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 Air Technology s.r.o. vznikla jako sesterská spo-
lečnost firmy Air Klima spol. s.r.o. působící od roku 
1993. Byla postavena na základech odborného týmu 
společně pracujícího na realizacích inovativních kli-
matizačních systémů v předních československých 
podnicích ještě před tímto datem.

 Významnou část činnosti společnosti tvořily 
dodávky, montáže a servis výrobků systému AL–KO 
AeroTech – především výkonové řady DUO a S – 
včetně jejich průběžných modernizací a adaptace pro 
požadavky českých zákazníků. Mezi těmi byly a jsou 
především významní provozovatelé datových a komu-
nikačních center – Český Telecom, Telefonica O2 a 
UPC. S těmito významnými klienty pokračuje naše 
spolupráce do současnosti a zároveň probíhá příprava 
nových projektů.

 Společnost Air Technology s.r.o. si od začátku 
klade za cíl dodávat řešení s vysokými užitnými vlast-
nostmi, s minimálním dopadem na životní prostředí  
a s dlouhodobou udržitelností. Ekonomika a ekologie 
pro nás nejsou jen marketingovými výrazy. 

 Od 90. let systematicky prosazujeme používání 
efektivních a úsporných řešení, technologicky kvalitně 
provedených a zodpovědně navržených.

 Jsme držitelem certifikátu ISO 9001 a vyvíjíme 
maximální úsilí pro neustálé zlepšování našich firemních 
procesů. Námi dodávané výrobky a systémy – ať už 
vlastní výroby nebo našich subdodavatelů – jsou vždy 
plně kvalifikovány pro instalaci na českém a evropském 
trhu, mají vydáno Prohlášení o shodě a případně Sta-
vební osvědčení.

Naše zkušenosti s realizací široké škály zařízení techniky prostředí, chlazení a klimati-
zace, stejně jako naše účast na výzkumných a vývojových projektech našich partnerů, 
jsou zárukou funkčnosti a přínosu pro Vás nebo pro Vaše podnikání. Rozvíjíme se, 
hledáme nové technologie a zajímavé cesty. Pro Vás a pro naše společné úsilí na 
dodávkách.

AIR TECHNOLOGY
NAŠE ŘEŠENÍ 
PRO VÁŠ PROJEKT

jednatel a šéf vývoje
Ing. Petr Polách, CSc.

Jednotky EnviMatic byly testovány a certifikovány 
společností TÜV SÜD.



 Naši odborníci Vám zpracují studii zahrnující ener-
getické srovnání a finanční plán, na základě kterého  
se můžete zodpovědně rozhodnout. Air Technology se 
zabývá dodávkami systémů technologické klimatizace 
s vysokou investiční návratností již více než dvě deseti-
letí. V chlazení průmyslových procesů tak nabízí svým 
zákazníkům unikátní know   –how jak v oblasti návrhu, 
tak v oblasti spolehlivého a ekonomického provozu.
 
 EnviMatic – kompaktní jednotky pro přesnou kli-
matizaci s volným chlazením představují další krok 
v technologickém vývoji, který významně přispívá  
k optimalizacím provozních nákladů a k zodpověd-
nému přístupu k životnímu prostředí.
 
 Úspora provozních nákladů činí minimálně 70% 
oproti klasickému systému klimatizace. Příkladová 
návratnost investice je pro stálý provoz s 30kW tepel-
nou zátěží 2,9 let. Příspěvek k zisku EBITDA pro výše 
uvedený příklad činí 164 727 Kč ročně po vyrovnání 
investice. Příkladová návratnost s 300kW tepelnou 
zátěží je méně než 2,5 roku.
 
 Jednotky EnviMatic využívají sofistikovaného 
způsobu větrání a chladicího potenciálu vnějšího pro-
středí. Klimatizační jednotky EnviMatic uplatňují v nej-
vyšší možné míře princip přímého volného chlazení 
(freecooling) s využitím chladného venkovního vzdu-
chu, čímž dramaticky snižují provozní náklady.

 V oblasti hledání úspor energie (a tím i provoz-
ních nákladů) představuje použití systému EnviMatic 
logické rozhodnutí se zárukou investiční návratnosti, 
ekologické šetrnosti a vysokého zabezpečení výrob-
ních resp. výpočetních procesů.

Řešení EnviMatic je ověřeno v dlouhodobém provozu 
při chlazení kritických technologií, splňuje tedy mimo 
jiné nároky na: 

• Bezpečnost provozu uplatněním režimu záloh –  
 redundance.
•  Nutnost existence nouzového chladicího režimu.
•  Splnění požadavků na minimální a maximální
 teploty.
•  Splnění požadavků na maxima a minima vlhkosti.
•  Udržení předepsaného přetlaku/podtlaku  
 v technologických prostorech.
• Vhodnou filtraci.
•  Zajištění kvality vzduchu pro přítomnost lidské 
 obsluhy.

Nejzásadnější pozitivní dopad do finanční bilance Vám nabízejí jednotky Envimatic 
v nepřetržitě běžících procesech, při značné tepelné zátěži. Provozní úspora činí 
typicky 70%, ovšem podle aplikace může být také významně vyšší. Jednotky EnviMatic 
mohou být vybaveny dalším stupněm pro odvod ztrátového tepla. Tak můžete dosáh-
nout další optimalizace provozu svých budov.

CO VÁM PŘINESE 
EnviMatic
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Konvenční split systém

EnviMatic

Srovnání typické výkonnosti konvenčního systému 
chlazení vzduchu oproti systému s přímým volným 
chlazením EnviMatic.



PŘEHLED 
VÝROBNÍCH ŘAD  
EnviMatic

 Jednotky EnviMatic s volným chlazením využí-
vají chladicího potenciálu vnějšího prostředí. Díky 
tomu tato zařízení vynikají vysokou investiční návrat-
ností. Zaručujeme taktéž jejich výraznou ekologic-
kou šetrnost a dlouhodobou spolehlivost.

 Klimatizační jednotky řady EnviMatic jsou určeny 
pro přesné chlazení prostor podstatně zatížených 
citelným teplem – zejména tam, kde je požadována 
zvýšená přesnost řízení parametrů prostředí (teplota, 
vlhkost…).
 
 Klimatizační jednotky EnviMatic nabízíme v něko-
lika výrobních řadách. Ty jsou koncipovány pro modu-
lární instalaci a požadavek na vyšší výkon je řešen 
paralelní instalací patřičného počtu těchto klimatizač-
ních zařízení.

 Jednotky mohou být vyrobeny také v zákaznické 
modifikaci.

EnviMatic HC

• Vzduchový výkon 3 700–5 000 m3/hod.
• Chladicí výkon 19,3–28 kW.
• Horizontální uspořádání.
• EC motory - pokročilé řízení chladicího výkonu.
• Maximalizace provozních úspor s rozšířeným 

přepínáním provozních režimů.
• Snížené ceny.
• Optimalizováno pro vysokou tepelnou zátěž a 

přesně požadované klima i při extrémních letních 
teplotách.

EnviMatic H

• Vzduchový výkon 3 700–10 000 m3/hod.
• Chladicí výkon 18–48 kW.
• Horizontální uspořádání.
• EC motory – pokročilé řízení chladicího výkonu.
• Vyšší výkon pro tepelně zatížené prostory.
• Sofistikovaný řídicí systém s dálkovým přístu-

pem a rozsáhlými možnostmi propojení.
• Jedno– nebo dvouokruhové řešení chladivového  

systému.
• Možnost propojení v potrubních sítích.

EnviMatic V

EnviMatic B

• Vzduchový výkon 960–3 500 m3/hod.
• Chladicí výkon 4,5–14,5 kW.
• Vertikální uspořádání.
• Minimální nároky na zabraný prostor.
• EC motory – pokročilé řízení chladicího výkonu.
•   Moderní řízení s dálkovým přístupem a integrací  

do nadřazených systémů.
• Spolehlivostní režim.
• Režim pro chemické provozy při detekci úniku
 nebezpečných látek.
• Varianta s vedením chladicího vzduchu do (zdvo-

jené) podlahy nebo potrubního kanálu či přímo do  
prostoru.

• Varianta zařízení s odděleným kondenzátorem.



CHLADICÍ 
VÝKON

VZDUCHOVÝ 
VÝKON

HC m3/ hod.

