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KLIMA PETEK
NA SEJMU
ENERGETIKA
Od 13. do 16. maja v hali L - razstavni prostor 31

2 KAZALO

Uvodnik

3 bivalna klimatizacija

Predstavljamo vam program klimatskih naprav razredov
standard, comfort, prestige in Ururu Sarara za večje
udobje vašega bivanja.

7 KOMERCIALNA KLIMATIZAcija
Klimatizacija komercialnih prostorov, s katero boste
izboljšali notranje okolje in ustvarili pogoje za večjo
poslovno uspešnost.

9 obnovljivi viri

Spoznajte investicije za prihodnost – tehnologije,
ki podpirajo črpanje energije iz obnovljivih virov ob
sprejemljivih investicijskih in nizkih obratovalnih stroških.

12 precizna KLIMATIZAcija

Izvedeli boste, kako z Uniflairom hladiti računske centre
in telekomunikacijske prostore energetsko učinkovito ob
100-odstotni zanesljivosti delovanja.

14 zračni sistemi

Predstavljamo vam ponudbo popolnih zračnih sistemov
proizvajalcev Ciat in Frico.

18 vodni sistemi

Vodni sistemi brez primere – spoznajte Ciatov Ecobox
in PWA.

H

itro sta minili dve leti in ponovno se bomo srečali na zdaj že tradicionalnem sejmu Energetika v Celju. Vsi
predstavljajo novosti in seveda tudi mi ...
Glede na dejstvo, da delujemo na majhnem in zelo dinamičnem trgu, je za podjetje, kot je naše, nujno
pokrivati več sorodnih področij osnovne dejavnosti. V razvojni strategiji za obdobje 2007–2010 smo
si zadali, da bomo pokrivali celotno področje KGH, s poudarkom na ustvarjanju celovitih ekološko in
energetsko učinkovitih rešitev. Prav zato smo skrbno pripravili izbor rešitev in produktov, ki jih bomo predstavili.
Razstavni prostor L-31, ki bo spet na naši stalni lokaciji, povsem v središču hale L, bo razdeljen na 4 tržne programe
in 2 produktni skupini. Vljudno vas vabim, da nas obiščete na sejmu in si ob druženju v živo pogledate veliko število
novosti in rešitev. Tisti, ki pa vam čas ne dopušča obiska sejma, pa lahko v prilogi preberete vse novosti, ki bodo na
sejmu razstavljene.
Naš tehnični oddelek je v obeh produktnih skupinah – vodni in zračni sistemi – pripravil vrsto novih in povsem
inovativnih produktov, ki povsem ustrezajo naši viziji. Želel bi izpostaviti enega najbolj prodajanih produktov –
ventilatorski konvektor, ki so mu pri podjetju CIAT za kar 70 % znižali porabo električne energije.
Zagotovo bo kdo pomislil: »Pa saj nič ne trošijo!«. Pa izračunajte ...
Prodajni oddelek je pripravil novosti in rešitve pri dejavnostih, ki so vsem že znane: bivalna, komercialna in precizna
klimatizacija in široka paleta produktov, ki smo jih združili v programu obnovljivih virov. Prepričan sem, da se vam bo
predvsem slednji posebej vtisnil v spomin. V podjetju Klima Petek menimo, da se večina, kljub zavedanju, da dnevno
pripomoremo k globalnemu segrevanju, ni pripravljena odreči komfortnemu življenju. Od danes to tudi ni več potrebno!
S kompletno rešitvijo, ki vam jo ponujamo, boste lahko bivalno hišo ogreli s toplotno črpalko in si brez slabe vesti
kopalnico segreli tudi na 30 °C, saj si boste energijo, ki jo boste porabili, pridelali sami s pomočjo sonca. Se ne izplača?
Pa izračunajte ...
S storitvami izvedbe strojnih instalacij, montaže naprav in servisiranja se ne bomo posebej predstavili, bodo pa na
sejmu prisotni vaši partnerji teh dejavnosti!
Se vidimo na sejmu!
Kristijan Petek

izmenjevalec

informator podjetja Klima Petek
Klima Petek d.o.o.
Kraljeviča Marka ulica 14,
2000 Maribor
telefon: 02 290 91 20
fax: 02 252 25 50
e-mail: info@klimapetek.si
www.klimapetek.si
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e tvegajte, (p)ostanite sveži
in ostanite zdravi!

AVTOR:

Damjan Ragolič, dipl. ekon.

svetovalec v prodaji

K

limatske naprave se vedno bolj uveljavljajo kot sestavna oprema bivališča, saj temperatura poletnih dni že
presega mejo znosnosti. Po drugi strani
pa ogrevanje v zimskih mesecih omogoča velik prihranek energije, saj je gretje
s klimatsko napravo cenovno ugodno in
energetsko učinkovito. Rezultati raziskav
so pokazali, da lahko s klimatsko napravo z ogrevanjem prihranimo povprečno:
70 % v primerjavi z ogrevanjem na elektriko
(električni grelnik), 55 % v primerjavi z ogrevanjem na olje, 50 % v primerjavi z ogrevanjem na plin.
Program bivalne klimatizacije Klima Petek
blesti z visokim nivojem filtracije, ki je zelo
pomemben, saj je zrak v zaprtih prostorih
od 2- do 10-krat bolj onesnažen kakor zunaj. Za lažjo preglednost smo bivalno klimatizacijo razdelili v štiri razrede. Vse naprave
prodajnega programa Klima Petek delujejo
na visokoenergetsko učinkovitem hladilnem
sredstvu R410a in z energijskim razredom
A, ki velja za hlajenje kakor tudi za gretje. Z
izkušnjami, na katerih gradimo že več kot četrt stoletja, ter z obširno ponudbo klimatskih
naprav lahko zadostimo zahtevam in željam
še tako zahtevnega posameznika. Kakovost
naših produktov potrjujejo tudi številne nagrade, kot so:
• nagrada za inovacijo in design 2007,
(Livinluce enermotive 2007-Italija)
• nagrada Comfort & Design MCE 2008,
• GOOD DESIGN AWARD JAPAN za kar
dva naša modela.
Klimatske naprave koristijo alergijskim
bolnikom, saj je zaradi zmanjšanja
vlažnosti bivalnega zraka razmnoževanje
pršic znatno upočasnjeno in tudi plesni
je manj. Prav tako s klimatsko napravo
preprečimo vdor pelodov ali različnih
onesnaževalcev v bivalni prostor.

