com. Ta Vám dovolí jednoduše 
monitorovat hladiny kvality vnitřního vzduchu a vytvářet 
pravidelné reporty na základě dat zjištěných senzorem. 
Platformu můžete dokonce používat i k tomu, abyste hladiny kvality 
vnitřního vzduchu ukázali návštěvníkům.

Konfigurační aplikace
Konfigurační aplikace je dostupná v podobě Daikin AirSense, 
jak na App Store, tak Play Store. Jakmile si nainstalujete do 
svého mobilního zařízení a přihlásíte se, naskenujte QR kód na IAQ 
senzoru a aplikace Vás provede celým procesem konfigurace.

Konektivita
IAQ senzor zajistí dokonalou integraci s Daikin On Site a na 
Daikin Cloud Service, což je platforma společnosti Daikin pro 
dálkové monitorování a chytrou údržbu. Zajistí Vám dokonalou 
kontrolu nad celým systémem vytápění, větrání a úpravy vzduchu, 
který máte instalovaný ve své budově.

Cloudová 
platforma
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Certifikace „Green Building“
Instalace IAQ senzoru Daikin Vám může pomoci dosáhnout při 
certifikaci lepšího hodnocení udržitelnosti a projektů ekologické 
výstavby prostřednictvím certifikátů LEED a WELL díky kreditům 
Indoor Environmental Quality.

Video stěna
Video stěna je vynikající nástroj k získání obecného přehledu 
měření prováděných přístrojem. Tuto obrazovku můžete sdílet 
s obyvateli budov, a v každém okamžiku jim ukázat stav kvality 
vnitřního vzduchu.

Komunikační schopnosti
IotNB: Dobrá prostupnost. Kompletní samostatná instalace. Jedná 
se o dokonalé řešení pro servisní účely, kde není možný nebo 
dostupný přístup k místní Wi-Fi.

Wi-Fi: Jednoduché. Kompletní samostatná instalace.

85 x 85 x 60 mm

ELEKTROSMOG
LF rozpětí: 0-400000 nT - rozpětí: 5 Hz - 120 Hz
Přesnost: ±5 % - Rozlišení: 25nT
HF rozpětí: 0 - 10 V/m - Rozpětí: 50 MHz - 300 GHz
Přesnost: ±10 % - Rozlišení: 0,1 V/m
Měření na 3 osách

KVALITA VZDUCHU
Rozpětí: 0 až 500
Přesnost: ±10 %
Rozlišení: 0,1

CO2

Rozpětí: 0 až 5000 ppm
Přesnost: ±30 ppm (od 0 až 1000 ppm)
±3 % (více než 1000 ppm)
Rozlišení: 1 ppm

TVOC
Rozpětí: 0 ppb až 1187 ppb
Rozlišení: 1 ppb
Přesnost: ±10 %

CO2e
Rozpětí: 400 až 8192 ppm
Přesnost: ±10 %
Rozlišení: 1 ppm

Wi-Fi SÍTĚ A HLADINA
(2,4GHz pásmo)
Zjišťuje přístupový bod n° v pásmu 2,4 GHz 
a celkovou hladinu signálu
(od 0 do -100 dBm)

OKOLNÍ OSVĚTLENÍ
Rozpětí: 0 lux až 120000 luxů
Přesnost: ±10 %
Rozlišení: 0,1 lux

TEPLOTA
Rozpětí: -40 °C až 85 °C
Přesnost: ±1 °C (rozmezí 0/65 °C)
Rozlišení: 0,1 °C

VLHKOST
Rozpětí: 0 až 100 % RV
Přesnost: ±3 % RV
Rozlišení: 0,1 % RV

TLAK VZDUCHU HPA
Rozpětí: 300 až 1100 mbar (hPa)
Přesnost: ±1 mbar (hPa)
Rozlišení: 0,18 mbar (hPa)