5 000

10 000

3 500

m3/ hod.

960–3500 
m3/ hod.

H

HC 19,3–28 kW 

28

48

14,5

4,5–14,5 kW

H

V

18–48 kW 

05
—
06

B m3/ hod.

1 300

1 300

1,9 - 4,6 kW 

4,6

B



POPIS 
ZAŘÍZENÍ

 Jednotky EnviMatic jsou konstruovány jako kom-
paktní zařízení s plně integrovaným chladivovým 
okruhem. Celá technologie je instalována uvnitř skříně – 
a tedy uvnitř budovy. Je tím zamezeno možnému poško-
zení na venkovních částech (na rozdíl od běžných chla-
dicích systémů). Výhodou je také jednodušší instalace, 
kdy chladivový okruh je naplněn a otestován ve výrobě – 
množství chladiva obsaženého v zařízení je tedy udrženo 
na minimu, není požadována odborná instalace chla-
dicího okruhu a rizikového dlouhé vedení s možností 
úniku chladiva.
 
 Jednotky mohou být vybaveny jak zvlhčova-
čem vzduchu, tak přídavným elektrickým ohřívačem.  
V nabídce jsou varianty s kompresorem a vzduchem 
chlazeným kondenzátorem nebo s externím vodním 
chladičem.

 Jednotky jsou vyrobeny z vysoce spolehlivých 
komponent, včetně automatické regulace. Doba život-
nosti udržovaného a servisovaného zařízení přesahuje 
15 let.
  
 Kombinací jednotek lze dosáhnout vyšších chla-
dicích výkonů. Jednotky jsou navrženy jak pro přívod 
vzduchu do zdvojené podlahy, tak do potrubí nebo do 
systému horkých a studených uliček.
 
 Všechny jednotky EnviMatic zahrnují funkci pří-
mého volného chlazení, tedy využití chladicího poten-
ciálu venkovního vzduchu pro podstatnou úsporu 
provozních nákladů (snížení spotřeby elektrické ener-
gie a prodloužení životnosti komponentů).
                  
 Mikroprocesorové řízení jednotky umožňuje kromě 
komfortního dotykového ovládání a servisních zásahů 
(vč. ukládání databanky provozních hodnot na USB) 
také vzdálenou správu a monitoring. Zařízení hlídá 
rovnoměrné opotřebení komponent a poskytuje spo-
lehlivou vzájemnou zálohu klimatizačních jednotek 
pomocí funkce redundance.

1. ohřívač
2. chladič
3. filtrace vzduchu
4. směšovací komora
5. ventilátor
6. MaR

A

1.

4.

2.

5.

3.

6.



VOLNÉ CHLAZENÍ

 Volné chlazení je využíváno, když je vnější teplota 
pod hodnotou nastavené vnitřní teploty. Tato situace 
je v Evropě platná po většinu roku (např. i v průběhu 
letní noci). Volné chlazení zabírá typicky 85% roku. 
Jednotka směšuje odvodní teplý vzduch s venkovním 
vzduchem pro udržení požadované přívodní teploty. 
Kompresory zůstávají vypnuty, stejně jako ventilátor 
kondenzátoru. 

 Ve free–coolingovém módu může odvodní venti-
látor zajišťovat také konstantní tlak (přetlak) uvnitř 
místnosti. Ventilátory dopravující vzduch v režimu 
free-coolingu mají vysoce účinné EC motory a pracují  
s regulací průtoku vzduchu (otáček) tak, aby bylo 
dosaženo optimálních provozních nákladů.

KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ

 Při instalaci není nutné rozvádění chladiva po 
objektu, neexistuje tedy nebezpečí úniků. Kompaktní 
jednotky nevyžadují instalaci venkovní kondenzátorové 
části, která znamená náklady za pronájem plochy na 
střeše, ve strojovně nebo na fasádě. Minimalizuje se 
riziko poškození vandalismem. Jednotky jsou z výroby 
kontrolovány na těsnost chladivového okruhu (jehož 
náplň chladivem je navíc minimalizována) pro úsporu 
investičních nákladů a zvýšení bezpečnosti provozu.

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ

 Jednotky jsou vybaveny integrovaným výkonným 
kompresorovým chlazením s výměníky s velkou plo-
chou pro minimalizaci tlakových ztrát a účinné chlazení 
v období letních teplot nebo zvýšené zátěže na straně 
chlazené technologie. Uplatní se, pokud chladicí 
potenciál venkovního vzduchu nedostačuje pro mož-
nost použití vysoce ekonomického free–coolingového 
principu.

 Některé typy jednotek jsou vyráběny také v prove-
dení s externím kondenzátorem. Jednotky jsou vyba-
veny moderními úspornými digi–scroll kompresory 
s plynulým řízením výkonu a sníženým odběrem.
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SYSTÉM MaR

 Jako standard používáme systémy dvou výrobců:  
 •  B&R  
 •  Siemens

 Na vyžádání mohou být instalovány i jiné řídicí 
systémy nebo komunikační rozhraní. Všechny aktivní 
části jednotky jsou stále monitorovány (ventilátory, 
kompresory, teploty, zanesení filtrů, pozice ventilů, 
atd.). Všechny chyby jsou automaticky zasílány nad-
řazenému systému a jsou archivovány v alarmovém 
registru.

 Dotykový grafický display (HMI) umožňuje pozoro-
vání trendů, archivaci hlášení chyb atd. Systém umož-
ňuje komunikovat s nadřazeným systémem BMS přes 
standardní komunikační protokoly. Standardní webové 
rozhraní pro vzdálený management a monitorování 
dovoluje kontrolu a zásah do jakékoli části systému.

REDUNDANCE (volitelně)

 Jednotky komunikují přes sériový port nebo tech-
nologickou síť a přepínáním podle provozních hodin 
dosahují všechny jednotky stejného opotřebení – 
životnosti.

 V případě poruchy jedné z jednotek se druhá zapne, 
aby pokryla výpadek první. Když je komunikační linka 
v poruše, všechny jednotky spustí provoz. V případě 
dosažení nastaveného bodu kritické teploty zajistí 
funkce redundance spuštění všech dostupných jed-
notek, aby bylo odvedeno přebytkové teplo.

VSTUP SIGNÁLU DETEKCE POŽÁRU (volitelně)

 V případě, že je signál detekce požáru aktivní, jed-
notka se vypne a/nebo uzavře vstup okolního vzduchu. 
Může také provést jiné definované akce, které si určí 
zákazník.

MÓD DETEKCE PLYNU (volitelně)

 Jednotky s touto funkcí mají napojení na externí 
signál detekce úniku plynu. Když je vnější detekce 
plynu aktivována, směšovací klapka se těsně uzavře 
a jednotka se zapne do chladicího kompresorového 
módu. 



Klimatizační jednotky řady EnviMatic B jsou urče-
ny pro chlazení prostor méně zatížených citelným 
teplem – zejména tam, kde je požadováno řízení 
parametrů prostředí (teplota, vlhkost…).

Klimatizační jednotky EnviMatic B uplatňují v nej-
vyšší možné míře princip přímého volného chlaze-
ní s maximálním využitím chladného venkovního 
vzduchu, čímž podstatně snižují provozní náklady.
Funkce řízené rekuperace tepla prodlužuje život-
nost baterií a komponentů citlivých na cyklování 
teplot.

Řada jednotek EnviMatic B je uzpůsobena pro 
menší aplikace. 

Jednotky jsou vzhledem k využití volného chlazení 
a recirkulačního režimu provozně vhodné pro 
dodržení požadovaných parametrů vnitřního 
prostředí při letních i zimních teplotách.

• Jednotky jsou vyrobeny z vysoce spolehlivých  
 komponent.
• Doba životnosti udržovaného  
 a servisovaného zařízení přesahuje 10 let.
• Kombinací jednotek lze dosáhnout vyšších  
 chladicích výkonů.
• Jednotka EnviMatic B zahrnuje funkci  
 přímého volného chlazení, tedy využití   
 chladicího potenciálu venkovního vzduchu   
 pro podstatnou úsporu provozních nákladů.