Zrak v zaprtih prostorih je od 2- do 10-krat bolj
onesnažen kakor zunaj. Zakaj bi ga vdihovali,
če lahko s prodajnim programom bivalne
klimatizacije Klima Petek, ki blesti z visokim
nivojem filtracije, vdihujemo čist zrak in
ostanemo zdravi.
Alergikom in astmatikom znižujejo raven
histamina, ko pridejo prek pljučnih mešičkov
v kri. Odstranijo tudi vse alergene iz zraka.
Blagodejni občutek se pojavi pri ljudeh pod
stresom, saj jim negativni ioni znižajo raven
serotonina H5, to je nevrohormona, ki nastaja ob stresu. Hipertonikom znižujejo krvni
tlak in preprečujejo infekcijska obolenja, ker
stoodstotno očistijo zrak. Navadni čistilci
zraka s filtri in brez ionizacije ne morejo kakovostno prečistiti zraka, saj filtrom ne uspe
zadržati podmikronskih delcev, ki jih odstrani samo ionizacija. So pa prav ti delci najnevarnejši, saj se nenehno nalagajo v pljuča,
če jih ne odstranimo.
K vsaki klimatski napravi nujno spada tudi
ionizator, da bi zagotovili kakovost bivanja.

Razred STANDARD

V prodajni program razreda standard
spadajo klimatske naprave srednjega kakovostnega razreda, ki s svojo pionirsko in
klasično tehnologijo (neinverter)zagotavljajo
energetsko učinkovitost (gretje in hlajenje v
energijskem razredu A) ob nizkih investicijskih stroških.
V razredu standard najdemo klimatske
naprave Artel in Daikin.

Artel je zanesljiv italijanski proizvajalec
klimatskih naprav, ki je svojo proizvodnjo
usmeril v izdelavo cenovno ugodnih in zanesljivih klimatskih naprav. Svojo prodajno
paleto predstavlja z novim dizajnom in tehnološko dovršenostjo.Neinverterske klimatske naprave linije HP prepričajo v moči od
2,5 kW do 7,3 kW. Klimatske naprave Artel
imajo samostojen preklop med gretjem in
hlajenjem in se nahajajo v energijskem razredu A. Protiprašni filter in filter z aktivnim
ogljikom zraku odvzameta ves prah, neprijetne vonjave in dim. Ob funkcijah hlajenja
in gretja je ARTEL HP opremljen še s funkcijami razvlaževanja, udobnega spanca in z
individualno nastavljivim timerjem.
Daikin standard so klimatske naprave za
vse, ki prisegajo na visoko japonsko-belgijsko kakovost. V razredu standard vam
ponujamo split klimatske naprave modela
RYN, ki so na voljo v treh različnih močeh:
2,5 kW, 3,5 kW in 5,0 kW. Vsi modeli nudijo
več kot zgolj standardne funkcije pri komaj
slišnih 27 dB(A). RYN, neinverterske klimatske naprave, so opremljene s protiprašnim
filtrom in s fotokatalitičnim filtrom za odstranjevanje vonjav, virusov in bakterij. Daikin
RYN je klimatska naprava, ki hladi in greje.

Ionizator VIVACE & MOND BLANC

Negativni ioni niso pomembni samo za
obogatitev zraka in boljše počutje.

Klimatska naprava ARTEL HP
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Razred STANDARD

ARTEL

ARTEL

ARTEL

DAIKIN

DAIKIN

DAIKIN

MODEL

HP09

HP12

HP18

RYN25-FTYN25

RYN35-FTYN35

RYN50-FTYN50

hladilna moč

2,65 kW

3,64 kW

5,64 kW

2,50 kW

3,27 kW

5,0 kW

grelna moč

3,04 kW

3,93 kW

6,09 kW

2,85 kW

3,68 kW

5,8 kW

priključna moč hlajenja

0,82 kW

1,12 kW

1,75 kW

0,77 kW

1,02 kW

1,55 kW

priključna moč gretja

0,84 kW

1,09 kW

1,68 kW

0,78 kW

1,02 kW

1,60 kW

hrupnost notranje enote

36 (max.) dB(A)

38 (max.) dB(A)

42 (max.) dB(A)

25/27/32/38 dB(A)

27/29/34/38 dB(A)

34 / 43 dB(A)

hrupnost zunanje enote

55 (max.) dB(A)

55 (max.) dB(A)

58 (max.) dB(A)

48 dB(A)

49 dB(A)

47 dB(A)

dimenzije in masa notranje enote

718 x 240 x 180mm
/ 7 kg

770 x 240 x 180 mm
/ 8 kg

1033 x 313 x 202 mm
/ 14 kg

800 x 288 x 240 mm
/ 9 kg

800 x 288 x 240 mm
/ 9 kg

1050 x 290 x 238 mm
/12 kg

dimenzije in masa zunanje enote

700 x 552 x 256mm
/ 32kg

760 x 552 x 256 mm
/ 34 kg

760 x 552 x 256 mm
/ 42 kg

765 x 550 x 285 mm
/ 31 kg

765 x 550 x 285 mm
/ 34 kg

825 x 735 x 300 mm
/ 48 kg

območje delovanja hlajenja

/

/

/

+10 ~ 46 °C

+10 ~ 46 °C

-10 ~ 46 °C

območje delovanja gretja

/

/

/

-10 ~ 24 °C

-10 ~ 24 °C

-15 ~ 18 °C

EER

3,24

3,26

3,22

3,25

3,21

3,23

COP

3,63

3,61

3,62

3,65

3,61

3,63

informativna letna poraba

40,12 EUR

54,80 EUR

89,04 EUR

37,67 EUR

48,93 EUR

75,83 EUR

Razred COMFORT

V razredu Comfort najdemo klimatske
naprave višjega kakovostnega in energetskega razreda. Odlikuje jih nizka hrupnost,
inverterska tehnologija, ki nudi zanesljivost, ekonomičnost in tiho delovanje ter
vedno bolj pomembna lastnost - visoki nivo
filtracije.
Klimatska naprava NEO FORTE proizvajalca Samsung hladi, greje in združuje
uporabnost z estetskim videzom. Inverterska tehnologija zagotavlja tišje delovanje
(23dB(A)) in nižjo porabo električne energije – energijski razred A za hlajenje in
gretje.
Katehinski filter in filter aktivnega ogljika, ki sta vgrajena v klimatsko napravo,
zrak očistita prašnih delcev in mu odvzameta vse neprijetne vonjave po cigaretnem dimu, kuhanju in domačih živalih. S
srebrom premazan uparjalnik in filter preprečujeta razmnoževanje glivic, bakterij
ter razvoj neprijetnih vonjav.
Klimatska naprava Samsung NEO

