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Vnější průřezové rozměry modulárního systému klimatizačních jednotek KLMOD
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ve volném průřezu (m/s)
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≤ 2,8
≤ 3
Ventilátorová komora

* rychlost v průřezu je základní podmínkou pro zatřídění 
jednotky do dané energetické třídy. Splnění dalších
parametrů viz. kapitola Energeticky úsporné jednotky
nebo v software Climacal



Vnější průřez
B x H (mm)

Název

optimalizováno pro Ekodesign

D1 TB2 L1(M) T1
TESTED!DIN EN 1886

F9
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FLEXIBILNÍ POUŽITÍ

Modulární konstrukce klimatizačních jednotek PremiAir umožnuje 
přizpůsobit výšku, šířku a délku jednotky aktuálním potřebám daného 
projektu.

32 základních průřezových rozměrů.

Základní modulový rozměr  310 a 620 mm umožňuje návrh zařízení
v rozličných prostorových konfguracích. 

optimalizováno pro Ekodesign

D1 TB2 L1(M) T1
TESTED!DIN EN 1886

F9
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PARAMETRY OPLÁŠTĚNÍ

− tloušťka sendvičového panelu 50 mm
− izolace z minerální vaty (třída reakce

na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1)

NEBO

− izolace z polyuretanové pěny
(třída reakce na oheň C3
dle ČSN EN 13501-1)

PARAMETRY OPLÁŠTĚNÍ
dle ČSN EN 1886
- zařazení do tříd

Mechanická pevnost
Těsnost
Prostup tepla
Tepelné mosty

Minerální vata
D2
L1(M)
T2
TB2

Polyuretan
D1
L1(M)
T2
TB2
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MODULÁRNÍ KONSTRUKCE =  32 VELIKOSTÍ

32 základních průřezových 
rozměrů jednotky PremiAir 
umožňuje pokrýt výkonový
rozsah 800 až 83 000 m3/h 
s vysokou fl exibilitou 
a umožňuje přizpůsobení 
se téměř jakémukoliv 
projektovému návrhu. U jedné 
jednotky je navíc možné použít 

rozdílné průřezové rozměry pro přívodní a odvodní část a tím 
ještě více optimalizovat prostorové nároky klimatizační jednotky 
v rozměrově omezených strojovnách.

RÁMOVÁ KONSTRUKCE =  VYSOKÁ STABILITA

Speciální sendvičový panel tloušťky 50 mm spolu s vysoce 
pevnými eloxovanými hliníkovými profi ly kostry zajišťují maximální 
mechanickou stabilitu jednotky PremiAir, takže ani u velkých 
sestav s vysokým dispozičním tlakem nedochází k nežádoucím 
deformacím. Jednotka s panelem vyplněným polyuretanovou 
pěnou splňuje nejvyšší kategorii mechanické pevnosti D1 
(dle ČSN EN 1886). Panely jsou natolik pevné, že umožňují 
pochůznost jednotek.

VYSOKÁ KVALITA OPLÁŠTĚNÍ
= ZÁRUKA 60 MĚSÍCŮ

Vysoká kvalita použitých materiálů a přesná 
technologie výroby nám umožňuje 
poskytnout záruku na opláštění v délce 
60 měsíců. Výrobní proces je certifi kován 
dle ISO 9001 certifi kační společností TÜV 
NORD CERT. Proces výroby dílů podléhá 
mezioperační kontrole, celé transportní bloky 
VZT jednotek jsou podrobeny důkladné 
konečné kontrole vzhledu a funkce.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Klimatizační jednotky lze podle 
požadavku projektu navrhnout 
tak, aby splňovaly požadovanou 
třídu energetické účinnosti. Při 
správném návrhu může být 
jednotka PremiAir zařazena ve 
třídě účinnosti „A". K dosažení 

tohoto cíle nám pomáhají vysoce účinné rekuperátory tepla, 
fi ltry s nízkou tlakovou ztrátou a energeticky úsporné ventilátory 
s motory v třídě IE2, nebo IE3, nebo s EC motory.

DODÁNÍ….   KOMPAKTNÍ X ROZLOŽENÁ?

− Jednotky je možné dodat v kompletně smontovaném stavu,
transportovatelné v jednom celku, na jednom rámu.

− Jednotky je možné dodat v montážních celcích. Při návrhu je
jednotka rozdělena na přiměřený počet částí, odpovídajících
transportním možnostem daného projektu.

Pro jednotky šířky do 2270 mm je max. délka 19 bloků, tj. 5910 mm. 
Pro jednotky šířky od 2580 mm je max. délka 10 bloků, tj. 3120 mm.

− Jednotky je možné dodat v zcela rozloženém stavu na jednotlivé
komponenty (panely, profi ly, rohovníky, ventilátory, výměníky,
rekuperátory atd.). Konečnou montáž provádějí pracovníci
Janka Engineering s.r.o. přímo na stavbě.

KVALITNÍ KOMPONENTY = SKVĚLÝ VÝSLEDEK

Pro klimatizační jednotky PremiAir používáme to nejkvalitnější, 
co dodavatelé komponent pro vzduchotechnické jednotky 
momentálně nabízejí. Všichni dodavatelé komponent vlastní 
certifi kát systému managementu kvality ISO 9001.

Použité komponenty: 
− Deskové a rotační rekuperátory HOVAL.
− Ventilátory NICOTRA-GEBHARDT.
− Volná oběžná kola ZIEHL-ABEGG.
− Elektromotory SIEMENS a CAG.
− Výměníky LLOYD COILS EUROPE.
− Hořáky WEISHAUPT.

32 velikostí
modul 310 a m
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HLUKOVÝ ÚTLUM OPLÁŠTĚNÍ

RESPEKTUJEME NORMATIVNÍ POŽADAVKY

Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.
Zákon č. 299/2011 o hospodaření energií.
Vyhláška 337/2011 o energetickém štítkování a ekodesingu výrobků 
spojených se spotřebou energie.
ČSN EN 1886 – Vzduchotechnické jednotky–mechanické 
vlastnosti.
ČSN EN 12599 – Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky 
instalovaných větracích a klimatizačních zařízení.
ČSN EN 15240 – Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů.
ČSN EN 15239 – Směrnice pro kontrolu větracích systémů.
ČSN EN 13779 – Základní požadavky na větrací a klimatizační 
systémy.
ČSN EN 13053+A1 – Vzduchotechnické jednotky – hodnocení 
a provedení jednotek, prvků a částí.
VDI 6022 – Hygienické požadavky na vzduchotechnická zařízení.
DIN 1946-4 - Vzduchotechnická zařízení nemocnic.

CERTIFIKÁTY

Klimatizační jednotky splňují legislativní požadavky: 
− Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – stanovující technické

požadavky na vybrané stavební výrobky.
− Nařízení vlády č.17/2003 Sb. (2006/95/ES) – stanovující

technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
− Nařízení vlády č.616/2006 Sb. (2004/108/ES) – stanovující

technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické 
kompatibility.

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (94/9/ES) – které stanovuje technické 
požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití 
v prostředí s nebezpečím výbuchu.

ZKUŠEBNOU PODLOŽENÉ VÝKONY

Výrobní závod má k dispozici vlastní zkušebnu s odborným 
personálem vybavenou nejmodernějšími měřícími přístroji 
pro testování vzduchotechnických zařízení. Měřící přístroje jsou 
pravidelně kalibrovány a jsou vedeny v metrologickém řádu. 
Způsob měření je prováděn v souladu s normami ČSN a EN. 
V naší zkušebně jsou testovány všechny prototypy nových komor 
i konstrukční úpravy stávajících komor a díky naměřeným údajům 
mohou být klimatizační jednotky dále optimalizovány.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI OPLÁŠTĚNÍ

dle zařazení do tříd dle ČSN EN 1886

Kostru jednotky tvoří vysoce tuhé uzavřené profi ly z eloxovaného 
hliníku s přerušenými tepelnými mosty spojené v rozích rohovníky 
z tvrzeného polyamidu. Teplotní odolnost polyamidových rohovníků 
a izolačních vložek v profi lu je minimálně do 80 oC. Opláštění 
jednotky tvoří tuhé, 50 mm silné sendvičové panely s dosedacím 
profi lem po obvodu. Panely jsou vyplněny polyuretanovou pěnou 
vyrobenou ekologickým způsobem bez použití freonu, nebo 
minerální vatou lepenou k plechovému plášti panelu. Panely, tvořící 
vnější plášť klimatizační jednotky, jsou s rámem spojeny pomocí 
šroubů. Na dosedacích plochách jsou panely opatřeny pryžovým 
těsněním.
Vnitřní a vnější plášť panelů tvoří ocelový žárově pozinkovaný 
plech, vrstva zinku 275 g/m2. Lakované provedení tvoří ocelový 
plech v barvě RAL9002 – bílá, popř. libovolná barva RAL na přání 
zákazníka. Panely je možné dodat také v nerezovém provedení. 
Materiál vnějšího a vnitřního plechu opláštění lze libovolně 
kombinovat.

VARIANTY OPLÁŠTĚNÍ PANELU - KOMBINACE

Vlastnosti opláštění
mechanická pevnost 

těsnost *

prostup tepla 

tepelné mosty 

tloušťka sendvič. panelu

materiál izolace

měrná hmotnost izolace

koef. tep. vodivosti izolace λ

třída reakce na oheň ** 

tloušťka plechů sendviče

součinitel prostupu tepla

těsnost fi ltrační stěny

pracovní teplota vzduchu

Minerální vata
D2 (1A)

L1 (M)/L2(R)

T2

TB2

50 mm

HARDSIL

65 kg/m3

0,036 W/mK

A1

0,8 mm

0,64 W/m2K

F9

-30 až +40 oC

PUR pěna
D1 (2A)

L1 (M)/L2(R)

T2

TB2

50 mm

Elastopor+IsoPMDI

60 kg/m3

0,029 W/mK

C3

0,55 mm

0,53 W/m2K

F9

-30 až +40 oC

* jednotka v těsném / standardním provedení

** dle ČSN EN 13501-1

Označení
opláštění
STD

STD 1

LAK

LAK 1

NER

NER 1

NER 2

VNĚJŠÍ 
plech panelu

zinkováno

lakován RAL 9002

lakován RAL 9002

lakován libovolným RAL

zinkováno

nerez AISI 304

lakován RAL 9002

VNITŘNÍ
plech panelu

zinkováno

zinkováno

lakován RAL 9002

lakován libovolným RAL

nerez AISI 304

nerez AISI 304

nerez AISI 304

f (Hz)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

Minerální vata
útlum De (dB)

-11

-8

-11

-20

-29

-35

-41

-45

Panel PUR
útlum De (dB)

-7

-8

-12

-15

-16

-15

-30

-40

De – útlum akustického výkonu podle ČSN EN 1886, měřený na celém 

opláštění jednotky. Hluk měřen v souladu s normou ČSN EN ISO 3744 

(určování hladin akustického výkonu…).
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SPRÁVNÝ ODVOD KONDENZÁTU

Provozem klimatizační jednotky vzniká v některých jejích sekcích 
kondenzát, který je třeba odvést. Jedná se o sekce vodního 
chladiče, chladiče s přímým výparníkem, deskového rekuperátoru 
a zvlhčovací sekce. Tyto sekce jsou vybaveny plochou, nebo 
spádovanou kondenzátní vanou (hliníkovou nebo nerezovou) 
s hrdlem. Pro zajištění správného odvodu kondenzátu z vany 
a proti přisávání pachu z odpadního potrubí je třeba umístit 
na výstupní hrdlo sifon. Standardně jsou dodávány U sifony 
s kuličkou. Do jednoho sifonu se nesmí zaústit více odpadních 
hrdel. U venkovního provedení by měl být sifon a odpadní potrubí 
zabezpečeno proti zamrznutí elektrickým topným kabelem.

Sifon v podtlakové části jednotky:
Výška sifonu musí odpovídat tlaku v dané komoře. Standardně 
má sifon výšku H = 200 mm, což odpovídá podtlaku v komoře 
950 Pa.  V případě, že je v komoře větší podtlak než 950 Pa je nutné 
vysunout delší vysunovací rameno sifonu (pozor - zasahuje pod 
úroveň základního rámu C120-H140), nebo je možné výtokovou část 
sifonu naklonit (až do úhlu 15o) a překonat tak podtlak až 1800 Pa. 
Podtlakový sifon musí obsahovat kuličku, která slouží jako zpětný 
ventil. Výtok ze sifonu má rozměr DN 40 mm.

Na přání je možno dodat sifon s čistícím otvorem HL136, viz obr.

SPOJOVÁNÍ KOMOR

Pro vzájemné spojování jednotlivých bloků jednotky KLMOD jsou 
určeny vnější, popř. vnitřní spojovací segmenty. Tvoří je dvojice 
protikusů s tvarovým zámkem vyrobené z velmi pevné hliníkové 
slitiny. Vzájemné stažení je realizováno pomocí šroubu M8x30 
s vnitřním šestihranem (imbus). Upevnění segmentů do rámu 
je pomocí 4 ks nýtovacích matic a šroubů M6x25 s vnitřním 
šestihranem. 

REVIZNÍ DVEŘE

Komory jsou vybaveny revizními dveřmi (snímatelnými panely), 
sloužícími k výměně fi ltrů, pravidelné údržbě, čištění nebo kontrole 
vnitřní vestavby. S použitím uzávěrů “DUAL-HINGE“ lze dveře 
nejen otevřít na libovolnou stranu, ale i je zcela sejmout. Revizní 
dveře jsou osazeny trvale pružným těsnícím profi lem, po obvodu 
dosedajícím k hliníkovému rámu jednotky. Dveře jsou materiálově 
zcela shodné s provedením ostatních panelů včetně shodné 
izolační výplně. Uzávěry dveří jsou samodotěsňující a je možné 
je vybavit možností uzamčení. Standardně jsou uzamykatelné 
ventilátorové komory a komory pro umístění MaR. V případě 
dveří přes 2 moduly (620 mm) je šířka otevřeného manipulačního 
otvoru 540 mm, v případě dveří do 1 modulu (310 mm) je šířka
otvoru 230 mm.

podtlak v komoře (Pa)

  950 Pa - standard

1300 Pa - maximálně

1800 Pa - s nakloněním výtoku

výška ∆h (mm)

105 mm

140 mm

190 mm

výška  ∆h(mm) = podtlak ∆p (Pa) /10 + 10 (mm) 

1cm = 100 Pa
Sifon v přetlakové části jednotky:
Sifon bez problému funguje do přetlaku 1200 Pa (při výšce
H = 200 mm), popř. až do 2300 Pa při maximálním vytažení.
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DOPRAVA A MANIPULACE

Při dopravě a manipulaci s jednotlivými bloky lze zvedat jednotky 
pouze zespodu. Při zvedání jeřábem je třeba použít pásy 
podvlečené pod jednotkou, přičemž u větších kusů je třeba pásy 
nahoře rozepřít, aby nedošlo k deformaci bloku. Závěsná místa 
jsou na rámu jednotky označena symbolem háku. Při skládání 
vysokozdvižným vozíkem je třeba podepřít bloky po celé šířce, 
jinak hrozí proražení dna.

MANIPULAČNÍ PROSTOR KOLEM JEDNOTKY

V případě umístění jednotky do strojovny je třeba zajistit okolo 
jednotky dostatek prostoru pro údržbu a také pro její případný 
servis. Ze zadní strany jednotky je třeba počítat s odstupem od zdi 
cca 600 mm pro pohodlné spojení komor vnějšími spojkami, nebo 
cca 200 mm v případě vnitřního spojování komor. Ze strany obsluhy 
je nutné dodržet volný prostor před komorami pro údržbu a servis.

Minimální prostor nutný pro základní údržbu:

Prostor nutný pro opravu nebo výměnu zařízení:

V případě instalace venkovní jednotky na rámu nad úrovní střechy 
je třeba zajistit pochozí plošinu okolo jednotky na straně obsluhy 
s dostatečnou šířkou, nebo s demontovatelným zábradlím.