• Vzduchový výkon plynule řízený, až 1 300 m3/hod.
• Citelný chladicí výkon až 4,6 kW.
• Varianta pro upevnění na stěnu nebo na strop.
• Minimální nároky na zabraný prostor.
• EC motory – pokročilé řízení  
 chladicího výkonu.
• Moderní řízení s dálkovým přístupem  
 a integrací do nadřazených systémů.
• Varianta s vedením chladicího vzduchu  
 do rukávu nebo potrubního kanálu  
 či přímo do prostoru.

Citelný chladicí výkon 
1,9 kW až 4,6 kW

KLIMATIZAČNÍ 
JEDNOTKA 
EnviMatic B



VÝKONOVÉ
PARAMETRY

                                                                                                             ENVIMATIC 2B-1300

Vzduchový výkon m3/h 1300

Vzduchový výkon (boost) m3/h 2100

Citelný chladicí výkon (při Δt = 5) kW 2,3

Citelný chladicí výkon (při Δt = 10) kW 4,6

SOUHRNNÉ INFORMACE - PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY  

Příkon ventilátorové jednotky při 1.300 m3/h W 105

Elektrické napájení V (DC) 36–57

Jištění A B 10

Příkon řídicí jednotky W 20

Hladina akustického tlaku do vnějšího prostoru v 1 m dB(A) 46

Šířka mm 600

Hlouba mm 350

Výška mm 900

Hmotnost kg 30

VLASTNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hlavní filtr kapsový

Třída filtrace F5

Předfiltr  - 

Hlídání zanešení filtru ●
Signál chodu a alarmů ●
Ethernet, Modbus, RS485, KNX ●
SNMP připojovací karta ○
IC Cloud ○
Ovládání strojní chladicí jednotky ●
Ovládání otopné jednotky ●
Autorestart ●
Připojení na EPS ●
Display pro zobrazení a ovládání (option) ○
Reléové pole pro spínání spotřebičů ○
Síť proti hmyzu ●
Recirkulační klapka pro rekuperaci tepla ○
Přetlaková klapka ○
Ovládatelná klapka odvodu (kov / plast) ○
Protidešťový kryt (sání / odvod) ○
Snímač vlhkosti ○
Smokestat ○

- není

○ na vyžádání

● standardní příslušenství



Jednotka pracuje v režimu volného chlazení, který záleží na venkovní a vnitřní teplotě, optimální  
energetické účinnosti a stavu detekce alarmu nebo dalších vstupů. Pracovní režimy volí jednotka  
automaticky na základě požadovaných nastavených parametrů prostředí a nejlepší ekonomiky  
provozu. Pracovní režimy mohou být klimatizační jednotce nařízeny nadřazeným systémem  
(v závislosti na předvolbě uživatele nebo v reakci na externí událost – např. požární nebo jiný alarm).

PROVOZNÍ
REŽIM ZAŘÍZENÍ

DISPLACEMENT  
FREE-COOLING S MOŽNOSTÍ 
REKUPERACE TEPLA

Po významnou část roku postačují parametry 
venkovního vzduchu pro chlazení technologie. 
V takovém případě je venkovní chladný vzduch 
přiváděn do technologie.

V případě, že venkovní vzduch je příliš chladný, 
je pomocí směšování s odsávaným vzduchem 
rekuperováno teplo zpět do proudu přívodního 
vzduchu. V případě, že venkovní vzduch je příliš 
chladný, je teplo rekuperováno zpět do proudu 

přívodního vzduchu. Nebo (v závislosti na volbě 
režimu) jsou měněny otáčky přívodního ventilá-
toru.

Klimatizovaný vzduch je veden do místnosti 
přímo, pomocí filtračního rukávce nebo do distri-
bučního potrubí. Teplý odpadní vzduch
je odváděn ven z místnosti přes ovládanou 
klapku, přetlakem, resp. je vytlačován polštářem 
chladného vzduchu přes otvor u stropu.

Řídící systém EnviMatic B je připravena pro řízení 
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ŘÍZENÍ

VZT JEDNOTKA
ENVIMATIC B

VENKOVNÍ 
VSTUPNÍ 
MODUL

TEPLOTNÍ
SENZOR

TEPLOTNÍ
SENZOR

AC

TOPENÍ



vnitrni listy
velke

 Řada EnviMatic HC je inovovanou řadou jednotek  
EnviMatic H. Disponuje pracovním režimem cirkulace 
a dochlazování vnitřního vzduchu, čehož je využito 
při letních extrémních klimatických podmínkách – tj.  
v případě vysoké venkovní teploty a s ní spojené vysoké 
vlhkosti vzduchu. 

 Chlazením cirkulačního vzduchu je u jednotek 
HC dosaženo dalšího podstatného zvýšení účinnosti 
strojního chlazení (a tedy dalšího snížení provozních 
nákladů) – nedochází při něm k odvlhčování ven-
kovního vzduchu na výparníku jednotky (ochlazuje  
se pouze suchý vnitřní vzduch). 

 Tato inovace také zlepšuje dosažitelnou přes-
nost parametrů prostředí. EnviMatic HC přináší i další 
výrobní inovace pro snížení pořizovacích nákladů při 
zvýšené efektivitě chladicího procesu.

• Jednotky jsou vyrobeny z vysoce spolehlivých  
komponent.

• Doba životnosti udržovaného a servisovaného 
zařízení přesahuje 15 let.

• Kombinací jednotek lze dosáhnout vyšších 
chladicích výkonů.

• Jednotky jsou vhodné pro přívod vzduchu do 
zdvojené podlahy, do potrubí nebo do systému 
teplá/studená ulička.

• Všechny jednotky EnviMatic HC zahrnují funkci  
přímého volného chlazení, tedy využití chladícího 
potenciálu venkovního vzduchu pro podstatnou 
úsporu provozních nákladů i funkci recirkulace 
pro další optimalizaci provozu v horkém létě 
nebo při zvýšených provozních požadavcích na 
přesnost řízeného klimatu.

• Vzduchový výkon 3 700–5 000 m3/hod.
• Chladicí výkon 19,3–28 kW.
• Horizontální uspořádání.
• Inovativní řada roku 2015.
• EC motory – pokročilé řízení chladicího výkonu.
• Totální maximalizace provozních úspor s roz-

šířeným přepínáním provozních režimů
• Snížené ceny.
• Optimalizováno pro vysokou tepelnou zátěž 

a přesně požadované klima i při extrémních 
letních teplotách.

KLIMATIZAČNÍ 
JEDNOTKA 

EnviMatic HC

VÝROBNÍ 
ŘADA 

CHLADICÍ VÝKON
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VÝKONOVÉ 
PARAMETRY

Kód klimatizační jednotky HC 19.37-1 HC 28.50-1

Přívod (SUP)

Vzduchový výkon m3/h 3700 5000

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 1,21 1,95

Ventilátor - jmenovitý proud A 2,75 3,3

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 300 500

Odvod (EHA)

Vzduchový výkon m3/h 3450 4750

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 1,21 1,95

Ventilátor - jmenovitý proud A 2,75 3,3

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 300 500

Chladicí okruh

Chladicí výkon (26°C, 36%, 30°C) kW 19,3 28,0

Chladivo - R407C (R410A*)

Kompresor - jmenovitý příkon kW 6,52 8,35

Kompresor - jmenovitý proud A 11,46 15,24

Souhrnné informace o standardní jednotce

Celkový příkon kW 9,8 12,6

Jmenovitý proud A 22 25,3

Elektrické připojení V 400V, 3/N/PE ~ 50Hz

Hladina akustického tlaku v 1m dB(A) 66 68

Filtr přívodní Třída EU7 EU7

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 50 50

Druhý stupeň filtrace * Třída EU9 EU9

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 100 100

Rozměry

Šířka mm 2015 2805

Hloubka mm 880 1140

Výška mm 1920

Hmotnost kg 650 890

(*) Volitelné

01
—
02

Označování jednotek – JJ XX.YY-Z

JJ – výrobní řada jednotky XX – chladicí výkon (kW)  YY – vzduchový výkon (x100 m3/h)  Z – max. počet chl. okruhů

FUNKČNÍ SCHÉMA  
A PROPOJENÍ  
MaR

FREE–COOLING SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU

 Po významnou část roku postačují parametry 
venkovního vzduchu pro chlazení technologie. V takovém 
případě je venkovní chladný vzduch (ODA) přiváděn do 
technologie (SUP). V případě, že venkovní vzduch je 
příliš chladný, je pomocí směšování (RCA) rekupero-
váno teplo zpět do proudu přívodního vzduchu.