Razred COMFORT

Razred comfort - Samsung Vivace
FORTE je namenjena vsakomur, ki poleg
uporabnosti, visoke stopnje udobnosti in
izvirnega estetskega dizajna želi napravo
tihega delovanja.
Model VIVACE nam poleg domiselnega
dizajna v obliki zatemnjenega ogledala,
pod katerim je skrit zaslon, nudi najvišjo
stopnjo udobnega bivanja skozi leto. Klimatska naprava VIVACE blesti z modernim videzom, inverterska tehnologija pa

NEO FORTE

NEO FORTE

VIVACE

zagotavlja tiho delovanje (23dB(A)) pri
nizki porabi električne energije (energijski
razred A za hlajenje in gretje).
Aktivni ogljikov in katehinski filter očistita prašne delce v zraku in odstranita
vse neprijetne vonjave. Prav tako se ponaša s srebrom premazanim uparjalnikom
in filtrom, ki preprečujeta razmnoževanje
glivic, bakterij in razvoj neprijetnih vonjav.
S tehnologijo MPI naprava proizvaja aktiv-

VIVACE

DAIKIN

DAIKIN

MODEL

AQV09NSA

FTX25GV-RX25GV

FTX35GV-RX35GV

hladilna moč

0,99 – 2,50 – 3,20 kW 0,99 – 3,30 – 3,80 kW 0,99 – 2,50 – 3,20 kW 0,99 – 3,50 – 4,00 kW 1,3 – 2,5 – 3,0 kW

1,3 – 3,2 – 3,8 kW

grelna moč

1,20 – 3,30 – 4,20 kW 1,40 – 4,00 – 4,70 kW 0,99 – 3,50 – 4,50 kW 0,99 – 4,00 – 5,20 kW 1,3 – 2,8 – 4,0 kW

1,3 – 3,4 – 4,8 kW

priključna moč hlajenja

0,27 – 0,74 – 0,98 kW 0,32 – 1,03 – 1,21 kW 0,24 – 0,61 – 0,84 kW 0,24 – 1,03 – 1,20 kW 0,31 – 0,74 – 1,05 kW 0,29 – 0,95 – 1,30 kW

priključna moč gretja

0,30 – 0,91 – 1,10 kW 0,35 – 1,11 – 1,40 kW

0,20 – 0,85 – 1,45 kW 0,20 – 1,10 – 1,60 kW 0,25 – 0,76 – 1,11 kW

0,29 – 0,91 – 1,29 kW

hrupnost notranje enote

23/32 dB(A)

23/36 dB(A)

25/41 dB(A)

25/43 dB(A)

22/26/33/39 dB(A)

23/27/34/41 dB(A)

hrupnost zunanje enote

45 dB(A)

47 dB(A)

51 dB(A)

53 dB(A)

46 dB(A)

48 dB(A)

dimenzije in masa notranje enote

825 x 285 x 189 mm
/ 7,8 kg

825 x 285 x 189 mm
/ 9,4 kg

825 x 285 x 189 mm
/ 9 kg

825 x 285 x 189 mm
/ 9 kg

770 x 283 x 198 mm
/ 7 kg

770 x 283 x 198 mm
/ 7 kg

dimenzije in masa zunanje enote

720 x 548 x 265 mm /
31,5 kg

720 x 548 x 265 mm /
31,5 kg

790 x 548 x 285 mm /
32,6 kg

790 x 548 x 285 mm /
32,6 kg

658 x 550 x 275 mm
/ 28 kg

658 x 550 x 275 mm
/ 31 kg

območje delovanja hlajenja

-10 ~ 43°C

-10 ~ 43 °C

-10 ~ 43 °C

-10 ~ 43 °C

+10 ~ 46 °C

+10 ~ 46 °C

območje delovanja gretja

-15° ~ 24°C

-15° ~ 24 °C

-15° ~ 24 °C

-15° ~ 24 °C

-15 ~ 20 °C

-15 ~ 20 °C

EER

3,40

3,21

4,10

3,40

3,38

3,37

COP

3,63

3,61

4,10

3,64

3,68

3,74

informativna letna poraba

36,21 EUR

50,39 EUR

29,85 EUR

50,40 EUR

36,21 EUR

46,48 EUR
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AQV12NSA

AQV09VBC

AQV12VBC

BIVALNA KLIMATIZACIJA
ne vodikove atome in ione ter odstranjuje
nevarne delce.
Klimatska naprava VIVACE s filtracijskim sistemom in ionizatorjem poskrbi, da
bo zrak, ki ga vdihavate, zdrav in osvežujoč, kar potrjuje certifikat angleškega društva astmatikov in alergikov.
Je tudi prejemnik nagrade za inovacijo in design 2007 (Livinluce enermotive
2007-Italija).
Vsem, ki želijo udobno bivalno udobje
skozi leto, ponujamo klimatske naprave
Daikin Comfort. Poleg klasičnega filtra, ki
odstranjuje prah, ima tudi nov titan-fotokatalitični filter, ki odstrani neprijetne vonjave, viruse, bakterije in mikrobe.
Daikin Comfort je klimatska naprava za
vse, ki želijo invertersko klimatsko napravo, najvišjega kakovostnega razreda, s
tihim obratovanjem in najugodnejšim razmerjem med ceno in uporabnostjo.

5

Notranja enota klimatske naprave Samsung Mont Blanc

Razred PRESTIGE

V razred Prestige smo uvrstili klimatske
naprave najvišjega kakovostnega in energetskega razreda, ki s privlačno obliko
tvorijo celoto v sodobno opremljenih stanovanjih.
Daikin v razredu prestige združuje visoko stopnjo energetske učinkovitosti v tihi
klimatski napravi (22dB(A)) z dovršeno,
estetsko in nevpadljivo obliko.
Posebnost modela Daikin prestige je v
njegovi edinstveni nastavitvi izpuha zraka,
ki ga je možno v funkciji hlajenja nastaviti
popolnoma horizontalno in v funkciji gretja
popolnoma vertikalno, da ne piha v prostoru po osebah.
Za udobje še dodatno poskrbijo funkcije kroženja zraka (3D kroženje zraka),
senzor gibanja ter sleep mode. Poleg
klasičnega filtra, ki odstranjuje prah, je
klimatska naprava opremljena z novim titan-fotokatalitičnim filtrom, ki odstranjuje
viruse, bakterije in mikrobe.
Daikin prestige je namenjen vsem odjemalcem, ki si želijo maksimalno udobje