AKUSTICKÝ TLAK
Rozpětí: 35 až 120 dBspl
Kmitočet: od 50 Hz do 20 KHz
Přesnost: ±1 dBspl
Rozlišení: 0,1 dBspl

JEMNÝ PRACH
Měření koncentrace PM10/PM2,5:0 μg/m3 až 1000 μg/m3

Přesnost: (od 0 μg/m3 do 100 μg/m3) : ±15 μg/m3

Přesnost: (od 100 μg/m3 do 1000 μg/m3) : ±15 %
Rozlišení: 1 μg/m3
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Monitorování kvality 
vnitřního vzduchu
Přístrojová po sledování deska kvality vnitřního vzduchu

Souhrnný ukazatel vnitřního pohodlí

 › Údaje o kvalitě vzduchu, komfortu a elektromagnetickém záření
 › Jednoduše identifikovatelné body vyžadující pozornost na základě 
červených/oranžových/zelených ukazatelů

U každého 
měřeného 
parametru 
jsou k dispozici 
podrobné přehledy

Uklidňuje zákazníky vizualizací 
kvality vnitřního vzduchu ve Vašich 
prostorách!

 › Rychlý mobilní přístup 
k měření kvality 
vnitřního vzduchu

 › Jednoduché ukazatele 
pohody, kvality 
vzduchu a komfortu
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Zpráva o měření 
kvality vnitřního 
vzduchu

Vzorová společnost

Přizpůsobená zpráva o posouzení kvality vnitřního vzduchu 
se zlepšovacími návrhy

1 

Report 
summary 

Example  
Company

sseennssoorr  
nnaammee

rreeppoorrtteedd  
ppeerriioodd

rreeppoorrtteedd  
ppeerriioodd  ddaatteess

sseennssoorr  llaasstt  
sseeeenn  ddaattee

sseennssoorr  
ssttaattuuss

EExxaammppllee
CCoommppaannyy

2277  ddaayyss 0022..0066..22002211  ~~  
2299..0066..22002211

2299..0066..22002211 oofffflliinnee

Dear Customer, 

Firstly congratulations, for taking the first step to measure and monitor the Indoor air quality(IAQ).  

This report will provide the detailed analysis of Indoor air quality for the specified period xx.xx.xxxx to yy.yy.xxyy 

General description on Indoor Air Quality 
IAQ is partly dependent on the quality of outdoor air. Pollutants will enter a building through windows, doors and gaps in the 
structure. Outdoor air is also drawn into buildings by mechanical ventilation systems such as ventilation or air conditioning, 
which include filters to remove many outdoor pollutants, in order to refresh indoor air and to dilute pollutants inside the 
building. 

But there are also pollutants created and present inside buildings. They mix with outdoor air, creating a potent cocktail of 
substances which we are all breathing every day.  

The types and concentration of air pollutants present in any indoor environment will vary according to the building type and 
location in relation to outdoor sources, construction and building systems, and internal content, furnishings and occupant 

Souhrn 
zprávy

Vzorová
společnost

název
senzoru

Vzorová
společnost

reportované
období

27 dnů

reportované
období

02.06.2021~
29.06.2021

datum 
poslední
kontroly 

29.06.2021

stav
senzoru

offl  ine

Vážený zákazníku,

Nejprve Vám gratulujeme, že jste podnikl první krok k měření a monitorování kvality vnitřního vzduchu (IAQ).

Tato zpráva obsahuje podrobnou analýzu kvalita vnitřního vzduchu za uvedené období xx.xx.xxxx až yy.yy.xxyy.

Všeobecný popis kvality vnitřního vzduchu
IAQ částečně závisí na kvalitě vnějšího vzduchu. Polutanty vstupují do budovy skrze okna, dveře, mezery v konstrukci. 
Venkovní vzduch je do budov nasáván také mechanickými větracími systémy, jako je větrání nebo klimati zace, které obsahují 
fi ltry odstraňující mnoho venkovních polutantů, za účelem obnovy vnitřního vzduchu a rozředění polutantů uvnitř budovy.