 V technologii ohřátý vzduch (ETA) je odváděn (při 
možném dodržení požadovaného přetlaku v čistých 
prostorech technologie) ven (EHA) anebo pro další 
využití odpadního tepla.

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
A PROVOZ S VENKOVNÍM VZDUCHEM

 Jestliže parametry venkovního vzduchu plně nedo-
stačují pro chlazení technologie (resp. udržení požado-
vané přívodní teploty), je do provozu zapnuto integrované 
kompresorové chlazení s plynulou regulací výkonu. Kom-
presorový okruh odvádí teplo z proudu přiváděného 
vzduchu (SUP) a odevzdává jej do proudu odpadního 
vzduchu (EHA).

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
CIRKULAČNÍHO VZDUCHU

 V případě, že pomocí kompresorového chlazení 
není možné dále dosáhnout dostatečného výkonu 
(např. vzhledem k vysoké entalpii venkovního vzduchu) 
a přesnosti klimatu, resp. pokud je to aktuálně ekono-
micky výhodnější, přepne jednotka do režimu cirkulace 
a strojního chlazení s plynulým řízením výkonu.

 V tomto režimu je upravený, ale ohřátý vzduch z tech-
nologie (ETA) ochlazován kompresorovým okruhem 
a přiváděn do technologie (SUP). Teplo se odvádí do 
proudu nasávaného vzduchu (ODA), který je vyfukován 
ven nebo odveden pro další využití odpadního tepla 
(EHA).

PROVOZNÍ  
REŽIMY ZAŘÍZENÍ

Jednotky pracují v několika režimech, které záleží na venkovní a vnitřní teplotě, optimální energetické účinnosti a 
dále na stavu detekce plynu, alarmu nebo dalších vstupů. Pracovní režimy volí jednotka automaticky na základě 
požadovaných nastavených parametrů prostředí a nejlepší ekonomiky provozu. Pracovní režimy mohou být kli-
matizační jednotce nařízeny nadřazeným systémem ( v závislosti na předvolbě uživatele nebo v reakci na externí 
událost – např. požární nebo jiný alarm).
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váno teplo zpět do proudu přívodního vzduchu.

 V technologii ohřátý vzduch (ETA) je odváděn (při 
možném dodržení požadovaného přetlaku v čistých 
prostorech technologie) ven (EHA) anebo pro další 
využití odpadního tepla.

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
A PROVOZ S VENKOVNÍM VZDUCHEM

 Jestliže parametry venkovního vzduchu plně nedo-
stačují pro chlazení technologie (resp. udržení požado-
vané přívodní teploty), je do provozu zapnuto integrované 
kompresorové chlazení s plynulou regulací výkonu. Kom-
presorový okruh odvádí teplo z proudu přiváděného 
vzduchu (SUP) a odevzdává jej do proudu odpadního 
vzduchu (EHA).

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
CIRKULAČNÍHO VZDUCHU

 V případě, že pomocí kompresorového chlazení 
není možné dále dosáhnout dostatečného výkonu 
(např. vzhledem k vysoké entalpii venkovního vzduchu) 
a přesnosti klimatu, resp. pokud je to aktuálně ekono-
micky výhodnější, přepne jednotka do režimu cirkulace 
a strojního chlazení s plynulým řízením výkonu.

 V tomto režimu je upravený, ale ohřátý vzduch z tech-
nologie (ETA) ochlazován kompresorovým okruhem 
a přiváděn do technologie (SUP). Teplo se odvádí do 
proudu nasávaného vzduchu (ODA), který je vyfukován 
ven nebo odveden pro další využití odpadního tepla 
(EHA).

PROVOZNÍ  
REŽIMY ZAŘÍZENÍ

Jednotky pracují v několika režimech, které záleží na venkovní a vnitřní teplotě, optimální energetické účinnosti a 
dále na stavu detekce plynu, alarmu nebo dalších vstupů. Pracovní režimy volí jednotka automaticky na základě 
požadovaných nastavených parametrů prostředí a nejlepší ekonomiky provozu. Pracovní režimy mohou být kli-
matizační jednotce nařízeny nadřazeným systémem ( v závislosti na předvolbě uživatele nebo v reakci na externí 
událost – např. požární nebo jiný alarm).
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vnitrni listy
velke

KLIMATIZAČNÍ 
JEDNOTKA 
EnviMatic H

VÝROBNÍ 
ŘADA 

 Jednotky EnviMatic H jsou zástupcem, ve střední 
Evropě široce rozšířené, koncepce free-coolingových 
klimatizérů využívajících přímého ochlazování pomocí 
upraveného venkovního vzduchu. 
 
 Jednotky EnviMatic H disponují režimem strojního 
dochlazování přívodního vzduchu s plynulou regulací 
výkonu, stejně jako režimem směšování s odsávaným 
vzduchem pro zajištění požadovaného klimatu v prů-
běhu celého roku.

• Jednotky jsou vyrobeny z vysoce spolehlivých  
komponent.

• Doba životnosti udržovaného a servisovaného 
zařízení přesahuje 15 let.

• Kombinací jednotek lze dosáhnout vyšších 
chladicích výkonů.

• Jednotky jsou vhodné pro přívod vzduchu do  
zdvojené podlahy, do potrubí nebo do systému 
teplá / studená ulička.

• Všechny jednotky EnviMatic H zahrnují funkci  
přímého volného chlazení, tedy využití chladicího 
potenciálu venkov ního vzduchu pro podstatnou 
úsporu provozních nákladů.

• Vzduchový výkon 3 700–10 000 m3/hod.
• Chladicí výkon 18–48 kW.
• Horizontální uspořádání.
• EC motory – pokročilé řízení chladicího výkonu.
• Vyšší výkon pro tepelně zatížené prostory.
• Sofistikovaný řídicí systém s dálkovým přístupem 
 a rozsáhlými možnostmi propojení.
• Jedno– nebo dvouokruhové řešení chladivového 
 systému.
• Možnost propojení v potrubních sítích.

CHLADICÍ VÝKON



Jednotky pracují v několika režimech, které záleží na venkovní a vnitřní teplotě, optimální energetické účinnosti a 
dále na stavu detekce plynu, alarmu nebo dalších vstupů. Pracovní režimy volí jednotka automaticky na základě 
požadovaných nastavených parametrů prostředí a nejlepší ekonomiky provozu. Pracovní režimy mohou být kli-
matizační jednotce nařízeny nadřazeným systémem ( v závislosti na předvolbě uživatele nebo v reakci na externí 
událost – např. požární nebo jiný alarm).

Kód klimatizační jednotky H 19.37-1 H 28.50-2 H 48.100-2

Přívod (SUP)

Vzduchový výkon m3/h 3700 5000 10000

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 1,21 1,95 2,86

Ventilátor - jmenovitý proud A 2,75 3,3 8,0

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 300 500 500

Odvod (EHA)

Vzduchový výkon m3/h 3450 4750 9500

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 1,21 1,95 2,86

Ventilátor - jmenovitý proud A 2,75 3,3 8,0

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 300 500 500

Chladicí okruh

Chladicí výkon (32°C, 36%, 32°C) kW 18,0 28,0 48,3

Chladivo - R407C

Kompresor - jmenovitý příkon kW 5,96 2X4,3 2X8,0

Kompresor - jmenovitý proud A 11 2X7,9 2X14,2

Souhrnné informace o standardní jednotce

Celkový příkon kW 10 12,8 22

Jmenovitý proud A 20 25,5 48

Elektrické připojení V 400V, 3/N/PE ~ 50Hz

Hladina akustického tlaku v 1m dB(A) 66 68 69

Filtr přívodní Třída EU7 EU7 EU7

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 50 50 50

Druhý stupeň filtrace * Třída EU9 EU9 EU9

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 100 100 100

Rozměry

Šířka mm 2015 2805 4030

Hloubka mm 880 1140 2270

Výška mm 1920

Hmotnost kg 600 870 1650

VÝKONOVÉ 
PARAMETRY 01

—
02

Označování jednotek – JJ XX.YY-Z

JJ – výrobní řada jednotky XX – chladicí výkon (kW)  YY – vzduchový výkon (x100 m3/h)  Z – max. počet chl. okruhů
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SUP RCAODA ETAEHA

FREE–COOLING SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU

 Po významnou část roku postačují parametry ven-
kovního vzduchu pro chlazení technologie. V takovém 
případě je venkovní chladný vzduch (ODA) přiváděn 
do technologie (SUP). V případě, že venkovní vzduch 
je příliš chladný, je pomocí směšování (RCA) rekupe-
rováno teplo zpět do proudu přívodního vzduchu.