Razred prestige - Daikin Prestige
bivanja in jim dizajn notranje enote veliko
pomeni – Daikin prestige je namreč prejemnik nagrade GOOD DESIGN AWARD
JAPAN. Vendar naprave ne prepričajo le z
dizajnom, temveč tudi s tihim delovanjem
in ekonomičnostjo.
Klimatska naprava Samsung MONT
BLANC navdušuje s svojo domiselno moderno obliko, tehnično izpopolnjenostjo,
varčnostjo, ekonomičnostjo in uporabnostjo.
Inverterska tehnologija omogoča nizko porabo električne energije in poskrbi,
da naprave delujejo pri komaj slišnih 20
dB(A). Funkcija energy saving mode še
dodatno zmanjša električno porabo. Klimatska naprava Mont Blanc s svojim filtracijskim sistemom (katehinskim filtrom,
s srebrom premazanim filtrom ter uparjalnikom) in ionizatorjem poskrbi, da bo

Razred PRESTIGE

SAMSUNG

zrak, ki ga vdihujete, zdrav in osvežujoč,
kar potrjuje certifikat angleškega društva
astmatikov in alergikov. Filter z aktivnim
ogljikom pa odvzame iz zraka vse neprijetne vonjave. S funkcijo za prijeten spanec
(Good sleep mode II) se boste v nova jutri
zbujali spočiti in polni moči. Da bi preprečili nalaganje prahu v naprave, se po prenehanju delovanja vsi odprti deli klimatske
naprave samostojno zaprejo.
Samsung Mont Blanc je prejemnik nagrade Comfort & Design MCE 2008.

Razred URURU SARARA

DAIKIN URURU SARARA je tehnološko najbolj dodelana klimatska naprava
iz naše ponudbe, ki vam poleg hlajenja,
gretja in razvlaževanja nudi še vlaženje in
dovod svežega zraka. Sistem je zasnovan
tako, da za vlaženje prostora ne potrebuje

SAMSUNG

DAIKIN

DAIKIN

MODEL

AQV09AWA

AQV12AWA

RXG25E+FTXG25E

RXG35E+FTXG35E

hladilna moč

0,99 – 2,50 – 3,20 kW

0,99 -3,50 – 4,00 kW

1,3 - 2,5 - 3,0 kW

1,4 - 3,5 - 3,8 kW

grelna moč

0,99 – 3,40 – 4,50 kW

0,99 – 4,00 – 5,20 kW

1,3 - 3,4 - 4,5 kW

1,4 – 4,2 – 5,0 kW

priključna moč hlajenja

0,25 – 0,58 – 0,84 kW

0,25 – 0,97 – 1,20 kW

0,30 – 0,62 – 0,95 kW

0,30 – 1,06 – 1,29kW

priključna moč gretja

0,22 – 0,79 – 1,30 kW

0,22 – 1,10 – 1,50 kW

0,29 – 0,82 – 1,42 kW

0,31 – 1,13 – 1,56kW

hrupnost notranje enote

20/31 dB(A)

21/35 dB(A)

22/25/38 dB(A)

23/26/39 dB(A)

hrupnost zunanje enote

45 dB(A)

45 dB(A)

43 dB(A)

44 dB(A)

dimenzije in masa notranje enote

900 x 304 x 185 mm / 10,2 kg 900 x 304 x 185 mm / 10,2 kg

840 x 275 x 150 mm / 9 kg

840 x 275 x 150 mm / 9 kg

dimenzije in masa zunanje enote

790 x 548 x 285 mm / 32,6 kg 790 x 548 x 285 mm / 32,6 kg

765 x 550 x 285 mm / 32kg 765 x 550 x 285 mm / 32kg

območje delovanja hlajenja

-10 ~ 43 °C

-10 ~ 43 °C

10 ~ 46 °C

10 ~ 46 °C

območje delovanja gretja

-15 ~ 24 °C

-15 ~ 24 °C

-15 ~ 20 °C

-15 ~ 20 °C

EER

4,30

3,60

4,03

3,30

COP

4,30

3,64

4,15

3,72

informativna letna poraba

28,38 EUR

47,46 EUR

36,20 EUR

56,26 EUR
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notranjega vira tekočine, saj vlago črpa iz
zunanjega okolja in ga prenaša v notranje
okolje. Ururu Sarara ima tudi funkcijo prezračevanja. Klimatska naprava zrak, ki ga
dovaja, prefiltrira in očisti v zunanji enoti,
tako zrak v postopku izgubi vse vonjave.
V notranji enoti se zrak še enkrat prefiltrira
in potuje skozi ‘’Flash Streamer’’, ki uniči
možne ostanke formaldehidov, virusov in
plesni. Daikin tako v enem sistemu združuje tri naprave, ki bodo bistveno izboljšale kakovost zraka, ki ga vdihujete in tako s
še ostalimi funkcijami vplivale na ugodno
počutje in najvišjo stopnjo udobja doma ali
v pisarni.
Ururu Sarara ni zgolj tehnično najbolj
dovršena split sistem klimatska naprava,
saj se lahko pohvali tudi z nagrado za
najboljši dizajn (GOOD DESIGN AWARD
JAPAN).
Kljub nepredvidljivosti vremenskih pogojev so naše delovanje, storitve, izdelki,
kakovost, strokovnost in zanesljivost do
kupcev stalnica.
Zato ne tvegajte, (p)ostanite sveži in
ostanite zdravi!

Flash Streamer odstrani veliko večino neprijetnih vonjav, formaldehidov
in viruse.
Funkcija vlaženja ustvarja ozračje, ki je posebej prijazno do naše kože, združuje
relativno visoko vlago in prijeten pretok zraka.
Osvežujoč vetrič je funkcija, ki nam daje občutek svežine tudi kadar je temperatura v prostoru relativno višja. Gibanje zraka, ki ga ustvarja naprava, nas spominja
na prijeten vetrič, ki nas hladi v poletnih dneh.
Šok razvlažitev je funkcija, ki jo ponuja samo DAIKIN Ururu Sarara. Nenaden hiter
padec vlage v prostoru za tri ure prepreči razvoj plesni v zgradbi.
3D kombinacija pomikanja horizontalnih in vertikalnih loputk povzroči, da se zrak
cilkulira do vseh kotičkov prostorja.