Ale existují také polutanty, které vznikají a nacházejí se v budovách. Mísí se s vnějším vzduchem, vytvářejí potenciální koktejl 
látek, které dýcháme každý den.

Typy a koncentrace vzdušných polutantů ve vnitřním prostředí se liší podle typu a umístění budovy ve vztahu k vnějším 
zdrojům, konstrukci a systémům výstavby, a vnitřnímu obsahu, nábytku a obyvatelům.

4 

Example Company

In this section, it can be observed the total amount of time 

Detailed Report on IAQ 
Carbon Dioxide : 

The below chart provides the data from the 2 weeks’ time monitored. From this chart one could observe the amount of 
Carbon Dioxide (CO2) parts per million (PPM) present in the air.  

As per World Health Organization (WHO) and American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
(ASHRAE) standard, it is advised for healthy indoor air the Carbon Dioxide level always should be less than 800 PPM, which is 
also show in the below graph as a threshold. Above this line is considered as the bad indoor air to stay for longer time.  

Drilling down to the data analysis to understand more, below the two graphs left and right provide the detailed information 
on hourly basis and daily basis of highest CO2 recorded in a week respectively. 

Vzorová společnost

V této části se můžete podívat na celkové množství času

Podrobná zpráva o kvalitě vnitřního vzduchu
Oxid uhličitý:

Níže uvedený graf uvádí data z 2týdenního monitorování. Na tomto grafu můžete vidět množství částic oxidu uhličitého 
(CO2) na milion (PPM) ve vzduchu.

Podle norem Světové zdravotnické organizace (WHO) a Americké společnosti techniků z oblasti vytápění, chlazení 
a klimatizace (ASHRAE) se u zdravého vnitřního vzduchu doporučuje hladina oxidu uhličitého nižší než 800 PPM, což je také 
uvedeno na grafu níže jako limitní hodnota. Nad touto linií je vnitřní vzduch považován za špatný k delšímu pobytu.

Při podrobnějším zkoumání datové analýzy za účelem lepšího porozumění, jsou níže vlevo a vpravo dva grafy, které uvádějí 
informace o hodinovém základě a denním základě nejvyšší koncentrace CO2 zaznamenané v příslušném týdnu.
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Vzorová společnost

Souhrn před
událostí

Souhrn po
událostí
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Particulate Matter (PM1) : 

The below chart provides the data from the 2 weeks’ time monitored. From this chart one could observe the amount of 
Particulate matter of size 1 µm (PM1) in µg/m3. Which means the amount of PM1 present in micro grams per cubic meter of 
air volume.  

As per World Health Organization (WHO) and American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
(ASHRAE) standard, it is advised for healthy indoor air the PM1 level should be less than 15 µG/m3 on an hourly average 
considered, which is shown in the below graph as a threshold (Red dotted line). Above this line is considered as the bad 
indoor air to stay for longer time.  

(review again on ASHRAE & WHO standards) 

Drilling down to the data analysis to understand more, below the two graphs left and right provide the detailed information 
on hourly basis and daily basis of highest PM1 recorded in a week respectively.  

Vzorová společnost

Pevné částice (PM1):

Níže uvedený graf uvádí data z 2týdenního monitorování. Na tomto grafu si lze povšimnout množství pevných částic 
velikosti 1 µm (PM1) v µg/m3. Což znamená, že množství PM1 přítomné v mikrogramech na kubický metr vzduchu.

Podle norem Světové zdravotnické organizace (WHO) a Americké společnosti techniků z oblasti vytápění, chlazení 
a klimatizace (ASHRAE) se u zdravého vnitřního vzduchu doporučuje hladina PM1 nižší než 15µg/m3 na základě hodinového 
průměru, což je také uvedeno na grafu níže jako limitní hodnota (červená tečkovaná čára). Nad touto linií je vnitřní vzduch 
považován za špatný k delšímu pobytu.