PODSTAVNÉ RÁMY

Komory se dodávají standardně na podstavném ocelovém 
pozinkovaném rámu výšky 120 mm, volitelně se stavitelnými 
nohami. Rám je vytvořen po obvodu z ocelových pozinkovaných 
C profi lů vzájemně sešroubovaných a z příček montovaných 
v modulu 310 mm. V rámu jsou otvory pro manipulaci �65 mm 
a otvory pro ukotvení jednotky k základu �11 mm. Rámy C120 je 
možno vybavit stavitelnými nohami různých délek, umožňujících 
snadné vyrovnání jednotky (např. na spádované podlaze) a snadný 
úklid, popř. dezinfekci pod jednotkou. Rozmístění noh v rámu 
s ohledem na jejich nosnost navrhuje selekční software. Rámy C120 
jsou použitelné pro bloky do hmotnosti 2400 kg a délky bloků do 
2780 mm. 
Pro bloky o vyšší hmotnosti nebo délky jsou určeny svařované 
ocelové rámy z profi lu U160. Rám je vyztužen příčkami C120. S tímto 
rámem je možno sestavit transportní blok délky až 5910 mm.  
U jednotky se sprchovou pračkou v provedení s vanou pod 
obrysem jednotky je dodáván rám o výšce 350 mm.

fi ltrační komora

fi ltrační komora (čistý fi ltr)

ventilátorová komora - údržba

ostatní komory

700 mm

800 mm

700 mm

600 mm

všechny komory šířka jednotky + 200 mm

6
5
m

m

11

1
2
0

630

26

15

tl.2mm

305 310 310 305

1
4
0

175

2
0

1
8
0
-2

3
0

90

2
4
5
-2

9
5

2
9
0
-3

4
5

stavitelná noha
nosnost 300kg

matice M16 navařená v noze

podložka Sylomer SR220-25
tl.20-25mm (nosnost 80kg L=60mm)

40
m

m

rám C120-H140

rám C120-H180

rám C120-H245

rám C120-H290

rám U160 - svařovaný

oka pro zvedání

65mm
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HYGIENICKÉ PROVEDENÍ

osvětlení a okna pro komory ventilátorů, zvlhčovače popř. fi ltrů.
− Chladič a odlučovač kapek zařadit před 2. st. fi ltrace.
− Komora pro nasávání čerstvého vzduchu s vanou a servisními

dveřmi.
− Všechny vstupy do jednotky opatřit klapkami (strana čerstvého

vzduchu, přívodního vzduchu, odpadního a odtahového
vzduchu).

− ZZT zařadit vždy za první stupeň fi ltrace.
− Relativní vlhkost vzduchu v přívodní části jednotky (za prvním

fi ltrem) by neměla přesáhnout 90 %, při teplotách nad 0 oC
by neměla přesáhnout 80 % RH (růst bakterií). U sestav se
směšováním lze zabezpečit vhodným směšovacím poměrem,
u sestav bez směšování je možno zabezpečit předehřívačem.

ZÁKAZNICKÁ PROVEDENÍ
− Možnost návrhu jednotky v hygienickém provedení dle

VDI6022. Tato norma defi nuje materiálové požadavky na
jednotlivé komponenty VZT jednotek, předepisuje např. vany
za žaluzií na sání čerstvého vzduchu, vyjímání fi ltrů do špinavé
strany, dobrou čistitelnost všech komponentů jednotek,
ventilátory s odvodem kondenzátu a revizním otvorem na
spirální skříni, max. rychlost na chladiči bez eliminátoru do
2,0 m/s, max. rychlost na chladiči za kterým je zvlhčovač do
2,7 m/s atd.

− Možnost návrhu jednotek v hygienickém provedení dle
DIN1946-4 pro použití v nemocnicích. Norma předepisuje např:
všechny komponenty ve styku se vzduchem pozinkované
a lakované, prostory třídy čistoty Ia + Ib s 3stupňovou fi ltrací 
M5/F9/H13, odtah u infekčních místností s fi ltrem H13, vizuální 
sledování zanesení fi ltrů pomocí ručičkových diferenčních
manometrů, rozteč lamel chladiče min. 2,5 mm, parní zvlhčovač
umístěn před 2. st. fi ltrace atd.

DOPORUČENÉ ŘAZENÍ FILTRŮ DO STUPŇŮ

HYGIENICKÉ PROVEDENÍ OBSAHUJE:
− Vnitřní povrch jednotky v provedení lak popř. nerez.
− V nerezovém provedení je možno udělat i pouze část jednotky.
− Vnitřní spáry jsou přetmeleny bezsilikonovým tmelem.
− Chladiče mají rozteč lamel min. 2 mm, v případě chlazení

s kondenzací rozteč min. 2,5 mm a je použit vyjímatelný
eliminátor kapek.

− Vana pro odvod kondenzátu u chladiče a zvlhčovače v nerez
provedení, spádovaná, s velkým výtokovým otvorem.

− Tlumiče hluku mají vyjímatelné kulisy a jsou potažené plastovou 
fólií, zabraňující odletu částic a umožňující dezinfekci. Tlumiče
umísťujeme za první stupeň fi ltrace a před druhý stupeň fi ltrace.

− Ventilátory mohou být vybaveny dýzami pro odečet tlaku
ventilátoru a vybavené regulátorem konstantního vzd. výkonu
DSG.

− Spirální skříně ventilátorů opatřeny odvodem kondenzátu
a revizním otvorem .

− Osvětlení uvnitř komor.
− U ventilátorových komor na dveřích průzor.
− U fi ltrační komory na dveřích průzor.
− Rámy ohřívačů a chladičů z nerezu.
− Vnitřní díly jednotky pozinkované a práškově lakované,

nebo nerezové.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Maximální rychlost v čelním průřezu do 2,5m/s.
− První stupeň fi ltrace umístit jako první komoru po vstupu

vzduchu do jednotky, doporučená třída M5 až F7. Druhý resp.
třetí stupeň fi ltrace umístit až na konec jednotky, třída fi ltrace 
dle požadavku (F7-H13).

− Druhý stupeň fi ltrace použít v provedení s vyjímáním fi ltru do 
špinavé strany, se servisními dveřmi šířky 2 moduly (580 mm).

− V případě použití parního zvlhčování je třeba umístit 2. stupeň
fi ltrace až za vypočtenou rozptylovou vzdálenost zvlhčovače

− Filtrační sekce vybavit měřením tlakové diference
(s mechanickým ukazatelem).

− Nominální výkon jednotky dimenzovat na střední zanesení
fi ltrů, přičemž max. zanesení fi ltrů u hygienických jednotek je:

− G1-G4 ztráta 150 Pa, M5-F7 ztráta 200 Pa, F8-F9 ztráta 300 Pa.
− Zabezpečit spolehlivý odtok vody ze sifonů kondenzátních van.
− Zajistit servisní přístup pro čištění chladiče a to z obou stran.
− U jednotek vyšších než 1600 mm (od KLMOD 25) osadit

Konstrukce jednotek PremiAir KLMOD je velmi vhodná pro sestavy jednotek určených pro čisté prostory tzv. hygienické 
jednotky. Opláštění je uvnitř zcela hladké a dobře čistitelné, ve vnitřním profi lu nejsou žádné nepřístupné kouty a otevřené 
ostré hrany. Profi ly s přerušeným tepelným mostem (třída TB2) eliminují kondenzaci vodních par na chladných místech 
konstrukce. Rámová koncepce jednotky poskytuje možnost snadného servisního přístupu k vnitřním vestavbám z libovolné 
strany, kromě toho nabízí vysokou stabilitu a vysokou schopnost tlumení hluku a vibrací. Abychom však jednotku mohli 
považovat za „hygienickou“ nestačí dodržet třídu fi ltrace přiváděného vzduchu, ale je třeba při jejím návrhu (a následné 
montáži) dodržet zásady pro navrhování.

- Hladký vnitřní
profi l

- Výměníky
s antibakteriální
úpravou

- Filtrace až do třídy
H13

1. stupeň

M5

G4

G3

G2

2. stupeň

F8

F7

M6

M5

3. stupeň

H13

E12

E10

F9

Třída čistého prostoru 

(ISO 14644-1)

ISO 6 (1 000)

ISO 7 (10 000)

ISO 8 (100 000)

ISO 9 
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- Snadná čistitelnost

- Hygienické
provedení dle
VDI6022

Filtry maximálně využívají plochu průřezu.

Těsný deskový rekuperátor s vysokou 
účinností.

Zcela hladký vnitřní profi l usnadňuje údržbu.

Regulace konstantního výkonu snímáním tlaku 
na dýze ventilátoru.

PŘÍKLAD SESTAVY JEDNOTKY V HYGIENICKÉM PROVEDENÍ
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MĚŘENÍ A REGULACE
Jednotka může být vybavena volnou komorou pro umístění systému 
MaR. Komora má vždy samostatné vnější dveře s uzamykatelnými 
uzávěry a je oddělena od přímého proudu vzduchu.

UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE
− Samostatný rozvaděč: do komory lze namontovat kompletní

rozvaděč MaR s vlastními dveřmi.
− Přímá montáž do komory Janka:  komoru lze připravit pro

přímou montáž komponent MaR a elektro. Komoru lze
vybavit dodatečnými vnitřními dveřmi a  lištami pro montáž
elektrického panelu. Firma montující MaR musí zajistit elektro
revizi tohoto rozvaděče (není součástí jednotky).

UMÍSTĚNÍ KOMORY
− Volné komora v odvodní větvi: Komora pro MaR je vytvořená

přepažením volné komory v odvodní větvi klimajednotky 
tepelně neizolovaným plechem. Tím dochází k vyhřívání
(případně chlazení) komory od odváděného vzduchu
z prostoru. Komora může být vybavena navíc přímotopem,
světlem, nebo větracími otvory ve dveřích.

− Samostatná komora pro MaR: pro systém MaR může být
vyhrazena samostatná komora mimo klimatizační jednotku.
Komora může být dle požadavku vybavena přímotopem,
provětrávacím ventilátorem a osvětlením. Při montáži je možné 
komoru propojit průchodkou s odvodní částí jednotky a docílit
tak v komoře mírný přetlak.

Jednotka PremiAir může být dodána včetně kompletního systému 
MaR s prokabelováním uvnitř jednotky. Montáž se provádí většinou 
až na stavbě, po usazení a zkompletování jednotky.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− U vodních ohřívačů je třeba zajistit přívodní potrubí topné vody 

proti zamrznutí. Hrdla ohřívače je možno zahnout do boku
a přes podlahu projít skrz střechu do objektu.

− Na sání čerstvého vzduchu přes protidešťový kryt
doporučujeme použít vnitřní celoplošnou klapku (nízká
rychlost na sání snižuje riziko strhávání kapek deště nasávaným 
vzduchem).

− U sestav s rekuperací nebo směšováním doporučujeme
volit uspořádání přívod/odvod vedle sebe z důvodu nižší
konstrukční výšky a lepšího rozložení hmotnosti jednotky.

− U sekcí se vznikem kondenzátu i v zimním období je třeba
zajistit jeho bezpečný odvod ze sifonu.

− Sprchová pračka je ve venkovním provedení řešena atypicky.
Zvlhčovací technologie je vestavěna dovnitř do izolované
komory a je vybavena vyhříváním. Vana je v úrovni jednotky (ne 
pod úrovní). Oběhové čerpadlo je umístěno v servisní komoře
před pračkou.

− Parní vlhčení je ve venkovním provedení řešeno samostatnou
komorou, ve které je instalován parní vyvíječ. Komora je v zimě
vyhřívána a v létě provětrávána.

VENKOVNÍ PROVEDENÍ

PUR PĚNA
Tato varianta výplně panelů nabízí nejvyšší možnou tuhost 
a stabilitu jednotky - splňuje nejvyšší kategorii mechanické 
pevnosti D1 (dle ČSN EN 1886). 
Zároveň nabízí vynikající tepelně izolační vlastnosti – součinitel 
prostupu tepla tohoto panelu je 0,53 W/m2K, třída T2 
(dle ČSN EN 1886).

MINERÁLNÍ VATA
Tato varianta výplně panelů poskytuje vysoký útlum hluku 
a výborné tepelně izolační vlastnosti – součinitel prostupu tepla 
tohoto panelu je 0,64 W/m2K, třída T2 (dle ČSN EN 1886).
Zároveň nabízí vysokou požární odolnost, třída reakce na oheň A1.

Rámová konstrukce jednotek PremiAir s vypěňovanými panely je 
natolik pevná, že umožňuje pochůznost jednotek. Zabezpečuje 
také vysokou odolnost vůči deformaci jednotek, působením 
silného větru na střeše objektu.

Venkovní provedení jednotek PremiAir KLMOD má rozměry 
a technické parametry stejné jako u jednotek ve standardním 
provedení. Všechny panely a dveře jsou z vnější strany opatřeny 
bílým lakem v odstínu RAL 9002. Jednotky ve venkovním 
provedení jsou z výroby vybaveny předpřipravenou střechou 
a přibaleným potřebným montážním materiálem. Střecha se 
skládá pozinkovaných střešních panelů se zahnutými okapnicemi, 
spojovacích „U“ lišt, ocelových příchytek k rámové konstrukci 
jednotky a z podkladní textilie. Střecha je dodávána jako samostatný 
expediční celek.

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Bíle lakované panely, odstín RAL 9002.
− Rámové profi ly s přerušeným tepelným mostem.
− Předchystanou plechovou střechu, která je namontována na

jednotlivých blocích vč. návodu k dokončení montáže střechy 
na stavbě.

− Podstavný rám 120 mm pod všemi sekcemi sestavy.
− U plynového ohřívače kryt na hořák a armatury.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Protidešťové kryty na sání a výtlak s lamelami 45o a se sítem

proti hlodavcům (velikost oka 13 x 13 mm).
− Vana ve směšovací komoře.
− Vana ve fi ltrační komoře na sání do jednotky pro záchyt

nafoukané vody a sněhu.
− Vyhřívání komor pro umístění vodních uzlů.
− Samostatná komora pro umístění hořáku plynového ohřívače.

Komora je vybavena žaluzií pro přisávání spalovacího vzduchu
a osvětlením.

Opláštění venkovních jednotek tvoří rámová konstrukce z vysoce pevných eloxovaných hliníkových profi lů s přerušeným 
tepelným mostem. Do této rámové konstrukce jsou vloženy sendvičové panely tloušťky 50 mm, vyplněné polyuretanovou 
pěnou nebo minerální vatou. 

PUR pěna

+ tepelná izolace T2

(prostup tepla 0,53 W/m2K )

+ vysoká tuhost  (D1)

Minerální vata

+ útlum hluku

+ požární odolnost A1

Komora v podtlaku

IP 52

Komora v klidu

IP 54

Komora v přetlaku

IP 56
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- Extrémně tuhá
   konstrukce 

- Vynikající izolační
vlastnosti panelu

- Bez tepelných mostů

PŘÍKLAD SESTAVY JEDNOTKY VE VENKOVNÍM PROVEDENÍ

koncový dílkoncový díl

spojovací “U” lišta
průběžný střešní díl

trhací nýt

koncová “U” lišta

příchytka

Sestava dílů pozinkované střechy jednotek 

KLMOD.
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− Ventilátory s EC motory, tj. s elektronicky komutovanými motory. 
Tyto motory svojí nízkou spotřebou stojí vysoko nad účinnostmi
běžných asynchronních motorů (IE2 i IE3). Mají navíc možnost
monitoringu provozních hodnot pomocí komunikace ModBus.

− Filtry s nízkou počáteční tlakovou ztrátou umožňují snížit
vnitřní tlakové ztráty jednotky a tím redukují potřebný příkon
elektromotoru ventilátoru. Včasnou výměnou fi ltrů lze
dosáhnout značných úspor na energetické spotřebě centrální
vzduchotechniky.

Doporučené hodnoty maximálního zanesení fi ltrů pro energeticky 
úsporné jednotky

Maximálním snížením provozních nákladů vzduchotechniky se 
výrazně zkracuje doba návratnosti investičních nákladů.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ PROVEDENÍ

NAŠE CESTY VEDOUCÍ K ÚSPORÁM
− Opláštění brání nežádoucímu úniku energie přes plášť jednotky. 

Sendvičový panel tloušťky 50 mm vykazuje skvělé tepelně
izolační vlastnosti. Jeho součinitel prostupu tepla  0,53 W/m2K 
(panel PUR) patří mezi světovou špičku. Panel spolu s rámovou
konstrukcí zabezpečuje výbornou ochranu proti tepelným
mostům a výbornou těsnost.

− Rotační regenerátor s účinností až 90 %  zpětného získávání
tepla je základním stavebním kamenem našich energeticky
úsporných klimatizačních jednotek. Zpětným získáváním
vlhkosti na  sorpčním kole, s účinností až 80 %, uspoří zákazník
výrazně na energetické spotřebě zvlhčovacího zařízení.

− Deskový rekuperátor s účinností až 80 % (suchá) se uplatní
všude tam, kde je vyžadována 100% těsnost mezi přiváděným
a odváděným vzduchem.

− Ventilátor s vysokou účinností a efektivní elektromotor je
základem úsporné přepravy vzduchu. Do těchto zařízení
je možné použít vysoce účinné ventilátory RZR od fi rmy
Nicotra-Gebhardt, s aerodynamicky tvarovanými lopatkami.
Jedná se o kvalitní ventilátory, vyráběné ve třídě přesnosti 1 (dle
DIN24166).

− Převod plochým řemenem (místo standardního klínového)
s lehkými hliníkovými řemenicemi s okrajovým lemem
umožňuje ještě více snížit mechanické ztráty v převodu.
Moderní plochý řemen s polyamidovou tažnou vrstvou má
tichý vyrovnaný chod, vysokou účinnost a nulový otřep řemene.

− Standardně používáme elektromotory ve zvýšené účinnosti
IE2 dle směrnice EU 2009/125/ES a ČSN EN 60034/30.
Na přání je možno dodat i elektromotory s vysokou účinností
IE3 (premium).