Ururu Sarara - več kot le klimatska naprava

Ururu
Sarara aeroterapija
vsak dan v
vašem domu
Zunanja enota Ururu Sarara

Razred PRESTIGE

URURU SURARA

URURU SURARA

URURU SURARA

MODEL

FTXR28E IN RXR28E

FTXR42E IN RXR42E

FTXR50E IN RXR50E

hladilna moč

1,55 – 2,80 – 3,60 kW

1,55 – 4,20 – 4,60 kW

1,55 – 5,00 – 5,50 kW

grelna moč

1,30 – 3,60 – 5,00 kW

1,30 – 5,1 – 5,6 kW

1,30 – 6,00 – 6,20 kW

priključna moč hlajenja

0,25 – 0,56 – 0,80 kW

0,26 – 1,05 – 1,32 kW

0,26 – 1,46 – 1,80 kW

priključna moč gretja

0,22 – 0,70 – 1,41 kW

0,22 – 1,18 – 1,60 kW

0,23 – 1,51 – 1,77 kW

hrupnost notranje enote

23/26/39 dB(A)

24/27/42 dB(A)

26/29/44 dB(A)

hrupnost zunanje enote

46 dB(A)

48 dB(A)

48 dB(A)

dimenzije in masa notranje enote

890 x 209 x 305 mm / 14 kg

890 x 209 x 305 mm / 14 kg

890 x 209 x 305 mm / 14 kg

dimenzije in masa zunanje enote

795 x 693 x 285 mm / 48 kg

795 x 693 x 285 mm / 48 kg

795 x 693 x 285 mm / 48 kg

območje delovanja hlajenja

-10 ~ 43 °C

-10 ~ 43 °C

-10 ~ 43 °C

območje delovanja gretja

-20 ~ 18 °C

-20 ~ 18 °C

-20 ~ 18 °C

EER

5,00

4,00

3,42

COP

5,14

4,32

3,97

informativna letna poraba

27,39 EURO

51,37 EURO

71,43 EURO
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Komercialna Klimatizacija 7

ptimalne rešitve za
klimatizacijo komercialnih
prostorov

AVTOR:

Andrej Postrašija

vodja področja komercialne klimatizacije

Komercialna klimatizacija je področje, ki je
osredotočeno na klimatizacijo pisarn, hotelov,
trgovin in drugih komercialnih prostorov. Bistvo
tega področja v klimatizaciji je izboljšati notranje
okolje in ustvariti pogoje za večjo poslovno
uspešnost. Prisegamo na varčnost, učinkovitost
in diskretnost.

Daikinova ponudba

Daikin RXYQ – zunanja enota VRV III
je odlična rešitev za večje zgradbe, kjer ni
možno montirati zunanjih enot na fasade, to
so spomeniško zaščiteni objekti, stroga mestna jedra ipd.
Daikin VRV je odlična rešitev z inteligentno tehnologijo, ki je v klimatizaciji povzročila
popolnoma drugačne odnose med arhitekti,
projektanti, podjetji in uporabniki klimatskih
naprav.
Namenjen je bodisi hlajenju bodisi gretju. Kot veliko prednost tovrstnemu sistemu
štejemo do 1000 metrov skupne dolžine
inštalacij. Višinska razlika med zunanjo in
notranjo enoto je možna do 90 metrov. Med
dvema notranjima enotama je lahko razlike
do 15 metrov. Na eno sistemsko zunanjo
enoto je mogoče priključiti do 64 notranjih
enot. Na zunanje enote je mogoče priključiti
širok izbor notranjih enot različnih izvedb.
Daikin VRV III lahko zamenjamo
s tradicionalnim načinom ogrevanja,
saj omogoča ogrevanje od -20 ºC do
+15,5 ºC zunanje temperature in hlajenje
od -5 ºC do +43 ºC zunanje temperature.
Nekatere zunanje enote za »hladna območja« delujejo tudi do -25 ºC zunanje temperature.
Sistemska klimatska naprava Daikin VRV
III je odlična rešitev za klimatizacijo s potrebami od 11,2 do 151,50 kW hladilne moči in
12,5 do 169,50 kW grelne moči.
Hladilno sredstvo je najučinkovitejši in
okolju najprijaznejši freon R410a.
Sisteme je mogoče nadzorovati s široko
in pestro izbiro regulacijskih pripomočkov
ter z regulacijo vsake naprave posebej ali
centralnim nadzornim sistemom.
VKM50FA – rekuperator z možnostjo hlajenja in vlaženja tehnologije HRV, ki odlično
dopolnjuje Daikinov VRV. HRV je sistem prezračevanja z dovodnim in odvodnim zrakom
ter integrirano rekuperacijo toplote. Poleg

Zunanja enota Daikin VRV III
tega ima naprava integriran DX-konvektor,
ki zrak hladi ali ogreje. Priključimo ga na zunanjo enoto VRV. Uporabi se takrat, kadar
dovod zraka na naraven način ni mogoč.
Prednost rekuperacije toplote in vlaženja je
premagati velike razlike v vlažnosti med zrakom iz okolja in zrakom iz prostora.
5MXS90E – zunanja enota multisplit je
zunanja enota, ki omogoča priključitev petih notranjih enot najrazličnejših izvedb.
Območje delovanja naprave je -10 ºC
do +46 ºC pri hlajenju in od -15 ºC do
+15,5 ºC. Sistem multisplit je odlična izbira
bodisi v bivalni bodisi v komercialni klimatizaciji. Naprava je opremljena z najsodobnejšo tehnologijo inverter, za katero je značilno, da sistem deluje natančno s takšno
zmogljivostjo, kot mora v določenem času
glede na dejansko in želeno temperaturo.

Posledica tega je daljša življenjska doba
ter zmanjšanje stroškov za vzdrževanje in
servisiranje. Klimatske naprave z inverterjem lahko ustvarijo okrog 30 % prihranka pri
porabi energije na podlagi višjega energijskega števila.
FTXG25E-S – notranja enota Prestige
je Daikinov senzacionalni model, ki podira
meje tehnologije s kombinacijo modne kompaktne oblike z visoko zmogljivostjo. Višja in
prefinjena oblika ustvarja občutek nove modnosti, ki se nežno uskladi z vašim življenjskim prostorom.
FTXS20G – notranja enota Professional
je enota, ki s svojo elegantno in stilno obliko
izboljša vaše bivalno in delovno okolje.
FVXS25F – modna in diskretna notranja
stoječa enota s tihim delovanjem. Tok zraka je mogoče samodejno preklapljati med
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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Notranja stoječa enota Daikin FVXS25F
zgornjo in spodnjo odprtino za zagotovitev
optimalnega vpihovanja zraka bodisi v obdobju hlajenja bodisi v obdobju gretja.
FCQ35C – notranja kasetna enota z vsestranskim izpihom je Daikinova novost, ki
omogoča enakomerno distribucijo hladnega
ali toplega zraka v vse smeri. Pripomore k
večjemu udobju in prijaznejšemu okolju,
hkrati pa zmanjšuje prepih in omogoča preprostejšo namestitev.
DCS601C51 – inteligentni centralni upravljalnik na dotik omogoča priključitev do 64
notranjih enot, ki jih lahko v celoti upravljamo, in hkrati omogoča izračun porabljene
električne energije. Prednosti za uporabnika
so predvsem popoln nadzor, udobje in varčna poraba električne energije.
BRC1D52 – individualni žični daljinski
upravljalnik zagotavlja enakomerno sobno
temperaturo ponoči in podnevi. Z njim klimatsko napravo vklopimo, izklopimo, uravnavamo hitrost izpiha, nastavljamo vklope in
izklope za teden dni naprej ter nastavljamo
tiho delovanje.