 V technologii ohřátý vzduch (ETA) je odváděn (při 
možném dodržení požadovaného přetlaku v čistých 
prostorech technologie) spolu ven (EHA) anebo pro 
další využití odpadního tepla.

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
A PROVOZ S VENKOVNÍM VZDUCHEM

 Jestliže parametry venkovního vzduchu plně 
nedostačují pro chlazení technologie (resp. udržení 
požadované přívodní teploty), je do provozu zapnuto 
integrované kompresorové chlazení s plynulou regulací 
výkonu. Kompresorový okruh odvádí teplo z proudu 
přiváděného vzduchu (SUP) a odevzdává jej do proudu 
odpadního vzduchu (EHA).
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Jednotky pracují v několika režimech, které záleží na venkovní a vnitřní teplotě, optimální energetické účinnosti a 
dále na stavu detekce plynu, alarmu nebo dalších vstupů. Pracovní režimy volí jednotka automaticky na základě 
požadovaných nastavených parametrů prostředí a nejlepší ekonomiky provozu. Pracovní režimy mohou být kli-
matizační jednotce nařízeny nadřazeným systémem ( v závislosti na předvolbě uživatele nebo v reakci na externí 
událost – např. požární nebo jiný alarm).

Kód klimatizační jednotky H 19.37-1 H 28.50-2 H 48.100-2

Přívod (SUP)

Vzduchový výkon m3/h 3700 5000 10000

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 1,21 1,95 2,86

Ventilátor - jmenovitý proud A 2,75 3,3 8,0

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 300 500 500

Odvod (EHA)

Vzduchový výkon m3/h 3450 4750 9500

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 1,21 1,95 2,86

Ventilátor - jmenovitý proud A 2,75 3,3 8,0

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 300 500 500

Chladicí okruh

Chladicí výkon (32°C, 36%, 32°C) kW 18,0 28,0 48,3

Chladivo - R407C

Kompresor - jmenovitý příkon kW 5,96 2X4,3 2X8,0

Kompresor - jmenovitý proud A 11 2X7,9 2X14,2

Souhrnné informace o standardní jednotce

Celkový příkon kW 10 12,8 22

Jmenovitý proud A 20 25,5 48

Elektrické připojení V 400V, 3/N/PE ~ 50Hz

Hladina akustického tlaku v 1m dB(A) 66 68 69

Filtr přívodní Třída EU7 EU7 EU7

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 50 50 50

Druhý stupeň filtrace * Třída EU9 EU9 EU9

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 100 100 100

Rozměry

Šířka mm 2015 2805 4030

Hloubka mm 880 1140 2270

Výška mm 1920

Hmotnost kg 600 870 1650
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SUP RCAODA ETAEHA

FREE–COOLING SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU

 Po významnou část roku postačují parametry ven-
kovního vzduchu pro chlazení technologie. V takovém 
případě je venkovní chladný vzduch (ODA) přiváděn 
do technologie (SUP). V případě, že venkovní vzduch 
je příliš chladný, je pomocí směšování (RCA) rekupe-
rováno teplo zpět do proudu přívodního vzduchu.

 V technologii ohřátý vzduch (ETA) je odváděn (při 
možném dodržení požadovaného přetlaku v čistých 
prostorech technologie) spolu ven (EHA) anebo pro 
další využití odpadního tepla.

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
A PROVOZ S VENKOVNÍM VZDUCHEM

 Jestliže parametry venkovního vzduchu plně 
nedostačují pro chlazení technologie (resp. udržení 
požadované přívodní teploty), je do provozu zapnuto 
integrované kompresorové chlazení s plynulou regulací 
výkonu. Kompresorový okruh odvádí teplo z proudu 
přiváděného vzduchu (SUP) a odevzdává jej do proudu 
odpadního vzduchu (EHA).
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Jednotky pracují v několika režimech, které záleží na venkovní a vnitřní teplotě, optimální energetické účinnosti a 
dále na stavu detekce plynu, alarmu nebo dalších vstupů. Pracovní režimy volí jednotka automaticky na základě 
požadovaných nastavených parametrů prostředí a nejlepší ekonomiky provozu. Pracovní režimy mohou být kli-
matizační jednotce nařízeny nadřazeným systémem ( v závislosti na předvolbě uživatele nebo v reakci na externí 
událost – např. požární nebo jiný alarm).

Kód klimatizační jednotky H 19.37-1 H 28.50-2 H 48.100-2

Přívod (SUP)

Vzduchový výkon m3/h 3700 5000 10000

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 1,21 1,95 2,86

Ventilátor - jmenovitý proud A 2,75 3,3 8,0

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 300 500 500

Odvod (EHA)

Vzduchový výkon m3/h 3450 4750 9500

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 1,21 1,95 2,86

Ventilátor - jmenovitý proud A 2,75 3,3 8,0

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 300 500 500

Chladicí okruh

Chladicí výkon (32°C, 36%, 32°C) kW 18,0 28,0 48,3

Chladivo - R407C

Kompresor - jmenovitý příkon kW 5,96 2X4,3 2X8,0

Kompresor - jmenovitý proud A 11 2X7,9 2X14,2

Souhrnné informace o standardní jednotce

Celkový příkon kW 10 12,8 22

Jmenovitý proud A 20 25,5 48

Elektrické připojení V 400V, 3/N/PE ~ 50Hz

Hladina akustického tlaku v 1m dB(A) 66 68 69

Filtr přívodní Třída EU7 EU7 EU7

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 50 50 50

Druhý stupeň filtrace * Třída EU9 EU9 EU9

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 100 100 100

Rozměry

Šířka mm 2015 2805 4030

Hloubka mm 880 1140 2270

Výška mm 1920

Hmotnost kg 600 870 1650
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SUP RCAODA ETAEHA

FREE–COOLING SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU

 Po významnou část roku postačují parametry ven-
kovního vzduchu pro chlazení technologie. V takovém 
případě je venkovní chladný vzduch (ODA) přiváděn 
do technologie (SUP). V případě, že venkovní vzduch 
je příliš chladný, je pomocí směšování (RCA) rekupe-
rováno teplo zpět do proudu přívodního vzduchu.

 V technologii ohřátý vzduch (ETA) je odváděn (při 
možném dodržení požadovaného přetlaku v čistých 
prostorech technologie) spolu ven (EHA) anebo pro 
další využití odpadního tepla.

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
A PROVOZ S VENKOVNÍM VZDUCHEM

 Jestliže parametry venkovního vzduchu plně 
nedostačují pro chlazení technologie (resp. udržení 
požadované přívodní teploty), je do provozu zapnuto 
integrované kompresorové chlazení s plynulou regulací 
výkonu. Kompresorový okruh odvádí teplo z proudu 
přiváděného vzduchu (SUP) a odevzdává jej do proudu 
odpadního vzduchu (EHA).

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ 
& PROVOZ S VENKOVNÍM VZDUCHEM 2FREE–COOLING 

SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU 1

1

2

ΔP

M

ΔP

M

ΔP

ΔP

ΔP

ΔP

M M

T T

T

EC

EC

Analogové a digitální 
výstupy

Analogové a digitální 
vstupy

Komunikace, alarmy, 
poruchová hlášení, 
monitorování 
provozu, záznam

Alarm 1
Alarm 2
Seriový port
Ethernet

EHA

ODA SUP

ETA

RCA MÍSTNOST

Internet

EC



Jednotky pracují v několika režimech, které záleží na venkovní a vnitřní teplotě, optimální energetické účinnosti a 
dále na stavu detekce plynu, alarmu nebo dalších vstupů. Pracovní režimy volí jednotka automaticky na základě 
požadovaných nastavených parametrů prostředí a nejlepší ekonomiky provozu. Pracovní režimy mohou být kli-
matizační jednotce nařízeny nadřazeným systémem ( v závislosti na předvolbě uživatele nebo v reakci na externí 
událost – např. požární nebo jiný alarm).