− Používáme ventilátory s volným oběžným kolem řady 
C-pro. Jedná se o vysoce účinné volnooběžné kolo od fi rmy
Ziehl-Abegg s aerodynamicky profi lovanými lopatkami. 

Při návrhu koncepce jednotky PremiAir KLMOD byl kladen velký důraz na její energetickou úspornost. Výsledkem tohoto 
snažení je jednotka s vynikajícím opláštěním, osazená těmi nejlepšími komponenty od osvědčených světových výrobců.
Naše snaha nekončí u pouhého splnění parametrů, nutných k dosažení prémiové A energetické třídy. Klademe důraz na 
nízkou energetickou náročnost jednotky v celém rozsahu jejího použití, na maximální bezporuchovost a nízkou servisní 
náročnost.

Třída fi ltrace

G1 – G4

M5 – F7

F8 – F9

Tlak. ztráta fi ltru pro výměnu

150 Pa

200 Pa

300 Pa

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
Třída energetické účinnosti je metodika kategorizace jednotek do 6 tříd. Nejlepší je třída A, nejhorší pak třída E. Důležitým sledovaným 
parametrem u vzduchotechnických jednotek je Faktor účinnosti přepravy vzduchu SFP (Specifi c Fan Power). Tato veličina hodnotí energetickou 
náročnost transportu vzduchu jednotkou (viz. ČSN EN 13779).  Všechny hodnoty potřebné pro stanovení energetické třídy jednotky PremiAir 
jsou součástí technického výstupu ze softwaru CLIMACAL.

PODMÍNKY PRO ZATŘÍDĚNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY DO ENERGETICKÝCH TŘÍD

ENERGETICKÁ TŘÍDA

  A

  B

  C

  D

  E

Rychlost vzduchu ve 

volném průřezu (m/s)

≤ 1,8 m/s

≤ 2,0 m/s

≤ 2,2 m/s

≤ 2,5 m/s

≤ 2,8 m/s

Účinnost zpětného 

získávání tepla (%)

≥ 75 %

≥ 67 %

≥ 57 %

≥ 47 %

≥ 37 %

Tlaková ztráta zpětného 

získávání (Pa)

≤ 280 Pa

≤ 230 Pa

≤ 170 Pa

≤ 125 Pa

≤ 100 Pa

Faktor účinnosti přepravy 

vzduchu

≤ 0,9

≤ 0,95

≤ 1,0

≤ 1,06

≤ 1,12

Evropský parlament v roce 2010 schválil novelu evropské 
směrnice o energetické náročnosti budov, podle níž by 
se po roce 2020 měly stavět pouze domy s minimální 
spotřebou energie. Konkrétně jde o novelu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické 
náročnosti budov, která zpřesňuje dokument z roku 2002 
(2002/91/EU, Energy Performance of Buildings, zkracuje 
se EPBD). Byla schválena 19. května 2010 a vstoupila 
v platnost dnem 31. května 2010.
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CHEMICKY ODOLNÉ PROVEDENÍ

VÝMĚNÍKY – OHŘÍVAČE, CHLADIČE, 
KAPALINOVÝ OKRUH
1. LCE Coating - odolný povlak tloušťky 7-9 μm, provádí se
namáčením celého výměníku, tím pádem jsou ochráněny 
i bočnice, sběrnice a kolínka. Nesnižuje účinnost výměníku.
Odolává teplotám do 120 oC. Nabízí ochranu před většinou
agresivních látek s výjimkou silných louhů a oxidujících chemikálií.

Odolnost (koncentrace)

Kyselina chlorovodíková   dobrá do 30% 

Kyselina sírová dobrá do 30% 

Kyselina fosforečná dobrá do 50%

Kyselina octová dobrá do 10%

Hydroxid sodný slabá odolnost (do 10%)

Trichloretylen dobrá

Toluen dobrá

Metylalkohol dobrá

Butanon (MEK) slabá

Aceton slabá

Navíc výborně odolává výparům kyseliny mléčné, kyseliny šťavelové, 

huminových látek  a slané vody.

2. Provedení s měděnými lamelami a měděnými trubkami.
3. Provedení s vinylovou vrstvou.

VENTILÁTORY S VOLNÝM OBĚŽNÝM KOLEM
− Ventilátory s velikostí oběžného kola do 630 mm mají oběžné

kolo vyrobené ze speciálního kompozitního materiálu
technologií ZAmid. Tato kola jsou nerezavějící.

− Ventilátory s velikostí oběžného kola od 710 mm mají oběžné
kolo svařované ocelové s povrchovou úpravou lakováním

VENTILÁTORY SE SPIRÁLNÍ SKŘÍNÍ
Všechny typy ventilátorů se spirální skříní je možné opatřit některým 
z následujících ochranných nátěrů:
− Ochrana S40 - práškové lakování epoxy polyesterem, tloušťka 

40 μm. Základní stupeň ochrany, vhodný pro běžné prostředí
a nižší vlhkost (odstín RAL 7039).

− Ochrana proti korozi K90 - práškové lakování epoxy
polyesterem, tloušťka 90 μm. Vhodný pro kvalitní klimatizační
systémy v hygienickém provedení, laboratoře, klimatizace
v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Barva RAL 7039.

− Ochrana proti korozi P100 - termoplastický jednosložkový nátěr 
tloušťky 100 �μm. Vhodný pro chemický průmysl, laboratoře,
agresivní prostředí. Barva nátěru RAL 7001.

− Vysokoteplotní ochrana proti korozi H - silikonové pryskyřice
pro použití v systémech s vysokým tepelným zatížením
(až 500 °C), ale s nižší odolností proti korozi.

VENTILÁTORY S EC MOTORY
Ventilátory s elektronicky komutovanými motory je možné objednat 
v lakovaném provedení, odolnému vůči vlhkosti.

OPLÁŠTĚNÍ JEDNOTKY - NEREZ AISI 304
Pro jednotky do agresivního prostředí je možné vnitřní i vnější 
plechy opláštění vyrobit z nerezu. Pro tento účel používáme nerez 
ocel typu AISI 304. Jedná se o austenitickou, chromniklovou ocel 
18/10, značně odolnou proti mezikrystalické korozi. Tato nerezová 
ocel je odolná proti vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu, jedlým 
kyselinám i slabým organickým a anorganickým kyselinám. Je 
doporučena pro použití v potravinářském průmyslu, při výrobě 
nápojů, v mlékárenském, pivovarnickém a vinařském průmyslu, 
ve farmaceutickém, kosmetickém a chemickém průmyslu. Je 
schválena pro teplotní namáhaní do 300 °C.

UNIVERZÁLNÍ NÁSTŘIK
Pokud žádná z výše jmenovaných povrchových úprav není 
dostatečně odolná, nabízíme ještě zcela nekompromisní 
řešení - nástřik speciálním lakem s extrémní odolností. Omezení 
tohoto řešení spočívá pouze v tom, že lakované díly musí odolat 
teplotě   300 oC, nutné k propojení laku s materiálem. To vylučuje 
z lakování díly pájené cínem a plastové součásti. Vzájemně se 
pohybující díly musí být lakovány odděleně, při zatuhnutí laku by 
byly nepohyblivé (např. regulační klapky).

1. E-CTFE HALAR – fl uoropolymer, tloušťka nástřiku 600 μm
Vysoká chemická odolnost na většinu kyselin (sírová, solná,
dusičná, fosforečná...) i louhů, včetně např. lučavky královské.
Chemická odolnost pH 1–14, teplotní odolnost 150 oC. Povlak
lze nanášet na vyžádání i ve vodivém provedení splňujícím
ČSN 332030. Lesklý, hladký povlak se snadnou čistitelností. Vhodný 
i pro styk s potravinami.
2. PA11 RILSAN – polyamid 11, tloušťka nástřiku 600 μm.
Chemická odolnost pH 4–11, od mírně kyselého do mírně
alkalického prostředí, teplotní odolnost cca 80 oC.
Výborná odolnost proti abrazi.
3. PE nástřik – polyetylen, tloušťka nástřiku 600 μm. Je vhodný
pro nasazení do kyselého prostředí (pH 2-9) při nižších teplotách.
Dobře odolává všem běžným kyselinám do trvalého teplotního
zatížení max. 70 oC. Materiál je měkký, dobře tlumí nárazy.
4. PTFE (Tefl onová disperze), tloušťka nástřiku 35 μm.
Chemická odolnost pH 1-14, teplotní odolnost 260 oC.
Má však nižší mechanickou odolnost z důvodu nižší tloušťky 
nánosu.

Jednotky řady PremiAir lze dodat v provedení odolávajícím působení agresivních látek obsažených v dopravovaném 
vzduchu. Pro správné navržení jednotky v chemicky odolném provedení je nutno znát co nejpřesněji složení škodlivých 
látek a jejich koncentraci. Na základě těchto informací bude zvolena nejvhodnější úprava, popř. kombinace povrchových 
úprav, nebo speciálních provedení jednotlivých vnitřních funkčností jednotky a vnitřního povrchu opláštění.
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JEDNOTKA S INTEGROVANÝM CHLAZENÍM

PŘÍKLAD POUŽITÍ
Uplatňuje se například pro větrání historických a památkově 
chráněných budov, kde je instalace kondenzační jednotky vně 
budovy vyloučená. Jednotka je umístěna ve vnitřní strojovně 
a s venkovním prostředím je propojena pouze přívodním 
a odvodním vzduchotechnickým potrubím.

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Vestavný chladivový okruh včetně plynule regulovatelného

pístového nebo ON/OFF kompresoru, přednaplněno
chladivem R407C nebo R410A. Chladivový okruh je vybaven
všemi bezpečnostními a ovládacími prvky, jako jsou nízkotlaký/ 
vysokotlaký presostat a tlaková čidla, expanzní ventil
(termostatický nebo elektronický), průhledítko, fi ltrdehydrátor 
atd.

− Kompletní systém měření a regulace.
− Pístový nebo nebo scroll kompresor.

VÝHODY PÍSTOVÉHO KOMPRESORU OPROTI 
KOMPRESORŮM SCROLL:
− Vyšší účinnost COP, resp. EER.
− Nižší úroveň hluku.
− Plynulá regulovatelnost chladícího výkonu změnou otáček

kompresoru (od 25 Hz do 70 Hz).
− Možnost výměny elektromotoru kompresoru (v případě

poruchy) bez nutnosti zásahu do chladícího okruhu.
− Nižší zástavbová výška než u klasického svislého scrollu.
− Menší prostorová náročnost, a to až o 50 %.
− Robustní hliníková konstrukce a nižší hmotnost.

VÝHODY INTEGROVANÉHO CHLAZENÍ
Vyšší účinnost - oproti řešení s externí kondenzační jednotkou 
má systém vyšší účinnost, neboť celý systém je výkonově 
optimalizován, komponenty jsou sladěny a trasy chladiva 
minimalizovány. Integrovaný systém MaR je sladěn s chladícím 
okruhem ve všech provozních stavech, čímž optimalizuje potřebu 
energie při částečném zatížení. 
Rychlá montáž – jednotka je dodána jako kompakt, takže odpadá 
montáž chladícího okruhu a MaR na místě instalace.
Společný servis, tj. nižší cena – celý systém je pod servisem 
JANKA Engineering. Výjezd jedné servisní skupiny vyřeší údržbu 
nebo opravu jak vzduchotechnické jednotky, tak i chladícího 
okruhu a systému MaR. 
Záruka na funkční celek - celková funkčnost systému je 
garantována jedním dodavatelem.

POPIS FUNKCE
Chladivo v plynném skupenství je v kompresoru stlačováno 
anásledně vkondenzátoru ochlazováno prostřednictvím odpadního 
vzduchu z větraného prostoru. Tím dochází k postupnému 
zkapalňování chladiva. Při částečném zatížení kompresoru je 
vzduchový výkon odpadního vzduchu dostatečný, avšak v letních 
extrémech je třeba vzduchový výkon na kondenzátoru navýšit. 
Toto je realizováno automatickým zvýšením výkonu odvodního 
ventilátoru (je o cca 30 % předimenzován) a otevřením pomocné 
větrací klapky. Zkondenzované chladivo jde přes sběrač chladiva, 
fi ltrdehydrátor, solenoid a průhledítko až do expanzního ventilu. 
Tady chladivo ve výparníku prudce expanduje, mění skupenství 
na plynné a odebírá tím teplo z přiváděného vzduchu, tj. vzduch 
ochladí.

Klimatizační jednotky PremiAir je možno dodat ve variantě s integrovaným chlazením. Jedná se o kompaktní řešení chlazení 
vzduchu, přičemž kondenzační část chladícího okruhu je umístěna v proudu odváděného vzduchu, a tím odpadá potřeba 
externí kondenzační jednotky.
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PŘÍKLAD SESTAVY JEDNOTKY S INTEGROVANÝM CHLAZENÍM

Plynule regulovatelný pístový kompresor.

Chladič s přímým výparem chladiva.

Příslušenství chladícího okruhu.

Pomocná klapka pro přisávání kondenzačního 
vzduchu.

Termostatický, případně elektronický expanzní 
ventil.
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PODSTROPNÍ PROVEDENÍ
Klimatizační jednotky PremiAir ve velikosti KLMOD 02 a KLMOD 03 mohou být dodány v podstropním provedení. Celková 
výška těchto jednotek je 410 mm. Konstrukce je zcela totožná jako u jednotek pro použití na podlahu, tj. hliníkový eloxovaný 
rám a panely tloušťky 50 mm vyplněné PUR pěnou nebo minerální vatou.

- Výška 410 mm

- Izolace 50 mm

- Vysoký externí tlak
a široká fl exibilita

Sendvičový panel této tloušťky poskytuje velmi vysoký hlukový 
útlum, pro tyto jednotky velmi důležitý. Je vybaven závěsem pro 
snadné upevnění jednotky pod strop. 
Podstropní jednotky mají obslužné dveře (servisní panely) umístěny 
ze spodní strany. Panely je možno vyklopit na libovolnou stranu
(do boku) nebo je možné je zcela sejmout. 
Pro podstropní jednotky jsou k dispozici veškeré vnitřní vestavby 
jako u ostatních jednotek řady KLMOD. Vnitřní uspořádání jednotek 
je uzpůsobeno na obsluhu ze spodní strany. U chladičů je 
kondenzátní vana kotvená do horního panelu, takže i po otevření 
spodního panelu jednotky je vana stále funkční.
V podstropních jednotkách jsou použity ventilátory s volným 
oběžným typu Cpro - revoluční kolo od Ziehl-Abegg s profi lovanými 
lopatkami. U jednotky KLMOD 3 jsou použity dva ventilátory 
zapojené v tandemu. Tyto ventilátory poskytují podstropním 
jednotkám vysoký tlakový výkon při nízkém hluku a vysoké 
účinnosti. Součástí dodávky jednotek jsou frekvenční měniče.  
K dispozici je několik velikostí deskových rekuperátorů s účinností 
zpětného získávání tepla v rozsahu od 50 do 65 %. Rekuperátory 
mají obchoz na straně čerstvého vzduchu a mohou být vybaveny 
integrovaným směšováním.

Vzduchový výkon až 3000 m3/h 

Vysoký externí tlak až 1000 Pa
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NEVÝBUŠNÉ PROVEDENÍ

POPIS MOŽNÉHO PROVEDENÍ
DLE ČSN EN 13 463-1:

          II 2G c IIB+H2  T3

skupina výrobků II
II – zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu.
kategorie výrobků
2G – ZONA 1  s výbušnou atmosférou tvořenou plyny a parami.
3G – ZONA 2  s výbušnou atmosférou tvořenou plyny a parami.
ochrana proti vznícení
c – bezpečná konstrukce.
podskupina výbušnosti - rozdělení dle ČSN EN 60 079-14
IIB – podskupina IIB, ventilátor s převodem.
IIB+H2 – podskupina IIB, ventilátor napřímo.
požadovaná teplotní třída
T3 – teplotní třída T3 (< 200 oC), motor v zajištěném provedení.
T4 – teplotní třída T4 (< 135 oC), motor s pevným závěrem.

ZÁKLADNÍ ODLIŠNOSTI OD STANDARDNÍHO 
PROVEDENÍ:
Opláštění
Veškeré části jednotky mají vodivé připojení k centrálnímu 
uzemňovacímu bodu a jsou provedena potřebná vodivá 
přemostění dle směrnice ATEX. Opláštění je provedeno s těsností 
L2 dle EN ČSN 1886.
Ventilátory
Pro jednotky v nevýbušném provedení je třeba použít ventilátory 
v nejiskřivém provedení. Mohou to být ventilátory se spirální skříní 
nebo i ventilátory s volným oběžným kolem, avšak u ventilátorů 
jsou vždy omezeny maximální pracovní otáčky. 

MOTORY
Pro jednotky v nevýbušném provedení se používají buď motory 
v zajištěném provedení označení "e" (pro ZONA 2), nebo motory 
s pevným závěrem označení "d" (ZONA 1).  V případě, že bude 

elektromotor řízen frekvenčním měničem, musí být vždy použit 
motor s pevným závěrem (teplotní třída T4), opatřený navíc 
termistory. Termistory musí být zavedeny do vyhodnocovacího 
ATEX relé, které v případě přehřátí motoru zajistí bezpečné vypnutí 
frekvenčního měniče a zastavení ventilátoru.