Samsungova ponudba

RVXVHT080GE – zunanja enota DVM
Plus III je prav tako izvrstna rešitev za večje zgradbe, kjer ni možno montirati zunanjih enot sistema multisplit.
Najnovejši sistem DVM Plus III, izdelan
v zelo uspešni korporaciji Samsung, so inženirji še izboljšali. V primerjavi s predhodnim DVM Plus II je izboljšan glede energijske varčnosti, zanesljivosti delovanja in
tehnologije čiščenja zraka.
S posebno tehnologijo vbrizgavanja
hladnega freona v tekočinskem stanju, z
namenom hlajenja kompresorja, so izboljšane lastnosti gretja v zimskih temperaturah do 20 %. Novi termoplastični podstavek pripomore k znižanju vibracij in hrupa
s popolno zaščito proti koroziji, prav tako
pa nadomešča klasično leseno paleto pri
transportu - okolju prijaznejši način logistike in zaščite zunanje enote.
Samsung DVM Plus III zmore premagovati do 1000 metrov skupne dolžine inizmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008

stalacij, na posamezni veji je lahko do 220
metrov skupnih instalacij, v višino pa zmore 50 metrov instalacij. Na eno sistemsko
klimatsko napravo je mogoče priključiti do
64 notranjih enot.
Na zunanje enote klimatskih naprav je
mogoče priključiti zelo pestro izbiro notranjih enot najrazličnejših izvedb.
Kapacitete sistema so do 179,20 kW
hladilne moči in 201,60 kW grelne moči.
Območje delovanja je pri hlajenju od -5 ºC
do +43 ºC in gretju od -20 ºC do +24 ºC.
Sistema DVM Plus III in DVM HR III
uporabljata kot hladivo najučinkovitejši in
okolju najprijaznejši plin R410a.
Sistemske klimatske naprave Samsung
DVM Plus III je mogoče nadzorovati s široko in pestro izbiro regulacijskih pripomočkov ter z regulacijo vsake naprave posebej
ali centralnim nadzornim sistemom.
RHF025EE – rekuperator sistema
ERV, ki je oznaka za rekuperacijo toplote, je sistem prezračevanja z odvodnim in
dovodnim zrakom. V odpadnem zraku je
prisotna toplota, ki bi jo brez tehnologije
rekuperacije oddali v okolje. Rekuperator
odpadnemu zraku odvzame še kako potrebno toploto pozimi, izgube lahko zmanjšamo tudi do 70 %. Bistvo je v prihranku
energije in zaščiti okolja. Na sistemu dovoda zraka lahko dodamo predgrelec, ki
izkoristke pozimi še dodatno izboljša.
MH040FXEA4 – zunanja enota multisplit je nova zunanja enota, ki omogoča
priključitev dveh notranjih enot najrazličnejših izvedb. Območje delovanja naprave pri hlajenju je od -5 ºC do +43 ºC
in gretju od -15 ºC do +24 ºC. Sistemi FJM
so idealna izbira za bivalne in komercialne
prostore. Klimatske naprave sistema FJM
so vse opremljene z najsodobnejšo tehnologijo inverter in hladivom R410a. Rezultat naštetega je več kot 90 % kombinacij
notranjih in zunanjih enot v najučinkovitejšem energijskem razredu A.
MH026FBEA – notranja enota Mont
Blanc je edinstvena in inovativna notranja
stenska enota, ena najbolj občudovanih
novosti Samsungovih inženirjev. Poleg
prijetne in elegantne oblike notranja enota
deluje kot čistilec zraka, saj je opremljena
z deo in katehinskim filtrom, ki odstranjujeta cigaretni dim, živalske dlake, bakterije, mikrobe, viruse in druge neprijetne
vonjave. Poleg tega pa z ionizatorjem, ki
proizvaja negativne ione, osvežuje zrak v
prostoru in posledično pozitivno vpliva na
naše počutje.
MH026FBEA – notranja enota Neo
Forte je privlačna in moderna notranja
stenska enota. Neo Forte poleg funkcije
hlajenja, gretja in razvlaževanja deluje kot
čistilec zraka. Opremljen je z deo in katehinskim filtrom proti bakterijam, virusom,
mikrobom, prahu, cigaretnemu dimu in
ostalim nečistočam.
MH026FJEA – notranja stoječa enota
je tanka in elegantna parapetna notranja

enota, ki bo zaradi svoje edinstvene in
nadvse privlačne oblike vsakemu prostoru povišala vrednost. Zasnovana je tako,
da lahko izpih zraka preklapljamo med
zgornjo in spodnjo režo. Kar bo zelo dobrodošlo za uporabo v hladnih ali toplih
obdobjih. Njena zasnova potrjuje odlične
podatke o nivoju hrupnosti, saj je le-ta na
prvi stopnji ventilatorja le 23 dB(A).
MCM-A202 – skupni žični upravljalnik,
na katerega je mogoče priključiti do 256
notranjih enot v 16 skupinah. Omogoča
vklop in izklop individualnih naprav ali le
ene od 16 skupin notranjih enot.
MIM-D00 – vmesnik za centralni nadzorni sistem deluje kot komunikator med
osebnim računalnikom in zunanjimi enotami. Je nepogrešljiv element za komunikacijo med zunanjimi in do 256 notranjimi
enotami na en vmesnik ter osebnim računalnikom, preko katerih lahko spremljamo
in upravljamo delovanje vseh klimatskih
naprav na istem objektu.
MR-BH01 – brezžični individualni IR
upravljalnik je namenjen celotnemu upravljanju s klimatsko napravo. Upravlja
funkcije vklop in izklop hlajenja, gretja ali
razvlaževanja, hitrost ventilatorja, timer za
vklop in izklop, nastavitev željne temperature itd.
MWR-WS00 – žični individualni upravljalnik Premium poleg klasičnih funkcij
upravljalnikov omogoča zelo uporaben tedenski timer, ima vgrajeno tipalo temperature, otroško zaporo, z njim pa lahko tudi
vklopimo nočno in tiho delovanje klimatske naprave.