Kód klimatizační jednotky H 19.37-1 H 28.50-2 H 48.100-2

Přívod (SUP)

Vzduchový výkon m3/h 3700 5000 10000

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 1,21 1,95 2,86

Ventilátor - jmenovitý proud A 2,75 3,3 8,0

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 300 500 500

Odvod (EHA)

Vzduchový výkon m3/h 3450 4750 9500

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 1,21 1,95 2,86

Ventilátor - jmenovitý proud A 2,75 3,3 8,0

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 300 500 500

Chladicí okruh

Chladicí výkon (32°C, 36%, 32°C) kW 18,0 28,0 48,3

Chladivo - R407C

Kompresor - jmenovitý příkon kW 5,96 2X4,3 2X8,0

Kompresor - jmenovitý proud A 11 2X7,9 2X14,2

Souhrnné informace o standardní jednotce

Celkový příkon kW 10 12,8 22

Jmenovitý proud A 20 25,5 48

Elektrické připojení V 400V, 3/N/PE ~ 50Hz

Hladina akustického tlaku v 1m dB(A) 66 68 69

Filtr přívodní Třída EU7 EU7 EU7

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 50 50 50

Druhý stupeň filtrace * Třída EU9 EU9 EU9

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 100 100 100

Rozměry

Šířka mm 2015 2805 4030

Hloubka mm 880 1140 2270

Výška mm 1920

Hmotnost kg 600 870 1650
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FREE–COOLING SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU

 Po významnou část roku postačují parametry ven-
kovního vzduchu pro chlazení technologie. V takovém 
případě je venkovní chladný vzduch (ODA) přiváděn 
do technologie (SUP). V případě, že venkovní vzduch 
je příliš chladný, je pomocí směšování (RCA) rekupe-
rováno teplo zpět do proudu přívodního vzduchu.

 V technologii ohřátý vzduch (ETA) je odváděn (při 
možném dodržení požadovaného přetlaku v čistých 
prostorech technologie) spolu ven (EHA) anebo pro 
další využití odpadního tepla.

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
A PROVOZ S VENKOVNÍM VZDUCHEM

 Jestliže parametry venkovního vzduchu plně 
nedostačují pro chlazení technologie (resp. udržení 
požadované přívodní teploty), je do provozu zapnuto 
integrované kompresorové chlazení s plynulou regulací 
výkonu. Kompresorový okruh odvádí teplo z proudu 
přiváděného vzduchu (SUP) a odevzdává jej do proudu 
odpadního vzduchu (EHA).
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Jednotky pracují v několika režimech, které záleží na venkovní a vnitřní teplotě, optimální energetické účinnosti a 
dále na stavu detekce plynu, alarmu nebo dalších vstupů. Pracovní režimy volí jednotka automaticky na základě 
požadovaných nastavených parametrů prostředí a nejlepší ekonomiky provozu. Pracovní režimy mohou být kli-
matizační jednotce nařízeny nadřazeným systémem ( v závislosti na předvolbě uživatele nebo v reakci na externí 
událost – např. požární nebo jiný alarm).

Kód klimatizační jednotkyH 19.37-1H 28.50-2H 48.100-2

Přívod (SUP)

Vzduchový výkonm3/h3700500010000

Ventilátor  - jmenovitý příkonkW1,211,952,86

Ventilátor - jmenovitý proudA2,753,38,0

Maximální tlaková ztráta - přívodPa300500500

Odvod (EHA)

Vzduchový výkonm3/h345047509500

Ventilátor  - jmenovitý příkonkW1,211,952,86

Ventilátor - jmenovitý proudA2,753,38,0

Maximální tlaková ztráta - přívodPa300500500

Chladicí okruh

Chladicí výkon (32°C, 36%, 32°C)kW18,028,048,3

Chladivo-R407C

Kompresor - jmenovitý příkonkW5,962X4,32X8,0

Kompresor - jmenovitý proudA112X7,92X14,2

Souhrnné informace o standardní jednotce

Celkový příkonkW1012,822

Jmenovitý proudA2025,548

Elektrické připojeníV400V, 3/N/PE ~ 50Hz

Hladina akustického tlaku v 1mdB(A)666869

Filtr přívodníTřídaEU7EU7EU7

Počáteční tlaková ztráta filtruPa505050

Druhý stupeň filtrace *TřídaEU9EU9EU9

Počáteční tlaková ztráta filtruPa100100100

Rozměry

Šířkamm201528054030

Hloubkamm88011402270

Výškamm1920

Hmotnostkg6008701650
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Označování jednotek – JJ XX.YY-Z

JJ – výrobní řada jednotky XX – chladicí výkon (kW)  YY – vzduchový výkon (x100 m3/h)  Z – max. počet chl. okruhů
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FREE–COOLING SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU

 Po významnou část roku postačují parametry ven-
kovního vzduchu pro chlazení technologie. V takovém 
případě je venkovní chladný vzduch (ODA) přiváděn 
do technologie (SUP). V případě, že venkovní vzduch 
je příliš chladný, je pomocí směšování (RCA) rekupe-
rováno teplo zpět do proudu přívodního vzduchu.

 V technologii ohřátý vzduch (ETA) je odváděn (při 
možném dodržení požadovaného přetlaku v čistých 
prostorech technologie) spolu ven (EHA) anebo pro 
další využití odpadního tepla.

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
A PROVOZ S VENKOVNÍM VZDUCHEM

 Jestliže parametry venkovního vzduchu plně 
nedostačují pro chlazení technologie (resp. udržení 
požadované přívodní teploty), je do provozu zapnuto 
integrované kompresorové chlazení s plynulou regulací 
výkonu. Kompresorový okruh odvádí teplo z proudu 
přiváděného vzduchu (SUP) a odevzdává jej do proudu 
odpadního vzduchu (EHA).
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VÝROBNÍ 
ŘADA 

CHLADICÍ VÝKON

KLIMATIZAČNÍ 
JEDNOTKA 
EnviMatic V

 Klimatizační jednotky řady EnviMatic V jsou určeny 
pro chlazení prostor podstatně zatížených citelným 
teplem – zejména tam, kde je požadována zvýšena 
přesnost řízení parametrů prostředí (teplota, vlhkost…).
 
 Klimatizační jednotky EnviMatic V uplatňují v nej-
vyšší možné míře princip přímého volného chlazení  
s maximálním využitím chladného venkovního vzdu-
chu, čímž podstatně snižují provozní náklady.
 
 Řada jednotek EnviMatic V je uzpůsobena pro 
menší aplikace, kde je kladen důraz na minimální zabra-
nou podlahovou plochu nebo je požadovaná velká 
modularita. Jednotky jsou vzhledem k využití cirkulač-
ního režimu při strojním chlazení provozně vhodné pro 
dodržení přesných parametrů vnitřního prostředí i při 
extrémních letních teplotách a vlhkostech venkovního 
vzduchu během dne.

• Jednotky jsou vyrobeny z vysoce spolehlivých 
komponent.

• Doba životnosti udržovaného a servisovaného 
zařízení přesahuje 15 let.

• Kombinací jednotek lze dosáhnout vyšších 
chladicích výkonů.

• Všechny jednotky EnviMatic V zahrnují funkci  
přímého volného chlazení, tedy využití 
chladicího potenciálu venkovního vzduchu 
pro podstatnou úsporu provozních nákladů.

• Vzduchový výkon 960–3 500 m3/hod.
• Chladicí výkon 4,5–14,5 kW.
• Vertikální uspořádání.
• Minimální nároky na zabraný prostor.
• EC motory – pokročilé řízení chladicího výkonu.
• Strojní chlazení v cirkulačním režimu vzduchu 

zajišťuje plný výkon chlazení i při letních 
extrémních podmínkách.

•  Moderní řízení s dálkovým přístupem a integrací 
do nadřazených systémů.

• Spolehlivostní režim.
• Režim pro chemické provozy při detekci úniku 

nebezpečných látek.
• Varianta s vedením chladicího vzduchu do 

(zdvojené) podlahy nebo potrubního 
kanálu či přímo do prostoru.

• Varianta zařízení s odděleným kondenzátorem.