FILTRY
Pro jednotky v nevýbušném provedení je třeba používat pouze 
antistatické fi ltry určené pro toto prostředí. Jedná se o kapsové 
fi ltry s délkou kapes 500 mm, vyráběné pouze ve třídách fi ltrace 
M5 a F7. Jsou vyrobeny ze speciálního elektrostaticky vodivého 
fi ltračního média, které splňuje nejnáročnější parametry pro použití 
do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsou certifi kovány FTZÚ 
Ostrava- Radvanice. 

REKUPERACE
Pro zpětné získávání tepla je možné použít buď deskový 
rekuperátor, nebo glykolový okruh. Rotační regenerátory použít 
nelze. Servopohony na deskovém rekuperátoru musí být 
v provedení určeném do prostředí s nebezpečím výbuchu (řada 
servopohonů ExMax a RedMax).

OHŘEV A CHLAZENÍ
Je možné použít bez omezení vodní ohřívač a chladič, dále také 
chladič s přímým výparníkem. Trojcestné ventily a jejich pohony 
musí být v provedení určeném do prostředí s nebezpečím výbuchu, 
nebo musí být umístěny mimo zónu. Elektrický ohřívač je možné 
dodat na speciální přání. Plynový ohřívač použít nelze.

Klimatizační jednotky PremiAir s označením KLMOD EX jsou určeny pro prostory s nebezpečím výbuchu. Veškeré rozměry 
jednotek jsou stejné jako u jednotek ve standardním provedení KLMOD. Provedení klimatizačních jednotek v nevýbušném 
provedení je v souladu s odpovídajícími normami. Každá jednotka je samostatně certifi kována u FTZÚ. Použití některých 
komor je omezeno, viz příslušné normy pro zónu 1 a zónu 2. Návrh těchto jednotek je nutné vždy konzultovat s obchodním 
zastoupením fi rmy Janka.

Nejiskřivý ventilátor a motor s pevným závěrem. Vodivé propojení vnitřních vestaveb.

Uzemnění listů bypassové klapky deskového
rekuperátoru.



KLAPKOVÁ KOMORA

KLAPKY SE VYRÁBĚJÍ V PROVEDENÍCH:
Široká čelní vnější - celoplošná: klapka je upevněna přes přírubu 
na rám komory. Je určena pro plný průtok vzduchu (rychlost
na klapce cca 2,9 m/s při jmenovitém výkonu). Umístění 
servopohonu je na klapce, tj. vně klimatizační jednotky.
Široká čelní vnitřní: klapka je upevněna uvnitř komory.
Je určena pro plný průtok vzduchu (rychlost na klapce cca 3,5 m/s
při jmenovitém výkonu). Umístění servopohonu je uvnitř komory.
Široká vnitřní/vnější: čelní, stranová, horní, dolní:
Klapka je upevněna přes přírubu k rámu komory. Je určena
pro plný průtok vzduchu. Vnitřní provedení má servo uvnitř.
Úzká vnitřní/vnější „směšovací“ - čelní, stranová, horní, dolní:
Klapka je upevněna k rámu z vnitřní strany komory. Je určena
pro částečný průtok vzduchu. Vnitřní provedení má servo uvnitř.

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Regulační klapky s profi lovanými těsnými hliníkovými listy.
− Snímatelný panel na straně obsluhy.
− Tlumící vložky (pružné manžety).
− Táhlo a klouby pro spřažení dvou hřídelí klapek.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Servisní dvouplášťový průzor.
− Osvětlení komory s vypínačem vně jednotky.
− Ruční ovládání klapek, servopohony.

Rozměr manžety pro celoplošné připojení

Klapková komora slouží k regulování proudu vzduchu, ke směšování vzduchu odváděného a přiváděného, a k uzavírání 
jednotky pomocí listových regulačních klapek. Regulační klapky jsou tvořeny hliníkovým rámem a hliníkovými profi lovanými 
listy s pryžovým těsněním na dosedacích plochách. Plastová ozubená kola jsou skryta uvnitř bočního hliníkového profi lu 
a jsou tak chráněna proti zanášení nečistotami z dopravovaného vzduchu. Z regulační klapky je vyveden čtyřhran 
12 x 12 mm pro osazení servopohonu, nebo pro umístění aretovatelné ruční páky. Klapky větší než 10 listů (včetně) mají 
vyvedeny dva čtyřhrany a ozubený převod je rozdělen na dvě nezávislé poloviny. Mezi hřídelemi je nainstalováno vnější 
mechanické spřažení s klouby a táhlem. Toto řešení eliminuje případné netěsnosti krajních listů klapky způsobené součtem 
vůlí v ozubeném převodu. Jedna komora může být osazena jednou, nebo více regulačními klapkami, které je možné 
umístit ze strany, shora, zespodu a z boku komory. Klapková komora je osazena tlumícími vložkami (pružnými manžetami)
pro připojení vzduchotechnického potrubí.

KLMOD

02

03

04

06

08

09

12

15

18

16

20

c  x d

(mm)

300x620

300x930

600x620

600x930

600x1240

900x930

900x1240

900x1550

900x1860

1200x1240

1200x1550

KLMOD

24

29

33

25

31

36

41

46

51

37

43

c  x d

(mm)

1200x1860

1200x2170

1200x2480

1500x1550

1500x1860

1500x2170

1500x2480

1500x2790

1500x3100

1800x1860

1800x2170

KLMOD
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56

62
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58

65

72

66

74

83
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1800x2480

1800x2790

1800x3100

2100x2170

2100x2480

2100x2790
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2400x2480

2400x2790

2400x3100
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m=90   KLMOD 02-08
m=100 KLMOD 09-62
m=150 KLMOD 65-83
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FILTRAČNÍ KOMORA

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Rámečky pro upevnění fi ltru:

U - zasunovací vedení s pryžovým těsněním
RA – ukládací rám s mikroporézním těsněním
NFG – šroubovací upínací rámy u ultrafi ltrů HEPA, upevnění
fi ltrační vložky k dosedací ploše rámu je zajištěno pomocí
4 rohových upínačů, kterými lze fi ltr snadno vycentrovat.

− Inspekční dveře,

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Uzamykatelný uzávěr dveří u kapsových fi ltrů.
− Snímač tlaku (manostat) pro kontrolu zanesení fi ltrů.
− Kapalinový manometr pro vizuální kontrolu zanesení fi ltrů.
− Nerezový RA ukládací rám s mikroporézním těsněním.

− Nerezová odkapávací vana pro odlučovače tuku.
− Kapsové fi ltry s pozinkovaným rámečkem do 100 oC.
− Kompaktní fi ltry odolné, pro teploty do 125 oC.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Druhý stupeň fi ltrace je vhodné umístit až za ventilátorovou

komoru, mezi výtlakem ventilátorové komory a fi ltrační
komorou musí být volná komora pro difuzor.

− U jednotek v hygienickém provedení musí vzduch projít všemi
stupni fi ltrace, poslední stupeň fi ltrace musí být na konci
jednotky.

− Vana s výstupním hrdlem u komory s kovovým odlučovačem
tuku slouží pouze pro potřeby čištění fi ltru a vnitřku komory.

PŘEHLED FILTRŮ

Kovový fi ltr (tukový fi ltr)

Kazetový fi ltr, hrubý 

Kapsový krátký fi ltr, hrubý 

Kapsový dlouhý fi ltr zasunovací

Kapsový fi ltr nacvakávací, hrubý

Kapsový fi ltr nacvakávací

Kapsový fi ltr čistý - vyjímání do špinavé strany

Kompaktní fi ltr - prach, aerosol

Kompaktní fi ltr 

Kompaktní ultrafi ltr

Kompaktní fi ltr otočený

Komb. kazetový + kapsový

Komb. kazetový + kompaktní

Ultrafi ltr N (šroubovací rám)

Třída fi ltrace 
EN 1822 Délka 

bloku  
(mm)

620

310

620

930

620

620

1240

620

1240

1240

620

1240

1240

930

Délka
vestavby

(mm)

594

102

410

640

360

500-590

700

300

410

410

410

750

460

370

Uchycení
fi ltru 

W

U

U

U

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RS

RS

NFG

Délka
fi ltru l
(mm)

25

50

360

625, 635

360

625

635

292

292

292

292

50 + 625

50 + 292

292

Tlaková
ztráta

zaneseného
fi ltru

130 Pa

300 Pa

250 Pa

450 Pa

250 Pa

450 Pa

450 Pa

450 Pa

450 Pa

450 Pa

450 Pa

650 Pa

650 Pa

450 Pa

G3 G4 M5 M6 F7 F8 F9 E10 E11 E12 H13

Třída fi ltrace EN 779
TYP FILTRU

Filtrační sekce slouží k fi ltrování vzduchu. K dispozici jsou fi ltry kovové, tzv. odlučovače tuku s hliníkovou odkapávací vanou, 
kazetové fi ltry třídy fi ltrace G4 až M5, kapsové fi ltry třídy fi ltrace G3, G4, M5 až F9, kompaktní fi ltry M6 až F9, kompaktní fi ltry 
E10 až H13, kombinované fi ltry s předfi ltrem a HEPA fi ltry E10 až H13. Filtry odpovídají normě EN 779, EN 1822, ASHRAE.
Filtry jsou standardně určeny pro teplotu vzdušniny do 70 oC.
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310

Kazetový filtr
hrubý

102
620

410

930
640

620
360

1240
700

F7
F8
F9

G3
G4
M5
M6

M6
F7
F8
F9

G3
G4
M5

620
594

620
300

1240
410

F7
F8
F9
E10

E11
E12
H13

620
410

F7
F8
F9
E10

E11
E12
H13

930
370

E11
H13

M6G3
G4
M5

G3

Kovový filtr-tukový Kapsový krátký hrubý
zasunovací

Kapsový krátký hrubý
nacvakávací

Kompaktní

Kapsový dlouhý čistý
zasunovací

Kapsový dlouhý čistý nacvakávací
vyjímání do špinavé strany

Kompaktní čistý a ultrafiltr
vyjímání do špinavé strany

Kompaktní čistý a ultrafiltr
otočený do špinavé strany

Ultrafiltr N
šroubovací rám

NOVÁ MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE VZDUCHOVÝCH FILTRŮ DLE ČSN EN 779:2012
A ČSN EN 1822:2010

G1

G2

G3

G4

M5

M6

F7

F8

F9

-

-

-

-

40 < Em < 60

60 < Em < 80

80 < Em < 90

90 < Em < 95

95 < Em

50 < Am < 65

65 < Am < 80

80 < Am < 90

90 < Am

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

55

70

Třída fi ltrace

Střední stupeň 

odlučivosti (Am) 

syntetického 

prachu (%)

Střední stupeň 

účinnosti (Em) 

částic 0,4 μm (%)

Minimální účinnost 

(M.E. u částic

0,4 μm (%))Skupina fi ltrů

EN 779

Hrubý prach

Středně hrubý 

prach

Jemný prach

E10

E11

E12

H13

H14

Třída fi ltrace

Celková hodnota pro 

MPPS částice

(0,1 - 0,3 μm)
Skupina fi ltrů

EN 1822

Skupina E

EPA

Skupina H

HEPA

Integrální hodnota pro 

MPPS částice

(0,1 - 0,3 μm)

Účinnost (%)

≥ 85

≥ 95

≥ 99,5

≥ 99,95

≥ 99,995

Průnik (%)

≤ 15

≤ 5

≤ 0,5

≤ 0,05

≤ 0,005

Účinnost (%)

-

-

-

≥ 99,75

≥ 99,975

Průnik (%)

-

-

-

≤ 0,25

0,025
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VYLOŽENÍ FILTRŮ VE FILTRAČNÍCH KOMORÁCH

velikost
KLMOD

02

03

04

06

08

09

12

15

16

18

20

24

25

29

31

33

36

37

41

43

46

49

50

51

56

58

62

65

66

72

74

83

592 x 592 mm
(ks)

-

-

1

1

2

1

2

2

4

3

4

6

4

6

6

8

6

9

8

9

8

12

9

10

12

12

15

12

16

15

16

20

592 x 287 mm
(ks)

1

1

-

-

-

1

2

2

-

3

-

-

2

-

3

-

3

-

4

-

4

-

3

5

-

4

-

4

-

5

-

-

287 x 592 mm
(ks)

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

2

-

2

2

-

-

2

-

-

3

2

-

3

-

3

-

-

3

-

-

4

-

287 x 287 mm
(ks)

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

592 x 592 mm
(ks)

-

-

1

1

2

2

4

4

6

6

6

9

6

9

9

12

9

12

12

12

12

16

15*

15

16

20*

20

20*

20*

25*

20*

25*

592 x 287 mm
(ks)

2

2

1

2

2

2

-

2

-

-

3

-

5

3

3

-

6

-

4

4

7

-

5

5

4

-

-

5

4

-

9

5

287 x 287 mm
(ks)

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

uchycení fi ltru: U, RA, RS, HEPA uchycení fi ltru: W

Všechny fi ltry kazetové, kapsové, kompaktní a HEPA Tukové fi ltry

* vel. 50, 58, 65, 66, 72, 74, 83 mají atypické dveře

06 1 - 1 - 1 2 1

09 1 1 1 1 2 2 -

15 2 2 1 1 4 2 -

18 3 3 - - 6 - -

24 6 - - - 9 - -

29 6 - 2 - 9 3 -

33 8 - - - 12 - -

37 9 - - - 12 - -

43 9 - 3 - 12 4 -

49 12 - - - 16 - -

51 10 5 - - 15 5 -

58 12 4 - - 20* - -

65 12 4 3 1 20* 5 -

72 15 5 - - 25* - -

83 20 - - - 25* 5 -

KAPSOVÉ FILTRY - jsou vyrobeny ze syntetických nebo skelných vláken, médium 
je uspořádáno do šitých fi ltračních kapes. Rámeček je plastový, separátory dřevěné. 
Velká fi ltrační plocha a vysoká jímavost. Uložení je do nacvakávacího RA rámečku 
nebo zasunovací U lišty. Provedení celospalitelné, nebo v pozinkovaném rámečku 
(odolné do 100 oC).

TUKOVÉ FILTRY – tvoří je několik vrstev z hliníkového propleteného média vloženého 
do hliníkového rámu, z obou stran chráněného pevnou mřížkou z hliníkového tahokovu. 
Používají se pro záchyt tukových a olejových aerosolů na odtahu z kuchyní, pekáren, 
udíren, grilů, popř. hrubého prachu v průmyslu.

KOMPAKTNÍ FILTRY - Sklovláknité médium je vyskládáno do složenců ve tvaru 
V a vsazeno do plastového rámu. Velká fi ltrační plocha a vysoká jímavost. Spalitelné 
bez emisí. Uložení je do nacvakávacího RA rámečku. Je možné je instalovat v otočeném 
uložení (proti směru proudění vzduchu) z důvodu úspory místa.

ULTRAFILTR N – Filtrační složenec ze skelného submikronového vlákna ve stabilním 
kovovém rámu. Velká fi ltrační plocha, dlouhá životnost. Uložení pomocí ukládacích 
rámu NFG. Jsou určeny pro čisté prostory, jako je farmacie, lékařství, jaderné elektrárny 
a mikroelektronika.
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FILTRAČNÍ KOMORA S UHLÍKOVÝM FILTREM

Pro zachycení látek, které granulované aktivní uhlí absorbuje velmi 
málo, nebo vůbec se používá speciální impregnované aktivní uhlí:
− KS - KR1 pro záchyt čpavku z plynů a ze vzduchu.
− KS - KC10 k záchytu kyselých par z plynů a ze vzduchu 

(částečně SO2).
− KS - J42 k záchytu sulfánů ze vzduchu.
− KS - HS10 k záchytu formaldehydu ze vzduchu.
− KS - SQ21 k záchytu par rtuti ze vzduchu a z plynů.
− KS - CCA k záchytu fosfánů ze vzduchu.
− KS - RKJ 1 k záchytu radioaktivního metyljodidu.
− KS - ZS10 k záchytu aminů ze vzduchu a z plynů.
− KS - KR4 k záchytu par čpavku a organických látek sk. A, K.

Patrony s náplní aktivního uhlí jsou ve fi ltrační komoře uchyceny 
v kovovém rámu pomocí bajonetových úchytů. 
Uhlíkové patrony je nutné při provozu vyměnit tehdy,
vzroste-li jejich hmotnost proti čistým patronám nad doporučenou 
mez, tj. adsorpční kapacitu uvedenou v tabulce.

V klimatizačních jednotkách mohou být použity patrony dvou 
velikostí. Patrona délky 450 mm obsahuje v čistém stavu 2 kg 
aktivního uhlí a patrona délky 625 mm, která obsahuje  2,8 kg 
aktivního uhlí.