(Znovu se podívejte do norem ASHRAE a WHO)

Při podrobnějším zkoumání datové analýzy za účelem lepšího porozumění, jsou níže vlevo a vpravo dva grafy, které uvádějí 
informace o hodinovém základě a denním základě nejvyšší koncentrace PM1 zaznamenané v příslušném týdnu.

Zpráva o posouzení kvality 
vnitřního vzduchu od společnosti 
Daikin uvádí kompletní přehled 
a podrobnou analýzu všech 
monitorovaných parametrů 
kvality vnitřního vzduchu. Také 
obsahuje výklad pozorovaných dat 
a zlepšovacích návrhů pro nutné 
kroky.
Jsou posouzeny aktuální míry 
větrání a porovnány s vyžadovanými 
evropskými standardy a normami 
kvality vzduchu.

Porovnání výsledků 
parametrů kvality vnitřní 
vzduchu před a po 
monitorování kvality 
vnitřního vzduchu 
a kroky pro zlepšení.
Jsou posouzeny aktuální 
míry větrání a porovnány 
s vyžadovanými 
evropskými standardy 
a normami kvality 
vzduchu.

Podrobné posouzení 
všech měřených 
parametrů:
 › Celková doba měření
 › Celotýdenní cyklus 
(denní hodnoty)

 › Celotýdenní cyklus 
(hodinové hodnoty)
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Produkty Daikin distribuuje:

Tato publikace má pouze informativní charakter a pro společnost Daikin Europe N.V. nepředstavuje závaznou 
nabídku. / Daikin Central Europe Handels GmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe Handels GmbH 
sestavila obsah této publikace podle svých nejlepších znalostí. Nevyjadřujeme výslovnou ani předpokládanou 
záruku za to, že je obsah a výrobky a služby uvedené v této publikaci, úplný, přesný, spolehlivý či vhodný k 
určitému účelu. Specifikace podléhají změnám bez oznámení. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe Handels 
GmbH výslovně odmítá odpovědnost za přímou či nepřímou škodu, v nejširším smyslu slova, plynoucí z použití 
anebo výkladu této publikace, nebo v souvislosti s ní. Autorská práva k veškerému obsahu náleží společnosti 
Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. se účastní programu Eurovent Certified Performance pro 
ventilátorové jednotky a systémy s proměnlivým průtokem chladiva. Daikin 
Applied Europe S.P.A se účastní programu Eurovent Certified Performance pro 
kapalinové chladicí jednotky, hydronická tepelná čerpadla a vzduchotechnické 
jednotky. Průběžnou platnost certifikátu můžete sledovat na:  
www.eurovent-certification.com

Pro Váš domov i Váš podnik

Viry 
a bakterie

Jemné prachové 
částice

Pachy a aler-
geny

Ze vzduchu odstraňuje

www.daikin.cz/cs_cz/o-spolecnosti/spickove-moderni-technologie/
iaq/servis_pro_kvalitu_vnitrniho_ovzdusi/iaq-sensor

Čistička vzduchu značky Daikin se streamerovou 
technologií (MC55W) a čistička vzduchu s technologií 
Streamer a funkcí zvlhčování (MCK55W)

›  Čistý vzduch díky aktivnímu proudění plazmových 
iontů a technologii Flash Streamer

›  Odstraní 99,98 % koronavirů
›  Velmi výkonný HEPA filtr, který zachytí jemné prachové částice
›  Zvlhčování a čištění v jednom (pouze MCK55W)
›  Rychlost průtoku vzduchu 330 m3/h
›  Pro plochy až 82 m2

AAF AstroPure 2000

›  Samostatná recirkulační jednotka (výška 1628 mm)
›  Standardní velmi účinné HEPA H14 filtry
›  Volitelné UV germicidní záření
›  Plug & Play
›  Rychlost průtoku vzduchu 2000 m3/h
›  Pro komerční plochy až do 200 m2

Řešení Daikin 
pro čistý vzduch

99,98 %
Koronavirů  

odstraněných během  
2,5 minuty