Zunanja enota Samsung DVM Plus III

O

OBNOvljivi viri

9

bnovljivi viri, dar narave

AVTOR:

Tomaž Ramšak

svetovalec v prodaji

Tehnologije, ki podpirajo črpanje energije
iz obnovljivih virov narave, so investicija za
prihodnost. Nudijo vam visoko stopnjo bivalnega
udobja ob sprejemljivih investicijskih in nizkih
obratovalnih stroških ter ob tem ostajajo
prijazne naravi.

O

bnovljivi viri energije vključujejo vse
vrste energije, ki jih zajemamo iz
stalnih naravnih procesov, kot so
sončno sevanje, energija v zraku, veter,
vodni tok v rekah ali potokih, fotosinteza, s
katero rastline gradijo biomaso, bibavica in
zemeljski toplotni tokovi. Večina obnovljivih
virov, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja.
Nekatere oblike obnovljivih virov so shranjena sončna energija. Dež, temperatura
zraka, vodni tokovi in veter so posledica
kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote
v atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja rasti v enem letu, npr. trave ali več let
v lesni biomasi.
V podjetju Klima Petek vam predstavljamo tehnologijo, s katero boste od trenutka
investicije samo pridobivali. Vaši stroški za
energijo bodo nižji, stopnja bivalnega udobja pa višja. Z uporabo ''zelenih'' tehnologij
boste prispevali k varovanju narave. Poraba obnovljivih virov je v različninih vladnih programih subvencionirana tudi s strani
države, ki tako spodbuja investicije v zeleno
tehnologijo.

Daikin Altherma

Daikin Altherma zrak-voda je toplotna
črpalka prihodnosti, sestavljata jo zunanja
in notranja enota, ki sta med seboj povezani s freonsko povezavo. Povezava
je polnjena z energijsko učinkovitim in
ekološko prijaznim plinom R410a. Sistem
je primeren za ogrevanje novogradenj
z nizkotemperaturnim režimom ogrevanja, saj je maksimalna temperatura
vode za ogrevanje 55 °C. Najprimernejši
viri ogrevanja so talno gretje, stensko
gretje, ventilatorski konvektorji ali kombinacija omenjenih. Meje delovanja se
nahajajo pri zunanji temperaturi -20 °C.
Sistem lahko dopolnimo z bojlerjem in
sončnim modulom, ki v kombinaciji s
sončnimi kolektorji skrbi za pripravo tople sanitarne vode. Prodajna paleta Altherma zajema toplotne črpalke moči med
7 in 16 kW.

Zunanja enota Daikin Altherma

Notranja enota Daikin Altherma

Prednosti sistema so odlični energijski
izkoristki, nizki investicijski stroški, ločena
sistemska izvedba s freonsko povezavo, ki preprečuje zmrzovanje medija pri
temperaturah pod lediščem, reverzibilni

model, ki poleti hladi, priprava sanitarne
vode in možnost priprave sanitarne vode
s sončnimi kolektorji, tiho delovanje, enostavna uporaba in upravljanje sistema ter
preprosta montaža.
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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DAIKIN ALTHERMA - ZUNANJA ENOTA
MOČ

6

7

8

11

14

16

G - kW

7,45

8,79

9,58

11,2

14,0

16,0

H - kW

7,20

8,50

8,91

13,9

17,3

17,8

4,56

4,34

4,05

4,55

4,42

4,18

COP
OBRATOVANJE

HRUPNOST

G - °C

-20 ~ 25

-20 ~ 35

H - °C

10 ~ 43

10 ~ 43

S -°C

-20 ~ 43

-20 ~ 43

G - dBA

48

48

49

49

51

53

H - dBA

48

48

50

50

52

54

MERE

V/Š/G

735 x 825 x 330 mm

1.349 x 980 x 420 mm

TEŽA

kg

56

103

HLADILNO SREDSTVO

R410a

TOK

V1

1 ~ 220-240/50 Hz

3 ~ 400V/50 Hz

VAROVALKE

A

20

32

HYDRO BOX
NOTRANJA ENOTA
FUNKCIJE
MERE
T°VODE

EKHBH008AA***

EKHBX008AA***

EKHBH016AA***

EKHBX016AA***

SAMO GRETJE

GRETJE / HLAJENJE

SAMO GRETJE

GRETJE / HLAJENJE

V/Š/G

mm

895 x 487 x 361

936 x 487 x 461

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

gretje

°C

25 - 55

hlajenje

°C

-

15 - 55
5 - 20

-

5 - 22

Toplotna črpalka deluje do -20 °C. Režim ogrevanja 35 / 30, temperatura zraka 7 °C. Meritev glasnosti na oddaljenosti 1 m.

AQUALIS CALEO
MOČ

60 H
kW

COP

Aqulis Caleo

Aqulis Caleo je kompaktna, visokotemperaturna toplotna črpalka zrak-voda
francoskega proizvajalca Ciat. Sistem
je primeren za ogrevanje starogradenj
z visokotemperaturnim režimom ogrevanja, saj najvišja temperatura vode za
ogrevanje znaša 65 °C. Najprimernejši vir
ogrevanja so radiatorji. Toplotno črpalko
je možno koristiti kot samostojen vir
ogrevanja ali integrirano v obstoječ grelni
sistem z obstoječim kotlom. Meje delovanja so pri temperaturi -20 °C. Povezava z bojlerjem in sončnimi kolektorji nam
omogoča pripravo tople sanitarne vode.
Izbirate lahko med modeloma z grelno
močjo 13 in 19 kW.
Med največje prednosti sistema lahko
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008

13,66

13,67

19,37

4,14

4

47

55

-20 ~ 25

S -°C

-20 ~ 43

HRUPNOST

dB(A)

47

MERE

V/Š/G

1260 x 1030 x 350 mm

TEŽA

kg

129

HLADILNO SREDSTVO

70 Ht

3,64
G - °C

OBRATOVANJE

Zunanja enota Aqualis Caleo

60 Ht

129

146

R407C

TOK

V1

1 ~ 220V/50 Hz

3 ~ 400V/50 Hz

VAROVALKE

A

31

12

14

Toplotna črpalka deluje do -20°C. Režim ogrevanja 35/30, temperatura zraka 7 °C.
Meritev glasnosti na oddaljenosti 5 m.
štejemo možnost priprave vode s temperaturo 65 °C. Odlikujejo jo kompaktna zgradba, ki je takoj, brez dodatnih
montažnih posegov, pripravljena na delovanje, razvita avtomatika, ki omogoča
komunikacijo z že obstoječimi grelnimi
sistemi in sistemi za pripravo sanitarne
vode, visoka stopnja energijskih izkoristkov, tiho delovanje in enostavno upravljanje s sistemom.