Slouží k adsorpci plynů, pachů a dalších škodlivin ze vzduchu. Je k dispozici v provedení s náplní granulovaného aktivního 
uhlí SC 40 pro zachycování toluenu, xylenu, benzínu, benzenu, chloroformu, perchloretylénu, styrenu, acetátů, kerosinu, 
terpentýnu, zápachů (z udíren a masné výroby, čistíren odpadních vod, nemocnic), tabákového kouře, škodlivin z lepení, 
pájení a svařování.

velikost

2

3

4

6

8

9

12

15

16

18

20

24

25

29

31

33

36

37

41

43

46 - 83

počet

patron

8

12

16

24

32

36

48

60

64

72

80

96

100

112

120

128

140

144

160

168

náplň

aktivního uhlí  

SC40  (kg)

16

24

32

48

64

72

96

120

128

144

160

192

200

224

240

256

280

288

320

336

max. vzduch.  

výkon

(m3/h)

1500

2250

3000

4500

6000

6750

9000

11250

12000

13500

15000

18000

18750

21000

22500

24000

26250

27000

30000

31500

náplň

aktivního uhlí  

SC40  (kg)

22

34

45

67

90

101

134

168

179

202

224

269

280

314

336

358

392

403

448

470

max. vzduch.  

výkon 

(m3/h)

1500

2250

3000

4500

6000

6750

9000

11250

12000

13500

15000

18000

18750

21000

22500

24000

26250

27000

30000

31500

NA SPECIÁLNÍ OBJEDNÁVKU

délka patron 450 mm délka patron 625 mm

- Pro odtahy
z lakoven a svařoven

- Odloučení zápachu
z kuchyní

- Adsorpce škodlivin
z chemického
a elektrotechnického
průmyslu

Granulované aktivní uhlí SC40 lze u výrobce reaktivovat a poté 
znovu používat. Pokud uhlí SC40 obsahuje PCB, toxické 
a radioaktivní látky, musí se vyměnit za nové. Impregnované aktivní 
uhlí nelze reaktivovat a je nutné jej vždy vyměnit za novou náplň.

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Rámeček pro upevnění patron s těsněním.
− Patrony s aktivním uhlím délky 450 nebo 625 mm.
− Inspekční dveře nebo snímatelný panel.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Uzamykatelný uzávěr dveří.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Před  uhlíkovým fi ltrem musí být předřazena fi ltrace min. třídy 

F7.
− Max. provozní teplota je 40 °C
− Pro kontrolu nasycení je nejúčinnějším prostředkem

přezkoušení přírůstku hmotnosti metodou vážení fi ltračních
patron. Při dosažení maximální adsorpční kapacity je nutné
vyměnit aktivní uhlí za nové.

− Uvedený systém fi ltrace je certifi kován a schválen Českou
inspekcí životního prostředí jako doporučená technologie
k záchytu plynných škodlivin.
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Náplň patron

KS - SC40 pro adsorpci organických uhlovodíků a zápachů ze vzduchu

Speciální impregnovaná aktivní uhlí
KS - KR1 pro záchyt čpavku z plynů a ze vzduchu

KS - KC10 k záchytu kyselých par z plynů a ze vzduchu (částečně SO2)

KS - J42 k záchytu sulfanů ze vzduchu

KS - HS10 k záchytu formaldehydu ze vzduchu

KS - SQ21 k záchytu par rtuti ze vzduchu a z plynů

KS - CCA k záchytu fosfanů ze vzduchu

KS - RKJ 1 k záchytu radioaktivního metyljodidu

KS - ZS10 k záchytu aminů ze vzduchu a z plynů

Účinnost záchytu škodlivin

průměrně 60 - 75 % 

80 - 90 %

60 - 90 %

85 - 90 %

80 - 90 %

95 - 98 %

90 - 95 %

99 %

75 - 80 %

Adsorpční kapacita 

(povolený nárůst hmotnosti)

25 %

20 %

10 %

> 95 %

20 %

20 %

5 %

12 %

10 %

Měřítkem zanesení fi ltru s aktivním uhlím je nárůst hmotnosti náplně patron oproti čistému stavu. Maximální povolený procentuální nárůst 
hmotnosti je dán hodnotou „Adsorpční kapacita“, viz. tabulka.

Tento fi ltrační 
systém je doporučen 
a schválen Českou 
inspekcí životního 
prostředí Praha 
pro odstraňování 
organických emisí 
a škodlivých plynů 
z odpadního vzduchu.

REAKTIVACE AKTIVNÍHO UHLÍ

Výhodou standardního neimpregnovaného aktivního uhlí KS-SC40 
je možná jeho reaktivace k znovupoužití.
Nasycené aktivní uhlí je přepracováno v rotační protiproudé peci 
při postupném nárůstu teploty z 20 na 830 °C a době zdržení 
cca 30 minut, což jsou podobné podmínky jako při výrobě 
aktivního uhlí. Aktivačním médiem je vodní pára a spaliny plynu. Při 
této technologické operaci dochází postupně k vysušení, tepelné 
desorpci těkavějších naadsorbovaných látek a aktivaci (obnově) 
vnitřního povrchu na 92-100 %, výjimečně i přes 100 % (dodatečné 
zreagování amorfního podílu uhlíku) z původní hodnoty. Provozní 
teplota je dostatečná k tomu, aby došlo i k pyrolýze netěkavých 
organických látek. Na zařízení je možno reaktivovat AU nasycené, 
např. polymerizujícími látkami, siloxany, chlorovanými uhlovodíky 
apod.
Tento postup reaktivace má značné kvalitativní výhody oproti 
ostatním technologiím (např. termická desorpce 250-350 °C), kdy
při nižších teplotách nedochází ke znovuobnovení aktivního 
povrchu.
Aktivní uhlí, které obsahuje toxické látky, radioaktivní příměsi nebo 
PCB, není možné reaktivovat. Rovněž není možné reaktivovat 
speciální impregnované typy aktivního uhlí. Je nutná jeho výměna 
za nové!
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ROTAČNÍ REGENERÁTOR - ZZT

Pokrytím teplosměnné plochy hygroskopickým nátěrem lze 
dosáhnout současně i přenosu vlhkosti. 
Hygroskopické kolo - účinnost přenosu vlhkosti cca 60-65 %.
Sorbční kolo - účinnost přenosu vlhkosti cca 75-90 %.

Na přání je možné dodat rotor s epoxydovým nátěrem pro použití 
v agresivním prostředí (provedení C). Šířka kola 200 mm, rozteč 
lamel od 1,4 ÷ 1,9 mm.

Hřídel rotoru je v rámu uložena na kuličkových, popř. kuželíkových 
ložiscích. Pohon rotoru je realizován motorem se šnekovou 
převodovkou přes převod pryžovým řemenem s napínací pružinou. 
Rotor je vůči komoře zatěsněn speciálním LPDE plastickým 
těsněním a trvale dotlačován ocelovými pružinami. U kol 
dodávaných vcelku je těsnění provedeno po obvodu z vnitřní strany, 
u dělených kol je těsnění realizováno dvojitým těsněním z vnější
strany kola. Mezi přívodním a odvodním vzduchem je trojité břitové
těsnění, které zajišťuje minimální infi ltraci - pouze cca 1-3 % (běžný 
ROV má 6-13 %). Součástí technické specifi kace každého zařízení
je výpočet netěsnosti dle VDI3803. Použité rotační rekuperátory
jsou schváleny pro použití v nemocnicích a podobných hygienicky 
náročných provozech zkušebnou ILH Berlin.

Rotační regenerátor je standardně do průměru rotoru 2620 mm 
dodáván vcelku, větší jsou dodávány v děleném provedení. Rotor 
bývá rozdělen na 4 nebo 8 kruhových výsečí, rám na 2-4 díly. 
Sestavení jednotky provádí z důvodu záruky servis výrobce. Na 
přání lze dodat v děleném provedení i menší kola – od průměru 
1700 mm.

Sekce je k dispozici pro jednotky v uspořádání nad sebou 
a v uspořádání vedle sebe. Komora rotačního regenerátoru vždy 

přesahuje přes obrys jednotky. Při 
uspořádání nad sebou přesahuje 
z boku na obě strany jednotky, při 
uspořádání vedle sebe přesahuje spolu 
s přechodovými komorami směrem 
nahoru.

REGULACE
Účinnost zpětného získávání tepla je závislá na rychlosti otáčení 
rotoru. Mohou být dodány dvě varianty provedení regulace otáček:
− Konstantní otáčky. Rotor má konstantní otáčky dané použitým

převodem. Jsou to optimální otáčky pro maximální účinnost
v zimním období. Tento typ regulace je dodáván standardně.

− S frekvenčním měničem otáček. Rychlost otáčení rotoru je
řízena v rozsahu 2-12 ot./min pomocí frekvenčního měniče.
Řídící frekvence je určována nadřazeným řídícím systémem
a je předávána pomocí napěťového signálu 0-10 V nebo
proudového signálu 4-20 mA. Nedoporučujeme provozovat
měnič pod frekvencí 18 Hz z důvodu přehřátí pohonu.

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Rotační výměník (hliníkové lamely) s vyplachovací komorou.
− Poháněcí elektromotor 3x400V s převodovkou a převodem

pryžovým řemenem (připojení elektro přímo na motoru).
− Snímatelný boční panel v místě hnacího agregátu.
− Při uspořádání vedle sebe obsahuje dodávka dvě přechodové

komory pro rozvod vzduchu na celou činnou plochu
regenerátoru.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Frekvenční měnič pro řízení otáček rotoru.
− Autonomní řízení otáček rotoru.
− Hygroskopický nebo sorpční nátěr rotoru pro přenos vlhkosti.
− Epoxydový nátěr rotoru do agresivního prostředí, dodávka po

částech (dělený rotor i skříň).
− Čistící zařízení včetně vysokotlakého čerpadla.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Přívodní a odvodní větev by měly být uspořádány v protiproudu.

Při uspořádání v souproudu dochází ke snížení účinnosti
přenosu tepla a k větší infi ltraci.

− Po obou připojovacích stranách regenerátoru musí být
umístěny komory umožňující čištění rotoru (volná komora nebo 
lze použít fi ltrační komoru).

Rotační regenerátor slouží ke zpětnému získávání tepla (vlhkosti) z odváděného vzduchu. Přes proud odváděného 
a přiváděného vzduchu se otáčí rotor s hliníkovou teplosměnnou plochou a předává tím teplo z odvodního do přívodního 
vzduchu. Účinnost zpětného získání tepla se běžně pohybuje kolem 70-90 %. V místě dělící roviny je vyplachovací komora 
(klín) snižující infi ltraci odpadního vzduchu do přívodního.

- Minimální
   infi ltrace cca 1-3 %

- Zpětné získávání
vlhkosti až  90 %
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Lb 620 620

rotační regenerátor v provedení nad sebou provedení vedle sebe



Typ kola

ROV 1

ROV 2

ROV 3

ROV 4

ROV 5

ROV 6

ROV 7

ROV 8

ROV 8.1 *

ROV 9

ROV 10 *

ROV 11

ROV 12

Průměr kola

D (mm)

480

820

1130

1390

1700

2010

2320

2620

2550

2850

3160

3510

3800

Minimální

šířka,výška

Br, Hr (mm)

720

1030

1340

1650

1960

2270

2580

2890

2905

3200

3510

3820

4130

Provedení

vcelku

vcelku

vcelku

vcelku

vcelku

vcelku

vcelku

vcelku

dělený

dělený

dělený

dělený

dělený

Délka bloku 

Lb (mm)

310

310

310

620

620

620

620

620

930

930

930

930

930

Pohon

(příkon)

60W

60W

60W

250W

250W

370W

370W

370W

750W

750W

750W

750W

750W

Nominální

výkon

(m3/h)

1935

4353

7745

12105

17432

23728

30995

39184

39184

48375

58534

68000

85000

Použitelný do velikosti KLMOD

KLMOD 2,3,4,6,8

KLMOD 4,6,8,9

KLMOD 4,6,8,9,12,15,16,18

KLMOD 9,12,15,18,20,24,29,33

KLMOD 12,15,16,18,20,24,25,29,33

KLMOD 16

KLMOD 20,24,25,29,31,33,36,37,41,46,51

KLMOD 25,31,36,37,41,43,46,49,50,56,62

KLMOD 25,31,36,37,41,43,46,49,50,56,62

KLMOD 31,36,37,41,43,46,49,50,

51,56,58,62,65,66,72,74,83

KLMOD 43,49,50,56,62,65,66,72,74,83

KLMOD 43,49,50,56,62,65,66,72,74,83

KLMOD 58,65,66,72,74,83

- Nejtěsnější
regenerátor na světě

- Účinnost regenerace
až přes 90 %

- Sorpční kolo
s vysokou regenerací
vlhkosti

− Při uspořádání nad sebou se sousední komory spojují
s rotačním regenerátorem zevnitř pomocí šroubů a závitových
matic umístěných v rámu regenerátoru. Sousední komory musí 
tedy umožnit přístup dovnitř z důvodu montáže (volná, fi ltrační,
ventilátorová, klapková...).

− Rotační výměník je možno použít i pro jednotky v hygienickém
provedení.

− U jednotek ve vnitřním provedení je frekvenční měnič popř.
i regulátor umístěn na bočním plášti komory.

− U jednotek ve venkovním provedení je frekvenční měnič (popř.
regulátor) dodáván zvlášť a musí být umístěn v prostředí, kde
je dodržena provozní teplota 0 až 40 °C a relativní vlhkost
max. 90 %.

Obvodové těsnění
s pružinami (patentováno) 
zabezpečuje trvalé těsnění kola proti 
nežádoucímu úniku vzduchu.

Pohon kola

pomocí řemenu zabezpečuje třífázový motor 

s převodovkou, umístěný  na napínací kolébce.

Nastavitelný vyplachovací 

klín (patentováno) 

zabraňuje infi ltraci 

odvodního vzduchu 

do přívodního a přitom 

minimalizuje energetické 

ztráty.

Teplosměnná plocha

je vyráběna ve třech variantách: teplotní, hygroskopická a sorpční.

PARAMETRY NABÍZENÝCH ROTAČNÍCH REGENERÁTORŮ

* nestandardní provedení, pouze na poptávku
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H

H

odvod
vzduchu

zrekuperovaný
nebo směšovaný

vzduch

H

čerstvý
vzduch

integrované směšování

nerezová vana

4 až 7 typů kostek rekuperátoru
pro každou velikost KLMOD

by-pass

přívod
vzduchu

odpadní
vzduch

DESKOVÝ REKUPERÁTOR - ZZT

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Kostku rekuperátoru, vodotěsná mezi přívodem a odvodem.
− Vany na kondenzát, sifon a ucpávky pro nepoužité vývody.
− Obtok (by-pass) na straně přívodu vzduchu.
− Komora je k dispozici pro jednotky v uspořádání nad sebou

nebo vedle sebe.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Integrované směšování odváděného a přiváděného vzduchu.
− Servopohon pro klapku obchozu a směšovací klapku.
− Eliminátor vodních kapek.
− Servisní dvouplášťový průzor na straně bypassu.
− Osvětlení komory s vypínačem vně jednotky.

MATERIÁLOVÉ VARIANTY REKUPERÁTORU
Série V – standard:  Výměník tvoří hliníkové desky, plášť je 
z hliníkových profi lů a boční stěny z Aluzinc ocelového plechu. 
Výměníky jsou bez silikonu. Maximální přípustná teplota je 90°C 
(popř. 100°C prov.F). Poskytuje vysokou odolnost proti korozi pro 
běžné aplikace ve vzduchotechnických zařízeních.

Série V - P standard nerezový: Výměník i plášť je z nerezové oceli. 
To poskytuje nejvyšší možnou odolnost proti korozi. Výměníky jsou 
bez silikonu. Maximální přípustná teplota je 100 °C.

Série G – korozivzdorné: Výměník i plášť jsou hliníkové, opatřené 
lakováním. Výměníky jsou bez silikonu. Maximální přípustná teplota 
je 90 °C  (popř. 100 °C prov. F) Tato série G se používá při vzniku velké 
kondenzace, např. u plaveckých bazénů, kuchyní a v některých 
průmyslových aplikacích.

Série T - vysokoteplotní: Výměník i plášť jsou hliníkové (jako série 
V), ale je použit vysokoteplotní silikon. Výměníky jsou odolné proti 
vysokým teplotám až do 200 °C.

Série T - P  vysokoteplotní nerezový: Výměník i plášť jsou 
nerezové, je použit vysokoteplotní silikon. Výměníky jsou odolné 
proti vysokým teplotám až do 200 °C.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Deskový výměník je vhodný u jednotek v hygienickém

provedení.
− Odtok kondenzátu musí být osazen sifonem.