Kód klimatizační jednotky V 4.95C
V 6.150A V 10.250A V 15.350A

V 6.150B V 10.250B V 15.350B

Přívod (SUP)

Vzduchový výkon m3/h 960 1500 2500 3500

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 0,37 0,42 0,42 0,6

Ventilátor - jmenovitý proud A 3,2 3,6 3,6 6,6

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 60 175 150 140

Odvod (EHA)

Vzduchový výkon m3/h 1400 2100 4000 4200

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 0,37 0,42 0,6 0,6

Ventilátor - jmenovitý proud A 3,2 3,6 6,6 6,6

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 80 105 140 220

Chladicí okruh

Chladicí výkon (26°C, 36%, 30°C) kW 4,5 6,7 9,5 14,5

Chladivo - R407C

Kompresor - jmenovitý příkon kW 1,75 2,2 3,0 4,6

Kompresor - jmenovitý proud A 7,6 3,8 5,4 7,9

Souhrnné informace o standardní jednotce

Celkový příkon kW 3,0 3,5 4,5 6,5

Jmenovitý proud A 15,5 12 17 23

Elektrické připojení V 230V, 1/N/PE ~ 50Hz 400V, 3/N/PE ~ 50Hz

Hladina akustického tlaku v 1m dB(A) 68 63 64 64

Filtr přívodní Třída EU4 EU4 EU4 EU4

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 30 100 100 100

Filtr odvodní Třída EU3 EU3 EU3 EU3

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 35 38 40 40

Rozměry

Šířka mm 1800 600 765 950

Hloubka mm 800 720

Výška mm 450 1920

Hmotnost kg 78 160 280 350

Odvodní ventilátor *

Vzduchový výkon m3/h - 1500 2500 3500

Maximální tlaková ztráta Pa - 100 100 100

Ventilátor - jmenovitý příkon kW - 0,1 0,45 0,45

Ventilátor - jmenovitý proud A - 0,9 2,4 2,4

Elektrické připojení V - 0,9

(*) Volitelné

21 3

B

A

C

FREE–COOLING  
A FREE–COOLING SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU

 Po významnou část roku postačují parametry 
venkovního vzduchu pro chlazení technologie. V tako-
vém případě je venkovní chladný vzduch (ODA) při-
váděn do technologie (SUP). V případě, že venkovní 
vzduch je příliš chladný, je pomocí směšování s odsá-
vaným vzduchem (ETA) rekuperováno teplo zpět do 
proudu přívodního vzduchu (SUP). V technologii ohřátý 
vzduch je odváděn přetlakem nebo externím odsáva-
cím ventilátorem.

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
A PROVOZ S CIRKULAČNÍM VZDUCHEM

 V případě, že pomocí freecoolingu není možné 
dále dosáhnout dostatečného výkonu (např. vzhle-
dem k vysoké entalpii venkovního vzduchu), přepne 
jednotka do režimu cirkulace se strojním chlazením.

 V  tomto režimu je upravený, ale ohřátý vzduch 
z technologie (ETA) ochlazován kompresorovým okru-
hem a přiváděn do technologie (SUP). Teplo se odvádí 
do proudu nasávaného vzduchu (ODA), který je vyfu-
kován ven nebo odveden pro další využití odpadního 
tepla (EHA).

 Do tohoto režimu může jednotka přejít např. také  
v případě, kdy jiný kvalitativní ukazatel venkovního 
vzduchu zabraňuje použití venkovního vzduchu pro 
chlazení.

A – DESIGN 

 Odvodní/cirkulační vzduch je nasáván z místnosti 
do přední části jednotky. Když je v akci systém free–
coolingu, je do zadní části jednotky nasáván venkovní 
vzduch. 

 Klimatizovaný vzduch je dopravován přímo do 
místnosti nebo potrubím (nad jednotku). Odpadní 
vzduch je odváděn z místnosti nebo do potrubí.

B – DESIGN

 Odváděný vzduch z místnosti je nasáván do přední 
části jednotky. Když je v akci systém free–coolingu, je 
do zadní části jednotky nasáván venkovní vzduch. 
 
 Klimatizovaný vzduch je dopravován do zdvojené 
podlahy (pod jednotkou). Odpadní vzduch je odváděn 
z místnosti nebo do potrubí.

C – DESIGN

 Cirkulační vzduch z místnosti je nasáván na straně 
jednotky a je mechanicky chlazen. Když je v akci sys-
tém free-coolingu, je do protější části jednotky nasáván 
venkovní vzduch a je směšován s cirkulačním vzdu-
chem do doby, než je dosaženo požadované teploty.

 Klimatizovaný vzduch je veden do místnosti nebo 
do distribučního potrubí. Teplý odpadní vzduch je odvá-
děn ven z místnosti.
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Jednotky pracují v několika režimech, které záleží na venkovní a vnitřní teplotě, optimální energetické účinnosti a 
dále na stavu detekce plynu, alarmu nebo dalších vstupů. Pracovní režimy volí jednotka automaticky na základě 
požadovaných nastavených parametrů prostředí a nejlepší ekonomiky provozu. Pracovní režimy mohou být kli-
matizační jednotce nařízeny nadřazeným systémem ( v závislosti na předvolbě uživatele nebo v reakci na externí 
událost – např. požární nebo jiný alarm).
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KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ 
& PROVOZ S CIRKULAČNÍM VZDUCHEM3

FREE–COOLING 
& PROVOZ SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU2FREE–COOLING 1

Označování jednotek – JJ XX.YYYp 

J – výrobní řada jednotky XX – chladicí výkon (kW)  YYY – vzduchový výkon (x10 m3/h)  p – design jednotky



Kód klimatizační jednotky V 4.95C
V 6.150A V 10.250A V 15.350A

V 6.150B V 10.250B V 15.350B

Přívod (SUP)

Vzduchový výkon m3/h 960 1500 2500 3500

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 0,37 0,42 0,42 0,6

Ventilátor - jmenovitý proud A 3,2 3,6 3,6 6,6

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 60 175 150 140

Odvod (EHA)

Vzduchový výkon m3/h 1400 2100 4000 4200

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 0,37 0,42 0,6 0,6

Ventilátor - jmenovitý proud A 3,2 3,6 6,6 6,6

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 80 105 140 220

Chladicí okruh

Chladicí výkon (26°C, 36%, 30°C) kW 4,5 6,7 9,5 14,5

Chladivo - R407C

Kompresor - jmenovitý příkon kW 1,75 2,2 3,0 4,6

Kompresor - jmenovitý proud A 7,6 3,8 5,4 7,9

Souhrnné informace o standardní jednotce

Celkový příkon kW 3,0 3,5 4,5 6,5

Jmenovitý proud A 15,5 12 17 23

Elektrické připojení V 230V, 1/N/PE ~ 50Hz 400V, 3/N/PE ~ 50Hz

Hladina akustického tlaku v 1m dB(A) 68 63 64 64

Filtr přívodní Třída EU4 EU4 EU4 EU4

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 30 100 100 100

Filtr odvodní Třída EU3 EU3 EU3 EU3

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 35 38 40 40

Rozměry

Šířka mm 1800 600 765 950

Hloubka mm 800 720

Výška mm 450 1920

Hmotnost kg 78 160 280 350

Odvodní ventilátor *

Vzduchový výkon m3/h - 1500 2500 3500

Maximální tlaková ztráta Pa - 100 100 100

Ventilátor - jmenovitý příkon kW - 0,1 0,45 0,45

Ventilátor - jmenovitý proud A - 0,9 2,4 2,4

Elektrické připojení V - 0,9

(*) Volitelné
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FREE–COOLING  
A FREE–COOLING SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU

 Po významnou část roku postačují parametry 
venkovního vzduchu pro chlazení technologie. V tako-
vém případě je venkovní chladný vzduch (ODA) při-
váděn do technologie (SUP). V případě, že venkovní 
vzduch je příliš chladný, je pomocí směšování s odsá-
vaným vzduchem (ETA) rekuperováno teplo zpět do 
proudu přívodního vzduchu (SUP). V technologii ohřátý 
vzduch je odváděn přetlakem nebo externím odsáva-
cím ventilátorem.

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
A PROVOZ S CIRKULAČNÍM VZDUCHEM

 V případě, že pomocí freecoolingu není možné 
dále dosáhnout dostatečného výkonu (např. vzhle-
dem k vysoké entalpii venkovního vzduchu), přepne 
jednotka do režimu cirkulace se strojním chlazením.