Komora deskového rekuperátoru slouží ke zpětnému získávání tepla z odváděného vzduchu, přičemž přívodní a odvodní 
proud vzduchu jsou od sebe zcela odděleny. Vlastní kostka deskového rekuperátoru je tvořena soustavou hliníkových 
desek (lamel) spojených vzájemně tak, že umožňují střídavý průchod odváděného a přiváděného vzduchu mezi deskami. 
Deskové výměníky jsou vodotěsné mezi přívodním a odvodním vzduchem. Na přáni je možné dodat provedení s testovacím 
protokolem vodotěsnosti daného vyrobeného kusu výměníku. Odváděný vzduch předává teplo hliníkovým deskám a ty 
pak ohřívají přiváděný čerstvý vzduch. Účinnost zpětného získání tepla je závislá na teplotách a vlhkostech obou vzduchů 
a pohybuje se v rozsahu 50-80 %. Kostka je v komoře deskového rekuperátoru usazena a dotmelena bezsilikonovým tmelem. 
Komora je dále vybavena na vstupu obchozem čerstvého vzduchu (by-passem) jako ochrana proti namrzání zkondenzované 
vody na rekuperátoru. By-pass je vybaven klapkou s vývodem pro servopohon. Komora je osazena kondenzátní vanou. 
Komoru je možné doplnit o směšovací klapku integrovanou do by-passu umožňující vzájemné směšování odváděného 
a přiváděného vzduchu (např. pro  rychlý zátop). Odvodní ventilátor musí být v tomto případě vždy na straně přívodního 
ventilátoru (odvodní ventilátor tlačí do deskového rekuperátoru). Směšovací klapka má vývod pro servopohon.

- Teplotní účinnost
(suchá) přes 80 %

- Vodotěsné mezi
přívodem
a odvodem
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- HOVAL = nejúčinnější
   deskové
   rekuperátory
   na světě

- Provedení pro
vysokou vlhkost
až 90 %

- Provedení pro
vysoké teploty
do 200 oC

Bypass s integrovanou cirkulační klapkou 

poskytuje další úsporu energie v režimu 

částečného směšování.

Profi lované desky (lamely) jsou navrženy a testovány tak, 

aby poskytovaly maximální účinnost. Výsledkem je suchá 

účinnost rekuperace tepla více než 80 %.

Dvojité lisování desek 

zajišťuje vysokou tuhost 

výměníku a minimalizuje 

infi ltrace.

Výměník - materiál můžete zvolit hliník, epoxy 

nebo nerez. Dodáváme i širokou škálu provedení 

pro speciální aplikace nebo pro extrémně korozní 

prostředí.
Hrany deskového výměníku jsou v profi lu 

utěsněny pružnou těsnicí hmotou pro 

zajištění maximální vzduchotěsnosti.
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VODNÍ OHŘÍVAČ

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Výměník s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami.
− Vstupní a výstupní hrdla jsou ocelová a jsou opatřena vnějším

závitem.
− Ruční šroub na horním a spodním hrdle výměníku.
− Pevný boční panel.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Odolné provedení LCE coating, viz. kapitola odolné provedení.
− Antibakteriální úprava LCE Coating s částečkami stříbra,

hydrofobní povrch zabraňuje růstu plísní.
− Provedení  lamel z mědi (Cu/Cu).
− Provedení výměníku Al/Cu s ochranou vinylovou vrstvou.
− Vyústění hrdel do sousední volné komory.
− Čidlo protimrazové ochrany s kapilárou (nenamontováno).

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Výměník musí být zapojen v protiproudu.
− Výpočet veškerých parametrů ohřívače je nutné provádět

pomocí softwaru Climacal.
− Tlaková ztráta výměníku na straně vody se pohybuje orientačně

v rozmezí 5-30 kPa.
− Je nutné dbát na ochranu výměníku před zamrznutím

umístěním sekce protimrazové ochrany.
− Výměník je možné po sejmutí bočního panelu vysunout.
− Při umístění ohřívače před ventilátor nesmí být výstupní teplota 

za ohřívačem vyšší než 40 oC z důvodu tepelné odolnosti
elektromotoru.

− U venkovního provedení musí být zajištěno vodní potrubí proti
zamrznutí, např. izolací a topným kabelem. Je také možné
zaústit hrdla ohřívače do sousední volné komory, a dále např.
projít dnem komory přes střechu rovnou do budovy.

Sekce vodního ohřívače slouží k ohřevu vzduchu, přičemž topné médium je teplá voda. Použité výměníky mají hliníkové 
lamely a měděné trubky. Pro každou velikost jednotky je k dispozici řada výměníků s jednou až čtyřmi řadami trubek 
a s optimalizovanou roztečí lamel a počtem vodních cest.
Maximální provozní tlak média je 1,6 MPa při teplotě do 110 oC (ověřeno CE). Pro teplotu media 110-130 oC je maximální 
provozní tlak 1,0 MPa. Všechny výměníky jsou zkoušeny vnitřním tlakem 3,3 MPa, bublinkovou zkouškou suchým vzduchem.
Při dodávce jsou hrdla výměníku zaslepena plastovými zátkami.
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VODNÍ CHLADIČ

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Výměník s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami

s hydrofi lní úpravou, zajišťující rychlý odtok kondenzátu
z teplosměnné plochy.

− Hrdla tvořena ocelovými trubkami s vnějším závitem.
− Ruční šroub na horním a spodním hrdle výměníku.
− Nerezovou vanu na odvod kondenzátu.
− Plastový eliminátor kapek.
− Sifon.
− Pevný boční panel.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Spádovaná nerez vana s velkým otvorem pro odvod

kondenzátu.
− Provedení bez eliminátoru vodních kapek.
− Odolné provedení LCE Coating ,viz.kapitola odolné provedení.
− Antibakteriální úprava LCE Coating s částečkami stříbra,

hydrofobní povrch zabraňuje růstu plísní.
− Provedení  lamel z mědi (Cu/Cu).
− Provedení výměníku Al/Cu s ochranou vinylovou vrstvou.
− Vyústění hrdel do sousední volné komory.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Výměník musí být zapojen v protiproudu.
− Výpočet veškerých parametrů chladiče je nutné provádět

pomocí softwaru Climacal.
− Tlaková ztráta výměníku na straně vody se pohybuje orientačně

v rozmezí 5-30 kPa.
− Odvod kondenzátu musí být připojen na sifon.
− Vstupní a výstupní hrdla jsou ocelová a jsou opatřena.
− Vnějším závitem.
− U jednotek v hygienickém provedení je vhodné použít variantu

bez eliminátoru (problematické čištění) a dimenzovat jednotku
tak, aby rychlost vzduchu nepřesáhla 2,5 m/s přes činnou
plochu chladiče.

− Po sejmutí bočního panelu lze vysunout výměník s vanou
a eliminátorem.

− V případě použití nemrznoucí chladící směsi musí být tato
kompatibilní s mědí (Friterm ...).

Sekce vodního chladiče slouží k chlazení vzduchu, přičemž chladící médium je studená voda, popřípadě nemrznoucí směs. 
Použité výměníky mají hliníkové lamely a měděné trubky. Pro každou velikost jednotky je k dispozici řada výměníků s jednou 
až šesti řadami trubek s optimalizovanou roztečí lamel a počtem vodních cest. Minimální teplota média není omezena, ale 
nesmí dojít k jeho zamrznutí. Maximální provozní tlak média je 1,6 MPa. Všechny výměníky jsou zkoušeny vnitřním tlakem 
3,3 MPa, bublinkovou zkouškou suchým vzduchem.
Sekce je vybavena nerezovou vanou na kondenzát s bočním vyústěním pro připojení sifonu. Při dodávce má výměník hrdla 
zaslepena plastovými zátkami.
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hygroskopické lamely
zlepšují odvod kondenzátu

pro rychlosti do cca 3,2m/s
není eliminátor nutný

nerezová vana rovná

hrdlo DN25 x2mm
vyústění uprostřed komory

D
N

2
5

volitelně:
vana spádovaná v obou s

DN
30

310 nebo 620
viz. SW Climacal

VEŠKERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY VODNÍCH OHŘÍVAČŮ A CHLADIČŮ JE TŘEBA 
VYPOČÍTAT V SOFTWARU CLIMACAL
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CHLADIČ S PŘÍMÝM VÝPARNÍKEM

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Výměník s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami

s hydrofi lní úpravou, zajišťující rychlý odtok kondenzátu
z teplosměnné plochy.

− Plastový eliminátor kapek.
− Nerezovou vanu na odvod kondenzátu.
− Sifon.
− Pevný boční panel.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Nerezová spádovaná vana s velkým otvorem pro odvod

kondenzátu.
− Provedení bez eliminátoru vodních kapek.
− Antibakteriální úprava LCE Coating s částečkami stříbra,

hydrofobní povrch zabraňuje růstu plísní.
− Provedení  lamel z mědi (Cu/Cu).
− Provedení výměníku Al/Cu s ochranou vinylovou vrstvou.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Výpočet veškerých parametrů chladiče je nutno provádět

pomocí softwaru Climacal.
− Odvod kondenzátu musí být připojen na sifon.
− Vstupní a výstupní hrdla jsou měděná, připravená pro pájení.
− Propojení mezi přímým výparníkem a kondenzační jednotkou

musí obsahovat: expanzní ventil, uzavírací solenoidový
ventil, fi ltr-dehydrátor, průhledítko a propojovací Cu potrubí
s parotěsnou izolací.

− U jednotek v hygienickém provedení je vhodné použít variantu
bez eliminátoru (problematické čištění) a dimenzovat jednotku
tak, aby rychlost vzduchu nepřesáhla 2,5 m/s přes činnou
plochu chladiče.

− Po sejmutí bočního panelu lze vysunout výměník s vanou
a eliminátorem.

Sekce slouží k chlazení vzduchu pomocí přímého vypařování freonu. Je zapojena vždy do samostatného chladivového 
okruhu s kondenzační jednotkou. K dispozici jsou jednookruhové nebo víceokruhové výměníky pro chladiva R410A, 
R407C, R134a, R404a, R502 a R22. Pro víceokruhové výparníky používáme uspořádání okruhů propletené, pro invertorové 
kondenzační jednotky je možné dodat uspořádání okruhů „samostatné nad sebou“ - z důvodu měření teplot pro řízení 
jednotlivých invertorů.  
Výměníky mají hliníkové lamely a měděné trubky. Maximální provozní tlak chladiva je 3 MPa (30barů) u R410 je to 4,2 MPa 
(42 barů). Všechny výměníky jsou zkoušeny vnitřním tlakem 3,3 MPa, chladiče R410 jsou zkoušeny tlakem 4,6 MPa.
Sekce je vybavena nerezovou vanou na kondenzát s bočním vyústěním pro připojení sifonu. Při dodávce má výměník 
vstupní hrdla zaslepena (na kolektoru je víčko s trubičkou, v níž je gumová ucpávka; na distributoru je víčko s ventilkem) a je 
naplněn suchým vzduchem.
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310 620

chladič bez eliminátoru
(do rychlosti cca 3,2m/s)

chladič s eliminátorem
vodních kapek

hygroskopické lamely
zlepšují odvod kondenzátu

nerezová vana rovná

D
N
25

volitelně:
vana spádovaná v obou směrech

DN
30

hrdlo DN25 x2mm
vyústění uprostřed komory

VEŠKERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY CHLADIČŮ JE TŘEBA VYPOČÍTAT 
V SOFTWARU CLIMACAL



ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Nerezové topné spirály s nerezovým ovinem.
− Provozní bimetalový termostat (proti přehřátí) nastavený

na 40 °C.
− Havarijní nesamočinná tepelná pojistka s kapilárou upevněnou

k obvodovému plášti ohřívače přes tepelně izolační podložku.
Pojistka je rozpínací, nastavená na 50 °C a je s ručním resetem.
Tlačítko resetu je umístěno uvnitř komory (na plášti ohřívače).

− Snímatelný boční panel s průchodkami pro kabely.
− Radiační síto z plechu omezující sálání tepla do okolních sekcí

(pozinkovaný plech 0,8mm s otvory 11 x 11 mm).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Je možné sestavit výkon sekcí podle požadavku zákazníka.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Minimální rychlost vzduchu přes ohřívač je 1 m/s.
− Regulace musí zajistit blokování provozu elektrického

ohřívače v případě, není-li průtok vzduchu jednotkou a doběh
ventilátoru po vypnutí elektrického ohřívače (3-6 minut podle
velikosti jednotky).

− Elektrický ohřev je doporučeno umístit až na konec jednotky
z důvodu tepelného přetěžování motoru ventilátoru (do 40 oC).

Sekce slouží k ohřevu vzduchu pomocí elektrických topných tyčí. Topné tyče 
jsou uvnitř sekce propojeny do několika topných sekcí. Topný výkon ohřívače se 
reguluje spínáním jednotlivých topných sekcí, popř. tyristorovou spojitou regulací 
výkonu. Každá topná sekce je tvořena jednou nebo více trojicemi topných 
tyčí 230 V (výkon 500 W - 5 kW) propojenými vzájemně do hvězdy. Napájení 
jednotlivých topných sekcí ohřívače je společně se svorkami bezpečnostního 
a havarijního termostatu vyvedeno ve svorkovnici uvnitř jednotky. Každá topná 
sekce se připojuje samostatně na elektrický rozvod 3 x 400 V/50 Hz. Bezpečnostní 
a havarijní termostat je zapojen jako rozpínací kontakt. Přes plášť jednotky jsou 
v místě svorkovnice zhotoveny průchodky pro kabely. Součástí každého ohřívače 
je revize elektro dle ČSN.

velikost

KLMOD

02

03

04

06

08

09

12

15

16

18

20

24

25

29

31

33

36

37

41

43

46

49

50

51

56

58

62

65

66

72

74

83

topný 

výkon

9 kW

12 kW

15 kW

21 kW

30 kW

33 kW

42 kW

54 kW

54 kW

63 kW

54 kW

81 kW

81 kW

96 kW

99 kW

108 kW

120 kW

117 kW

132 kW

132 kW

135 kW

156 kW

156 kW

165 kW

180 kW

180 kW

195 kW

210 kW

204 kW

225 kW

240 kW

270 kW

zapojení

 sekcí [kW]

3x3

2x3 +6

2x6 +3

9  2x6

2x12 +6

15 +12+6

2x18 +6

27 +18+9

2x24 +6

2x27 +9

27 +18+9

3x27  

3x27  

4x24 

3x27 +18 

4x24 +12 

5x24

4x27 +9 

5x24+9+12

5x24 +12 

4x30+15 

6x24 +12 

6x24 +12 

5x30 +15 

6x30  

7x24 +12  

6x30 +15  

7x30   

8x24 +12   

7x30 +15 

8x30  

9x30  

topný

výkon

12 kW

15 kW

21 kW

30 kW

42 kW

45 kW

60 kW

72 kW

78 kW

90 kW

72 kW

117 kW

117 kW

132 kW

144 kW

156 kW

168 kW

171 kW

192 kW

204 kW

225 kW

240 kW

240 kW

240 kW

270 kW

276 kW

285 kW

315 kW

312 kW

345 kW

360 kW

390 kW

zapojení

 sekcí [kW]

6 + 2x3

2x6 +3

2x9 +3

2x12 +6

2x18 +6

3x15

2x24 +12

2x27 +18

3x24 +6

3x27 +9

2x27 +18

4x27 +9

4x27 +9

5x24 +12 

5x27 +9 

6x24 +12 

7x24 

6x27 +9 

8x24 

8x24 +12 

7x30 +15 

10x24  

10x24  

8x30  

9x30  

1+24 +12 

9x30 +15 

10x30 +15 

13x24  

1+30 +15 

12x30  

13x30  

topný

výkon

15 kW

21 kW

27 kW

39 kW

54 kW

60 kW

84 kW

99 kW

102 kW

117 kW

99 kW

153 kW

162 kW

180 kW

198 kW

204 kW

228 kW

234 kW

264 kW

276 kW

300 kW

312 kW

324 kW

330 kW

360 kW

360 kW

390 kW

420 kW

408 kW

450 kW

480 kW

525 kW

zapojení

 sekcí [kW]

2x6 +3

2x9 +3

3x9

2x12 +15

3x18

3x18 +6

2x24,2x18

3x27 +18

4x24 +6

4x27 +9

3x27 +18

5x27 +18

6x27  

7x24 +12 

7x27 +9 

8x24 +12 

9x24 +12 

8x27 +18 

1+24  

1+24 +12 

10x30  

13x24  

13x24 +12 

1+30 

12x30 

15x24 

13x30 

14x30 

17x24 

15x30 

16x30 

17x30 +15 

topný

výkon

18 kW

24 kW

33 kW

51 kW

66 kW

72 kW

96 kW

126 kW

132 kW

153 kW

126 kW

198 kW

198 kW

228 kW

243 kW

264 kW

276 kW

297 kW

324 kW

348 kW

360 kW

396 kW

396 kW

405 kW

450 kW

456 kW

495 kW

510 kW

528 kW

570 kW

585 kW

660 kW

zapojení

 sekcí [kW]

3x6

2x9 +6

2x12 +9

3x12 +15

3x18 +12

4x18

4x24

4x27 +18

5x24 +12

5x27 +18

4x27 +18

7x27 +9

7x27 +9

9x24 +12 

9x27 

1+24 

1+24 +12 

1+27 

13x24 +12 

14x24 +12 

12x30  

16x24 +12 

16x24 +12 

13x30 +15 

15x30 

19x24 

16 x30 +15

17 x30      

22 x24      

19 x30      

19 x30 +15       

22 x30       

topný 

výkon

21 kW

30 kW

39 kW

60 kW

78 kW

84 kW

120 kW

144 kW

156 kW

171 kW

144 kW

234 kW

243 kW

276 kW

297 kW

312 kW

336 kW

351 kW

396 kW

408 kW

435 kW

468 kW

480 kW

495 kW

540 kW

552 kW

585 kW

615 kW

624 kW

690 kW

705 kW

780 kW

zapojení

 sekcí [kW]

2x6 +9

2x12 +6

2x15 +9

4x15

3x24 +6

3x24 +12

5x24

5x27 +9

6x24 +12

6x27 +9

5x27 +9

8x27 +18

9x27 

1+24 +12 

1+27 

13x24 

14x24 

13x27 

16x24 +12 

17x24 

14x30 +15 

19x24 +12 

20x24 

16x30 +15

18x30 

23x24 

19x30 +15 

20x30 +15 

26x24  

23x30  

23x30 +15 

26x30 

topný 

výkon

24 kW

36 kW

45 kW

72 kW

90 kW

102 kW

138 kW

171 kW

186 kW

207 kW

171 kW

270 kW

288 kW

324 kW

342 kW

360 kW

396 kW

414 kW

456 kW

480 kW

510 kW

552 kW

552 kW

570 kW

615 kW

648 kW

690 kW

720 kW

720 kW

795 kW

825 kW

915 kW

zapojení

 sekcí [kW]

2x9 +6

3x12

3x15

4x18

3x24 +18

4x24 +6

5x24 +18

6x27 +9

7x24 +18

7x27 +18

6x27 +9

10x27

10x27+18

13x24+12

12x27+18

15x24 

16x24 +12 

15x27 +9  

19x24 

20x24  

17x30 

23x24  

23x24  

19x30  

20x30+15

27x24  

23x30  

24x30  

30x24  

26x30+15

27x30+15 

30x30+15 

typ 1 typ 2 typ 3 typ 4 typ 5 typ 6

radiační síto
eliminuje sálání tepla
do okolních komponent
klimatizační jednotky
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PLYNOVÝ OHŘÍVAČ

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE:
− Ohřívací výměník v provedení: nerez, žáropevná ocel a ocel 

tř. 11, (pozn. ohřívač S má celonerezovou spalovací komoru).
− Hořák Weishaupt nebo ELCO s dvoustupňovou nebo

modulační regulací topného výkonu.
− Armatury a regulační plynovou řadu.
− Žaluziovou klapku bypassu uvnitř komory.
− Odvod kondenzátu.
− Nerezovou vanu u odtahu spalin.
− Trojitý bezpečnostní termostat.
− U venkovního provedení kryt na hořák a termostat.
− Pevný boční panel.

DODÁVKA NEOBSAHUJE:
− Kouřovod (komín).
− Systém měření a regulace.
− Servopohony pro ovládání bypassu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Odvod spalin nahoře.
− Výměník komplet z nerezu.
− Přímé spalování plynu.
− Regulátor tlaku plynu ze středotlaku na nízkotlak.
− Servopohony pro bypassovou klapku, hřídel ø�12 mm.
− Další libovolné konstrukční úpravy dle přání zákazníka.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Plynový ohřívač je doporučeno umístit na konec jednotky

za ventilátor.
− Mezi ventilátorem se spirální skříní a plynovou ohřívací sekcí

musí být vložena volná (difuzorová) komora o délce cca 2/3
z šířky jednotky z důvodu rovnoměrného náběhu vzduchu.

− Požadavky na připojení elektro: řízení výkonu hořáku,
bezpečnostní termostat, servopohon bypassu.

− Jednotka musí být vybavena komínem pro odvod spalin.
− Musí být zajištěn odvod kondenzátu z výměníku a z komína.

REGULACE
Varianta 1 - pevný bypass: klapka bypassu se ruční pákou zaaretuje 
v poloze částečně otevřeno dle teploty spalin při plném výkonu 
hořáku. Reguluje se pouze výkon hořáku, a to buď dvoustupňově, 
tj. zapnuto 1. stupeň / zapnuto 2. stupeň, nebo modulačně 
klouzavě, tj. plynule mezi prvním a druhým stupněm. Ovládání je 
realizováno tříbodovým řízením.  
Varianta 2 - řízený bypass: klapka bypassu i výkon hořáku jsou 
společně spojitě řízeny systémem MaR. Požadovaný výkon ohřívače 
reguluje hořák, a to modulačně spojitě, nebo dvoustupňově (dle 
typu). Klapka bypassu je ovládána podle teploty spalin v kouřovodu 
tak, aby nedocházelo k přehřívání výměníku ani ke kondenzaci. 
Výstupní teplota spalin by měla být cca 160-200 °C. Tento způsob 
řízení umožňuje přesnější řízení teploty přiváděného vzduchu.
Regulace musí zajistit doběh ventilátoru po vypnutí hořáku 
a blokování provozu hořáku v případě, není-li průtok vzduchu 
jednotkou.

Sekce plynového ohřívače slouží k ohřevu vzduchu spalováním plynu. Zdrojem tepla je hořák Weishaupt nebo ELCO, 
obvykle s plynulou regulací výkonu na plynná (zemní plyn, propan) nebo kapalná paliva (lehký topný olej, nafta). Provozní 
tlak plynu přiváděného do hořáku musí být v rozsahu 2 - 50 kPa dle konkrétního typu hořáku. Vzduch se ohřívá ve spalinovém 
výměníku, přičemž spaliny jsou zcela odděleny od upravovaného vzduchu. Účinnost přenosu tepla z hořáku do vzduchu
je 91-93 %. 
Komora je vybavena bypassem a regulační klapkou pro osazení servopohonem. Bypassová klapka na vstupu reguluje 
množství vzduchu procházející přes výměník, zbytek vzduchu prochází volným kanálem. Nedochází tak ke kondenzaci 
spalin ani k přehřívání výměníku při zachování optimální účinnosti. Správným řízením bypassu dosáhneme přesnějšího 
řízení teploty přiváděného vzduchu. 
Plynové ohřívače mají hořák standardně umístěn na straně obsluhy klimatizační jednotky. Odvod spalin a kondenzátu je 
standardně na protilehlé (zadní) straně ohřívače s výjimkou největších velikostí ohřívače (BK 650 a 1000), které mají odvod 
spalin standardně na obslužné (hořákové) straně jednotky.

H

délka komory L

B

půdorys

hořák

komín

bypass

Provedení ohřívačů do výkonu 500kW
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velikost 

KLMOD

02

03

04

06

08

09

12

15

16

18

20

24

25

29

31

33

36

37

41

43

46

49

50

51

56

58

62

65

66

72

74

83

max. topný výkon 

(kW)

nevyrábí se

nevyrábí se

30 kW

50 kW

50 kW

50 kW

50 kW

50 kW

50 kW

50 kW

85 kW

85 kW

85 kW

85 kW

130 kW

85 kW

130 kW

130 kW

180 kW

130 kW

180 kW

180 kW

130 kW

180 kW

180 kW

300 kW

180 kW

300 kW

300 kW

300 kW

300 kW

300 kW

délka komory

(mm)

850

980

980

980

980

980

980

980

1130

1130

1130

1130

1330

1130

1330

1330

1580

1330

1580

1580

1330

1580

1580

1680

1580

1680

1680

1680

1680

1680

max. topný výkon 

(kW)

45 kW

75 kW-BB

85 kW-BB

75 kW

85 kW

85 kW

85 kW

85 kW

130 kW

130 kW

130 kW

130 kW

180 kW

130 kW

180 kW

180 kW

300 kW

180 kW

300 kW

300 kW

180 kW

300 kW

300 kW

500 kW

300 kW

500 kW

500 kW

500 kW

500 kW

500 kW

délka komory

(mm)

980

1130

1130

1130

1130

1130

1130

1130

1330

1330

1330

1330

1580

1330

1580

1580

1680

1580

1680

1680

1580

1680

1680

1930

1680

1930

1930

1930

1930

1930

max. topný výkon 

(kW)

90 kW

120 kW

130 kW

120 kW

130 kW

180 kW

180 kW

180 kW

180 kW

300 kW

180 kW

300 kW

300 kW

500 kW

300 kW

500 kW

500 kW

300 kW

500 kW

500 kW

700 kW

500 kW

790 kW

700 kW

790 kW

790 kW

790 kW

délka komory

(mm)

1330

1330

1330

1330

1330

1580

1580

1580

1580

1680

1580

1680

1680

1930

1680

1930

1930

1680

1930

1930

2530 (HS)

1930

2530 (HS)

2530 (HS)

2530 (HS)

2530 (HS)

2530 (HS)

max. topný výkon 

(kW)

160 kW

280 kW

300 kW

280 kW

300 kW

440 kW

300 kW

500 kW

440 kW

700 kW-BB

500 kW

790 kW-BB

700 kW

500 kW

790 kW-BB

790 BB

900 kW

790 kW

1 000 kW

900 kW

1 100 kW

1 000 kW

1 100 kW

délka komory

(mm)

1580

1680

1680

1680

1680

1930

1680

1930

1930

2530 (HS)

1930

2530 (HS)

2530 (HS)

1930

2530 (HS)

2530 (HS)

3180 (HS)

2530 (HS)

3180 (HS)

3180 (HS)

3180 (HS)

3180 (HS)

3180 (HS)

typ 1 typ 2 typ 3 typ 4

Pozn.: BB –  ohřívač je bez bypassu

(HS) – ohřívače nad 500 kW (včetně) mají komín na hořákové straně, tj. na straně obsluhy

PŘIŘAZENÍ VELIKOSTÍ PLYNOVÝCH OHŘÍVAČŮ

H

délka komory L

B

půdorys

hořák
komín

bypass

Provedení ohřívačů o výkonu nad 500kW (komín na hořákové straně)



- Trvanlivé
provedení,
více namáhané díly
jsou z nerezu

- Tradičně kvalitní
hořáky Weishaupt

- Modulační  regulace
topného výkonu

VÝKONOVÉ PARAMETRY HOŘÁKŮ WEISHAUPT

Hořák Weishaupt 

WG5 N/1-A, LN

WG10N/0-D,ZM-LN

WG10N/1-D, ..-LN

WG20N/1-C, ..-LN

WG30N/1-C, ZM-LN

WG40N/1-A, ZM-LN

WM-G 10/2, ZM - elektronický

G3/1-E, ..D

G5/1-D, ..D

WM-G 10/3,ZM - elektronický

G5/2-D, ..D

WM-G 10/4,ZM - elektronický 

G7/1-D, ..D

Varianty regulace výkonu

1stupňový

modulační

1stup./2stup./modulační

1stup./2stup./modulační

modulační

modulační

2stup./modulační

2stup./modulační

2stup./modulační

2stup./modulační

2stup./modulační

2stup./modulační

2stup./modulační

Výkon hořáku  (kW)

12-50

12-50

25-110

60-200

65-350

80-550

200-590

200-590

300-880

400-900

700-1150

400-1130

500-1650

Max. topný výkon

ohřívací sekce (kW)

45

45

100

180

315

495

530

530

790

810

1040

1020

1480

VÝKONOVÉ PARAMETRY HOŘÁKŮ ELCO

Hořák ELCO 

VG 1.40

VG 1.55

VG 1.85

VG 2.120 D

VG 2.160 D

VG 2.210 D

VG 3.290 D

VG 3.360 D

VG 4.460 D

VG 4.610 D

VG 5.950 D

VG 5.1200 D

varianty regulace výkonu

1stupňový

1stupňový

1stup./2stup.

2stup./modulační

2stup./modulační

2stup./modulační

2stup./modulační

2stup./modulační

2stup./modulační

modulační

modulační

modulační

Výkon hořáku (kW)

15-40

35-55

45-83

50-115

70-155

90-205

100-280

120-350

160-450

130-600

180-930

280-1140

max. topný výkon

ohřívací sekce (kW)

36

50

75

104

140

185

250

315

400

540

840

1025

Pozn.: Hořáky se vyrábějí v několika provedeních podle způsobu regulace topného výkonu:

1 stupňový - regulace jen vypnuto/zapnuto 100 % 

2 stupňový - dvoustupňová regulace topného výkonu, tj.  vypnuto/zapnuto na 40-50 % výkonu/zapnuto na 100 % výkonu 

modulační - dvoustupňová regulace s modulací výkonu tj.  vypnuto/první stupeň na 40 % výkonu/plynule modulovaný výkon 40-100 %

Hořák Weishaupt WG30, WG40
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VENTILÁTORY – VOLNÉ OBĚŽNÉ KOLO

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Elektromotor s termistory.
− Ventilátor s volným oběžným kolem, připevněný k sací desce.
− Sací ústí vybaveno dýzami pro snímání tlaku ventilátoru.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Regulátor konstantního vzduchového výkonu DSG.
− Servisní dvouplášťový průzor.
− Osvětlení komory s vypínačem vně jednotky.
− Uzamykatelný uzávěr dveří.
− Snímač tlaku (diferenční manostat).
− Frekvenční měnič (nutno dimenzovat podle provozního proudu 

a frekvence elektromotoru).
− Pružinové izolátory chvění.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Ventilátor s volným oběžným kolem doporučujeme pro

jednotky v hygienickém provedení z důvodu snadnějšího
čištění oběžného kola a absence řemenového převodu.

Ventilátorová komora slouží k dopravě vzduchu. Jsou v ní použity ventilátory s volným oběžným kolem, tzv. plug-fan.
Ventilátory s velikostí oběžného kola do 630 mm mají oběžné kolo vyrobené ze speciálního kompozitního materiálu 
technologií ZAmid. Kola mají aerodynamicky tvarované lopatky, vysokou účinnost a nízký hluk.  Tato kola jsou nerezavějící.
Ventilátory s velikostí oběžného kola od 710 mm mají oběžné kolo svařované ocelové s povrchovou úpravou lakováním. 
Všechna kola mají provozní rozsah -20 oC až +80 oC (kola ocelová od -40 °C do +80 °C).  
Ventilátory jsou poháněny třífázovými asynchronními elektromotory 400V/50 Hz spojenými na přímo s oběžným kolem 
ventilátoru. Motory jsou standardně vybaveny termistory. Elektromotory musí být vždy řízeny frekvenčním měničem pro 
nastavení požadovaného vzduchového výkonu. 
Oběžné kolo ventilátoru je dynamicky vyváženo a společně s  motorem je uloženo na pryžových izolátorech chvění. Sací 
deska ventilátoru je s komorou spojena přes tlumící vložku. Průchodky pro napájecí kabely jsou vyvedeny na straně obsluhy 
jednotky. Vzhledem k tomu, že ventilátor nepotřebuje spirální skříň ani řemenový převod, je tato sekce velmi snadno 
čistitelná.

- Revoluční Cpro
ventilátory
s aerodynamicky
profi lovanými
lopatkami

- Snadná údržba

- Regulace
konstantního výkonu

ventilátorová komora výtlačná provedení se dvěma ventilátory
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- Vysoká účinnost 

- Snadná
regulovatelnost

- Nízký hluk

- Regulace na
konstantní výkon

VENTILÁTORY SE SPIRÁLNÍ SKŘÍNÍ

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Elektromotor v energetické třídě IE2, popř. IE3, s tepelnou

ochranou termistory, krytí IP55, dodavatel z ČR.
− Řemenice typu Taper-lock pro snadnou montáž a demontáž.
− Dveře s uzamykatelnými uzávěry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Servisní dvouplášťový průzor a osvětlení komory.
− Uzamykatelný uzávěr dveří.
− Sací ústí, vybaveno dýzami pro snímání tlaku ventilátoru (IMV).
− Regulátor konstantního vzduchového výkonu CPG.
− Motor v provedení do teploty 60 oC (izolace H).
− Pružinové izolátory chvění (namísto pryžových).
− Ochranný nátěr, viz kapitola chemicky odolné provedení.
− Snímače tlaku (kapalinový manometr nebo difer. presostat).
− Variabilní řemenice pro dodatečné přesné nastavení

vzduchového výkonu.
− Servisní vypínač elektromotoru (nenamontovaný).
− Sada náhradních ložisek.
− Frekvenční měnič.
− Ochrana motoru termokontakty.
− Snadno snímatelný kryt klínového řemenu.
− Cizí chlazení motoru.
− Převod plochým řemenem.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Schémata zapojení jednootáčkových i dvouotáčkových

elektromotorů je na konci katalogu.
− Motory s výkonem do 3 kW se startují i  běží v zapojení Y, tzn.

startují napřímo.
− Motory s výkonem 4 kW a vyšším doporučujeme spouštět

přepínáním Y-� (start - Y, běh - ∆�).
− Motory s výkonem vyšším než 30 kW doporučujeme spouštět

SOFT STARTem.
− Motory od osové výšky 200 mm nejsou namontovány v komoře

a dopravují se jako samostatný expediční celek.
− Mezi výtlakem ventilátorové komory  a dalšími navazujícími

komorami v sestavě jednotky (2. stupeň fi ltrace, tlumič, plynový 
ohřívač) musí být umístěna volná komora pro difuzor ventilátoru 
délky alespoň 2/3 většího z průřezových rozměrů jednotek.