 V  tomto režimu je upravený, ale ohřátý vzduch 
z technologie (ETA) ochlazován kompresorovým okru-
hem a přiváděn do technologie (SUP). Teplo se odvádí 
do proudu nasávaného vzduchu (ODA), který je vyfu-
kován ven nebo odveden pro další využití odpadního 
tepla (EHA).

 Do tohoto režimu může jednotka přejít např. také  
v případě, kdy jiný kvalitativní ukazatel venkovního 
vzduchu zabraňuje použití venkovního vzduchu pro 
chlazení.

A – DESIGN 

 Odvodní/cirkulační vzduch je nasáván z místnosti 
do přední části jednotky. Když je v akci systém free–
coolingu, je do zadní části jednotky nasáván venkovní 
vzduch. 

 Klimatizovaný vzduch je dopravován přímo do 
místnosti nebo potrubím (nad jednotku). Odpadní 
vzduch je odváděn z místnosti nebo do potrubí.

B – DESIGN

 Odváděný vzduch z místnosti je nasáván do přední 
části jednotky. Když je v akci systém free–coolingu, je 
do zadní části jednotky nasáván venkovní vzduch. 
 
 Klimatizovaný vzduch je dopravován do zdvojené 
podlahy (pod jednotkou). Odpadní vzduch je odváděn 
z místnosti nebo do potrubí.

C – DESIGN

 Cirkulační vzduch z místnosti je nasáván na straně 
jednotky a je mechanicky chlazen. Když je v akci sys-
tém free-coolingu, je do protější části jednotky nasáván 
venkovní vzduch a je směšován s cirkulačním vzdu-
chem do doby, než je dosaženo požadované teploty.

 Klimatizovaný vzduch je veden do místnosti nebo 
do distribučního potrubí. Teplý odpadní vzduch je odvá-
děn ven z místnosti.
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Jednotky pracují v několika režimech, které záleží na venkovní a vnitřní teplotě, optimální energetické účinnosti a 
dále na stavu detekce plynu, alarmu nebo dalších vstupů. Pracovní režimy volí jednotka automaticky na základě 
požadovaných nastavených parametrů prostředí a nejlepší ekonomiky provozu. Pracovní režimy mohou být kli-
matizační jednotce nařízeny nadřazeným systémem ( v závislosti na předvolbě uživatele nebo v reakci na externí 
událost – např. požární nebo jiný alarm).
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KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ 
& PROVOZ S CIRKULAČNÍM VZDUCHEM3

FREE–COOLING 
& PROVOZ SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU2FREE–COOLING 1

Označování jednotek – JJ XX.YYYp 

J – výrobní řada jednotky XX – chladicí výkon (kW)  YYY – vzduchový výkon (x10 m3/h)  p – design jednotky



Kód klimatizační jednotky V 4.95C
V 6.150A V 10.250A V 15.350A

V 6.150B V 10.250B V 15.350B

Přívod (SUP)

Vzduchový výkon m3/h 960 1500 2500 3500

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 0,37 0,42 0,42 0,6

Ventilátor - jmenovitý proud A 3,2 3,6 3,6 6,6

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 60 175 150 140

Odvod (EHA)

Vzduchový výkon m3/h 1400 2100 4000 4200

Ventilátor  - jmenovitý příkon kW 0,37 0,42 0,6 0,6

Ventilátor - jmenovitý proud A 3,2 3,6 6,6 6,6

Maximální tlaková ztráta - přívod Pa 80 105 140 220

Chladicí okruh

Chladicí výkon (26°C, 36%, 30°C) kW 4,5 6,7 9,5 14,5

Chladivo - R407C

Kompresor - jmenovitý příkon kW 1,75 2,2 3,0 4,6

Kompresor - jmenovitý proud A 7,6 3,8 5,4 7,9

Souhrnné informace o standardní jednotce

Celkový příkon kW 3,0 3,5 4,5 6,5

Jmenovitý proud A 15,5 12 17 23

Elektrické připojení V 230V, 1/N/PE ~ 50Hz 400V, 3/N/PE ~ 50Hz

Hladina akustického tlaku v 1m dB(A) 68 63 64 64

Filtr přívodní Třída EU4 EU4 EU4 EU4

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 30 100 100 100

Filtr odvodní Třída EU3 EU3 EU3 EU3

Počáteční tlaková ztráta filtru Pa 35 38 40 40

Rozměry

Šířka mm 1800 600 765 950

Hloubka mm 800 720

Výška mm 450 1920

Hmotnost kg 78 160 280 350

Odvodní ventilátor *

Vzduchový výkon m3/h - 1500 2500 3500

Maximální tlaková ztráta Pa - 100 100 100

Ventilátor - jmenovitý příkon kW - 0,1 0,45 0,45

Ventilátor - jmenovitý proud A - 0,9 2,4 2,4

Elektrické připojení V - 0,9

(*) Volitelné
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FREE–COOLING  
A FREE–COOLING SE SMĚŠOVÁNÍM VZDUCHU

 Po významnou část roku postačují parametry 
venkovního vzduchu pro chlazení technologie. V tako-
vém případě je venkovní chladný vzduch (ODA) při-
váděn do technologie (SUP). V případě, že venkovní 
vzduch je příliš chladný, je pomocí směšování s odsá-
vaným vzduchem (ETA) rekuperováno teplo zpět do 
proudu přívodního vzduchu (SUP). V technologii ohřátý 
vzduch je odváděn přetlakem nebo externím odsáva-
cím ventilátorem.

KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ  
A PROVOZ S CIRKULAČNÍM VZDUCHEM

 V případě, že pomocí freecoolingu není možné 
dále dosáhnout dostatečného výkonu (např. vzhle-
dem k vysoké entalpii venkovního vzduchu), přepne 
jednotka do režimu cirkulace se strojním chlazením.

 V  tomto režimu je upravený, ale ohřátý vzduch 
z technologie (ETA) ochlazován kompresorovým okru-
hem a přiváděn do technologie (SUP). Teplo se odvádí 
do proudu nasávaného vzduchu (ODA), který je vyfu-
kován ven nebo odveden pro další využití odpadního 
tepla (EHA).

 Do tohoto režimu může jednotka přejít např. také  
v případě, kdy jiný kvalitativní ukazatel venkovního 
vzduchu zabraňuje použití venkovního vzduchu pro 
chlazení.

A – DESIGN 

 Odvodní/cirkulační vzduch je nasáván z místnosti 
do přední části jednotky. Když je v akci systém free–
coolingu, je do zadní části jednotky nasáván venkovní 
vzduch. 

 Klimatizovaný vzduch je dopravován přímo do 
místnosti nebo potrubím (nad jednotku). Odpadní 
vzduch je odváděn z místnosti nebo do potrubí.

B – DESIGN

 Odváděný vzduch z místnosti je nasáván do přední 
části jednotky. Když je v akci systém free–coolingu, je 
do zadní části jednotky nasáván venkovní vzduch. 
 
 Klimatizovaný vzduch je dopravován do zdvojené 
podlahy (pod jednotkou). Odpadní vzduch je odváděn 
z místnosti nebo do potrubí.

C – DESIGN

 Cirkulační vzduch z místnosti je nasáván na straně 
jednotky a je mechanicky chlazen. Když je v akci sys-
tém free-coolingu, je do protější části jednotky nasáván 
venkovní vzduch a je směšován s cirkulačním vzdu-
chem do doby, než je dosaženo požadované teploty.

 Klimatizovaný vzduch je veden do místnosti nebo 
do distribučního potrubí. Teplý odpadní vzduch je odvá-
děn ven z místnosti.
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Jednotky pracují v několika režimech, které záleží na venkovní a vnitřní teplotě, optimální energetické účinnosti a 
dále na stavu detekce plynu, alarmu nebo dalších vstupů. Pracovní režimy volí jednotka automaticky na základě 
požadovaných nastavených parametrů prostředí a nejlepší ekonomiky provozu. Pracovní režimy mohou být kli-
matizační jednotce nařízeny nadřazeným systémem ( v závislosti na předvolbě uživatele nebo v reakci na externí 
událost – např. požární nebo jiný alarm).
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Označování jednotek – JJ XX.YYYp 

J – výrobní řada jednotky XX – chladicí výkon (kW)  YYY – vzduchový výkon (x10 m3/h)  p – design jednotky
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