− U jednotek v hygienickém provedení doporučujeme
použít středotlaký ventilátor z důvodu snadnějšího čištění
a doporučujeme umístit poslední stupeň fi ltrace až za
ventilátorovou komoru.

Ventilátorová komora slouží k dopravě vzduchu. Jsou v ní použity oboustranně sací nízkotlaké nebo středotlaké ventilátory 
ve třech variantách otočení spirální skříně: do strany, nahoru a dolů.
Ventilátory jsou poháněny třífázovými asynchronními elektromotory 400 V/50 Hz prostřednictvím převodu s klínovými 
řemeny. Motory jsou standardně vybaveny termistory.
Volitelně lze použít dvouotáčkové motory nebo motory, na jiná napětí. Oběžné kolo ventilátoru je staticky i dynamicky 
vyváženo, motor s ventilátorem je uložen na pryžových izolátorech chvění. Motor je uložen na napínací desce s napínacím 
šroubem, popř. na rámu z hliníkových profi lů. Výtlak ventilátoru je s komorou spojen přes tlumící vložku. Průchodky pro 
napájecí kabely jsou vyvedeny na straně obsluhy jednotky. Ložiska ventilátorů jsou uzavřena, naplněna plastickým mazivem, 
se zárukou 20 000 provozních hodin bezobslužného provozu. Variantně je možno dodat převod plochým řemenem (místo 
standardního klínového). Lehké  hliníkové řemenice  a plochý řemen s polyamidovou tažnou vrstvou mají tichý vyrovnaný 
chod, vysokou účinnost a nulový otřep řemene.

Nízkotlaký ADH

lopatky zahnuté dopředu

+ nižší hmotnost

+ nízká cena

- malý tlak

Středotlaký RDH

lopatky zahnuté dozadu

+ vysoký tlak

+ vyšší účinnost

Vysokoúčinný středotlaký RZR

profi lované aerodynamické lopatky 

zahnuté dozadu

+ vysoká účinnost

+ nízký hluk

- vysoká cena

Ní k tl ký ADH

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI POUŽÍVANÝCH VENTILÁTORŮ



VENTILÁTORY S  EC MOTORY
– skládané do ventilátorových stěn

OVLÁDÁNÍ VÝKONU:
− Pomocí analogového signálu 0-10 V (4-20 mA).
− Pomocí digitálního PWM signálu.
− Přes komunikaci ModBus. Toto umožňuje navíc sledovat

ventilátory v reálném čase (příkon, otáčky, teplotu, atd.).

Ventilátor je staticky a dynamicky vyvážen ve dvou rovinách podle
DIN / ISO 1940. Rotor je osazen bezúdržbovými kuličkovými ložisky 
s trvalým mazáním. Pracovní rozsah teplot je do 40 oC.
Tato technologie pohonu nabízí nízkou spotřebu, tichý chod, plynulý 
start a plnou regulovatelnost vzduchového výkonu. Napájení je 
pomocí konektoru, popř. integrované hliníkové svorkovnice.

− Motory s výkonem 750 W, nebo větším jsou vybaveny
komunikačním rozhraním RS485/Modbus.

− Motory jsou vybaveny ochranou proti přehřátí, detekcí výpadku 
fáze, detekcí podpětí a ochranou proti zkratu.

− Poruchové stavy lze vyčíst z vnitřní paměti motoru.

Jednotlivé ventilátorové moduly se skládají do ventilátorových 
stěn. V případě poruchy jednoho ventilátoru zabezpečují proudění 
vzduchu zbývající ventilátory.

Tato sekce slouží k dopravě vzduchu. Jsou v ní použity vysoce výkonné radiální ventilátorové moduly s EC motory. Každý 
ventilátorový modul tvoří volné oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami a difuzorem. Poháněn je motorem s elektronicky 
komutovaným externí rotorem s integrovanou elektronikou. Napájecí napětí je 1x 230 V případně 3x 400 V/50 Hz.

- U ventilátorových
stěn zálohování
v případě poruchy

- Vysoká účinnost EC
motoru

- Snadná
regulovatelnost
15 až 100 %

- Nízký hluk

Typ ventilátoru 

(standardní

provedení)

K3G 250-AT39-72

K3G 250-AV29-B2

K3G 280-AT04-72

K3G 280-AU06-B2

K3G 280-AU11-C2

K3G 310-AX52-90

K3G 310-AX54-22

K3G 310-BB49-02

K3G 310-AZ88-02

K3G 355-AX56-90

K3G 355-AY43-22

K3G 355-AY40-02

K3G 400-AY87-02

K3G 400-AQ23-01

K3G 450-AY86-02

K3G 450-AQ24-01

K3G 450-AZ30-01

K3G 500-AP25-01

K3G 500-AQ33-01

K3G 560-AP23-01

K3G 560-AQ04-01

Typ ventilátoru

v lakovaném

provedení

K3G 250-AT39-74

K3G 250-AV29-B4

K3G 280-AT04-74

K3G 280-AU06-B4

K3G 280-AU11-C4

K3G 310-AX52-91

K3G 310-AX54-52

K3G 310-BB49-32

K3G 310-AZ88-32

K3G 355-AX56-91

K3G 355-AY43-52

K3G 355-AY40-32

K3G 400-AY87-32

K3G 400-AQ23-31

K3G 450-AY86-32

K3G 450-AQ24-31

K3G 450-AZ30-31

K3G 500-AP25-31

K3G 500-AQ33-31

K3G 560-AP23-31

K3G 560-AQ04-31

Průměr kola

ventilátoru

D (mm)

284

284

319

319

319

360

360

360

360

404

404

404

455

455

505

505

505

566

566

636

636

Rozměr desky

vent.

(mm)

400

400

400

400

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

630

630

630

630

630

800

800

Zástavbový rozměr 

Br, Hr

(mm) 

620

620

620

620

620

620

620

620

620

620

620

620

930

930

930

930

930

930

930

930

930

Příkon motoru

(W)

450

700

415

714

1000

1000

1270

1650

2915

1000

1400

1700

1850

3000

1650

2730

5370

2825

5500

3000

4700

Napájení

1x 230 V

1x 230 V

1x 230 V

1x 230 V

3x 400 V

3x 400 V

1x 230 V

3x 400 V

3x 400 V

3x 400 V

1x 230 V

3x 400 V

3x 400 V

3x 400 V

3x 400 V

3x 400 V

3x 400 V

3x 400 V

3x 400 V

3x 400 V

3x 400 V

H
r

D H
r

ventilátorová stěna s EC motory

Br
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- Zvlhčuje
   a adiabaticky
   ochlazuje vzduch

- Oproti parnímu
vlhčení energeticky
velmi úsporné řešení

VODNÍ VLHČENÍ- SPRCHOVÁ PRAČKA

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Sprchovou pračku.
− Vodotěsné osvětlení komory s vypínačem vně jednotky.
− Vodotěsné dveře s průzorem.
− Plastové eliminátory kapek na vstupu a výstupu.
− Tangenciální distribuční trysky s rozvody.
− Oběhové nerezové čerpadlo s ručním regulačním ventilem.
− Čidlo, které zabraňuje chodu čerpadla nasucho.
− Automatický ventil doplňující vodu do zásobní nádrže.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Vytápění vany.
− Integrovaná vana.
− UV lampa pro likvidaci choroboplodných zárodků.
− Regulace čerpadla frekvenčním měničem nebo obtokem.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Voda musí splňovat předepsané parametry viz. provozní

předpisy. Vodivost max. 1000 μS/cm (při vlhčení nad 95 %
max. 800μS/cm), karbonátová tvrdost max. 3,5 mol/m3.

− připojení vody obsahuje: rychlonapouštění, dopouštění
a vypouštění vč. přepadu.

− připojení elektro obsahuje: čerpadlo, osvětlení, čidlo suchého
chodu.

− komora vodního vlhčení je náročná na údržbu, viz. provozní
předpisy. Je třeba ji cca 1x týdně vyčistit (vypustit vodní náplň
a komoru vydezinfi kovat).

− sestava klimatizační jednotky s vodním vlhčením (sprchovou
pračkou) vyžaduje zvýšený rám pod ostatní komory výšky
350 mm.

Komora vodního vlhčení, nazývaná též sprchová pračka vzduchu, slouží k vlhčení a adiabatickému chlazení upravovaného 
vzduchu rozstřikovanou vodou. Voda je nasávána čerpadlem a vháněna rozvodnými trubkami do trysek, které vytvářejí 
v prostoru jednotky vodní mlhu. 
Vzduch prochází na vstupu do komory usměrňovači proudu, dále prochází vodní mlhou, kde je zvlhčován a adiabaticky 
ochlazován, a na konci komory prochází přes eliminátor vodních kapek, který zabrání prostupu nevstřebané vody do dalších 
komor jednotky. 
Přístup do komory je přes vodotěsné dveře s kontrolním oknem. Komora je vyrobena z hliníkových profi lů a polypropylénu 
(PP). Komora má vanu pod vnějším obrysem jednotky, a je proto je nutné výškově přizpůsobit ostatní komory v sestavě.
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PARNÍ VLHČENÍ

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Nerezovou vanu na odvod kondenzátu.
− Sifon.
− Inspekční snímatelný panel.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Servisní dvouplášťový průzor.
− Osvětlení komory s vypínačem vně jednotky.
− Elektrodový vyvíječ páry a distribuční trubice vč. hadic.
− Odporový vyvíječ páry a distribuční trubice vč. hadic.

PROJEKČNÍ ZÁSADY
− Parní vlhčení je vhodné u jednotek v hygienickém provedení.
− Odtok kondenzátu z komory musí být připojen na sifon.

− Komora není vybavena eliminátorem (u parního vlhčení
nedochází k unášení vodních kapek proudem vzduchu).

− Projekční zásady pro parní vyvíječ.
− Voda přiváděná do elektrodového parního vyvíječe musí mít

vodivost v rozmezí 400-1200 �S/cm a tvrdost 15-40o fH. Pro
vodu s vodivostí 150-450 μS/cm je třeba speciální provedení
elektrod.

− Délka propojovacích hadic by neměla přesáhnout 4 m.
− K vyvíječi musí být přiveden přívod vody a odvod kondenzátu.
− Odtok kondenzátu z distribuční trubice musí být opatřen

sifonem a zaústěn do odpadu (popř. do vyvíječe).
− Komplet dodávka obsahuje: parní vyvíječ s plynulou regulací

nebo zap/vyp, distribuční trubici, parní hadici, kondenzátní
hadici a čidlo vlhkosti do potrubí nebo humidistat

Komora slouží k vlhčení vzduchu párou z elektrického parního vyvíječe. Do komory se při montáži jednotky na stavbě 
zabudují parní distribuční trubice a pomocí hadic se propojí s vyvíječem páry umístěným poblíž jednotky. Parní vyvíječ 
a distribuční trubice nejsou součástí dodávky komory. Parní vyvíječ je třeba zvlášť vyspecifi kovat vždy podle potřebného 
zvlhčovacího výkonu.  
Přístup do komory je přes vodotěsné dveře s kontrolním dvouplášťovým oknem. Komora je vybavena nerezovou vanou
na odvod kondenzátu s vyústěním pro připojení sifonu � 20 mm - vnější.

- Hygienicky čistá
pára: vhodné pro
hygienické jednotky

- Nabízíme odporové
i elektrodové parní
vyvíječe

1240 popř. 1550mm

široké dveře
usnadňují údržbu

okno a vnitřní osvětlení

distribuční trubice
parního vyvíječe

nerezová vana

distribuční rám
(např. Optisorp)

nerezová vana

620 popř. 930mm

délka komory záleží
na rozptylové vzdálenosti

komora pro umístění parních distribučních trubic

komora pro umístění parních distribučních rámů
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- Zvlhčuje
   a adiabaticky
   ochlazuje vzduch

- Nízké pořizovací
náklady (oproti
sprchové pračce)

- Nenáročná
na zástavbový
prostor

VODNÍ VLHČENÍ
- ODPAŘOVACÍ VOŠTINOVÁ PRAČKA

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− Zvlhčovací kazety GLASpad s tloušťkou:

100 mm – účinnost 75 %
150 mm – účinnost 85 %
200 mm – účinnost 95 %.

− Solenoidový ventil.
− Sekční omezovače průtoku.
− Eliminátor kapek.
− Vana z nerezu.
− Sifon.
− Dveře s uzávěrem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
− Vícestupňová regulace vlhčícího výkonu (2 solenoidy).
− Uzavírací ventil.
− Uzamykatelný uzávěr dveří.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Pro zvlhčování lze použít pitnou vodu  z vodovodního řádu.
− Maximální provozní teplota je 40 °C (odpařovací kazeta

zvlhčovače odolává teplotě do 60 °C).
− Elektrické zapojení solenoidu musí být provedeno osobou

s příslušným oprávněním pro elektroinstalační práce.

Komora vodního vlhčení s odpařovací voštinovou pračkou slouží k vlhčení a adiabatickému chlazení upravovaného vzduchu. 
Při tomto způsobu zvlhčování se vlhkost dostává do vzduchu výhradně odparem, ne rozprašováním. Pračka pracuje
bez oběhového čerpadla s přímým průtokem vody. Základem jsou zvlhčovací kazety ze speciálního sklovláknitého materiálu, 
který umožňuje masivní vypařování vlhkosti do proudícího vzduchu. Vana společně se základovým rámem je zhotovena 
z nerezového plechu a má dva výtoky, spojené do jednoho hrdla na plášti jednotky. Komora je vybavena eliminátorem 
vodních kapek. Plastové hadice rozvodů jsou propojeny s rozvaděči vody rychlospojkami. Přívod vody je opatřen vnějším 
závitem R½“ , odpadní potrubí z PVC má rozměr DN32.

Pohled z přední strany na odpařovací kazety.



- 43 -

TLUMÍCÍ KOMORA

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
− U jednotek v hygienickém provedení jsou kulisy potažené

plastovou fólií a jsou čistitelné desinfekčními prostředky.
− Tlumiče s perforovaným plechem pro tlumení hluku v nižších

kmitočtech.

DÉLKY TLUMÍCÍCH KOMOR JSOU:
− 620 mm – délka kulis 530 mm, šířka kulis 205 mm.
− 930 mm – délka kulis 840 mm, šířka kulis 205 mm.
− 1240 mm – délka kulis 1150 mm, šířka kulis 205 mm.
− 1550 mm – délka kulis 1460 mm, šířka kulis 205 mm.
− 1860 mm – délka kulis 1770 mm, šířka kulis 205 mm.
Počet kulis závisí na šířce jednotky

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ
− Délka tlumící vestavby se volí podle požadovaného útlumu

hluku.
− Mezi výtlakem ventilátorové komory se spirální skříní a tlumící

komorou musí být vložena volná komora pro difusor.

Komora slouží k tlumení hluku, který vzniká provozem klimatizační jednotky. V komoře jsou rozmístěny kulisy z pozinkovaného 
plechu, které jsou vyplněny materiálem pohlcujícím zvuk. Kulisy jsou vzájemně spojeny do bloku a zasunuty do komory 
v příčných lištách. Po sejmutí bočních panelů a odstranění demontovatelné příčky je možno celý tlumící blok vysunout 
do obslužné strany jednotky a tlumič vyčistit. Kulisy jsou pokryty na povrchu textilií pro zabránění odletu částic hlukové 
izolace.  Pro tlumení hluku zvláště v nižších kmitočtech jsou určeny tlumiče s perforovaným plechem.

- Volba z pěti délek
tlumičů

- Speciální provedení
pro útlum nízkých
kmitočtů

- Pro hygienické
jednotky čistitelné
provedení

H

620 1240930 1550 1860mm

530 840 1150 1460 1770mm

B
volba z 5-ti délek tlumících komor

snímatelné panely
demontovatelná příčka

kulisy tlumiče jsou vyjímatelné
z důvodu čištění

VEŠKERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY TLUMIČŮ HLUKU JE TŘEBA VYPOČÍTAT
V SOFTWARU CLIMACAL
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REFERENČNÍ STAVBY

administrativní budova

AC Enterprise - Praha,

realizace  2016

administrativní budova

AFI Butterfl y Praha,

realizace 2017

obchodní centrum

OC QUADRIO – Praha,

realizace 2013 
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letiště

Letiště Václava Havla  

terminál II., realizace 2005

jaderná elektrárna

JE Mochovce 3,4 blok

realizace 2011 – 2014

průmyslový objekt 

CONTINENTAL Barum 

- Agro Otrokovice, 

realizace 2014



JANKA Radotín, a.s.
Vrážská 143, 153 00 Praha 5 – Radotín 

JANKA.cz
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