Aurea 2

Aurea 2 je kompaktna toplotna črpalka
sistema voda-voda priznanega francoskega proizvajalca CIAT. Primerna je za
ogrevanje novogradenj z nizko temperaturnim režimom ogrevanja, saj maksimalna temperatura vode za ogrevanje znaša

55 °C. Najprimernejši viri ogrevanja so
talno gretje, stensko gretje,ventilatorski
konvektorji ali kombinacija omenjenih.
Kadar se odločimo za izbor vodne toplotne črpalke, so potrebne predhodne
investicije, ki zajemajo izkop vodnjaka
ali vrtine. Kadar črpamo energijo iz tal,
moramo po posestvu položiti talni konvektor ali pripraviti geosondo. Dopolnilo
sistema predstavljata bojler za sanitarno vodo in sončni kolektorji. Širok izbor
ponuja kapacitete med 9 in 36 kW.
Aurea 2 se lahko pohvali z energetskimi
izkoristki COP višjimi od 5, učinkovitim in
cenovno ugodnim ogrevanjem, neodvisnim od zunanje temperature zraka, reverzibilnim modelom, ki poleti hladi, razvito
avtomatiko, ki omogoča komunikacijo z
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OBNOvljivi viri
CIAT AUREA
MOČ

30H

40H

50HT

65HT

80HT

100HT

120HT

G - kW

9,4

12,1

16,0

19,8

24,5

31

36,3

H - kW

6,9

9,2

12,7

15,5

18,4

23,2

27,6

4,7

5

5,2

5,3

5,3

5,6

5,4

COP
G - °C

-20 ~ 25

-20 ~ 35

H - °C

10 ~ 43

10 ~ 43

OBRATOVANJE

S -°C

-20 ~ 43

-20 ~ 43

HRUPNOST

dBA

56

MERE

V/Š/G

1230 x 650x 695 mm

TEŽA

kg

135

HLADILNO SREDSTVO

56
139

58

61

61

63

66

154

164

168

190

195

12,54

14,5

20,2

24,7

R410A

TOK

V1

1 ~ 220-240/50 Hz

3 ~ 400V/50 Hz

VAROVALKE

A

19,6

9,84

24,5

Hlajenje 7/12 °C, temperatura kondenzacije 30/35 °C. Gretje 35/30 °C, temperatura uparjanja 10 °C. Meritev glasnosti na oddaljenosti 5 m.
površine, pod katerimi se nahajajo bakrene
cevi, po katerih se pretaka medij, ki sprejema energijo in se ogreva, trpežnega ohišja
in 4-milimetrske steklene površine, ki varuje
absorbcijsko površino.
Prednosti ploskih sončnih kolektorjev so
cenovna ugodnost, široka uporaba in dolga
življenjska doba. Priporočena je kombinacija s toplotno črpalko ali grelnim kotlom ter
zalogovnikom iz naše ponudbe.

Notranja enota Ciat Aurea 2
že obstoječimi grelnimi sistemi in sistemi
za pripravo sanitarne vode, enostavno
uporabo in upravljanjem sistema ter preprosto montažo.

Velikost

2,99 m2

Dolžina vakuumskih palic

1800 mm

Premer palic

58 mm

Kolektor odlikuje visoka energijska
učinkovitost, majhne energijske izgube
in možnost proizvodnje tople vode tudi v
oblačnem vremenu z difuzno svetlobo.

Klasični sončni kolektor

Sončni kolektor služi za pripravo sanitarne vode in kot podpora gretju. Možni sta dve
vrsti montaže; montaža na obstoječi strehi
ali integrirana montaža v streho med obnovo. Kolektor je sestavljen iz absorbcijske

Volumen zalogovnika

800 L

Volumen bojlerja

170 L

Premer brez izolacije

790 mm

Premer z izolacijo

990 mm

Višina

1700 mm

Teža

208 kg

Fotovoltaična sistema
SANYO in UNI-SOLAR

Vakuumski sončni kolektor

Vakuumski sončni kolektor je sestavljen
iz evakuiranih cevi iz visokokakovostnega
solarnega stekla. Priključimo ga na ogrevalni sistem s toplotno črpalko, obstoječ grelni
kotel ali na samostojen sistem za ogrevanje
sanitarne vode ter tako s pomočjo sončne
energije skozi leto ogrevamo sanitarno vodo
ali dogrevamo bivalni objekt.

talnega gretja. Volumen zalogovnika je 800
litrov, integriran bojler sanitarne vode je
170-litrski.
Prednost kombiniranega zalogovnika je,
da združi različne grelne kotle s toplotno
črpalko in sončnimi kolektorji v enoten sistem.
S pomočjo štirih tipal na različnih višinah optimiramo energijske porabe in tako znižamo
stroške ogrevanja. Kompaktna zgradba
omogoča postavitev v vsakem prostoru in ne
zavzame veliko prostora.

Klasični sončni kolektor Klime Petek
Površina kolektorja

2,10 m2 ali 2,75 m2

Absorbcijska površina

1,85 m2 ali 2,50 m2

Višina, širina globina (mm)

2035 x 1035 x 103
2275 x 1225 x 103

Teža

48 kg ali 62 kg

Kombinirani zalogovnik

Kombinirani
zalogovnik
z
dvema
ločenima grelnima registroma in vgrajenim bojlerjem za ogrevanje sanitarne vode
je najenostavnejša rešitev, kadar želite
združiti ogrevanje objekta s toplotno črpalko
ali obstoječim grelnim kotlom in sončnimi
kolektorji ter pripravo tople sanitarne vode.
Pet priključkov omogoča priklope različnih
grelnih kotlov, elektro grelcev in sistema

S fotovoltaičnima sistemoma SANYO in
UNI-SOLAR pridobivamo električno energijo iz sonca. Pridobivanje električne energije
je čisto in ne obremenjuje narave z odpadnim CO2, kakor konvencionalno pridobivanje elektrike. S pretvornikom napetosti
se tok pretvori v izmenični tok. Pridobljeno
elektriko prodamo v omrežje in jo koristimo
kasneje. Srce fotovoltaičnega sistema so
fotovoltaični moduli, ki po izgledu spominjajo na solarne kolektorje.
Prednosti fotovoltaik so samozadostno
pridobivanje energije, enostavna uporaba in vzdrževanje, dolga življenska doba,
možnost prodaje odvečne energije in subvencije investicij s strani države.
Zaradi krčenja zalog in dražitve fosilnih
goriv bodo obnovljivi viri v prihodnosti pridobili na pomenu. Tehnologija se razvija
hitro in je cenovno dosegljiva širšemu krogu
uporabnikov. Uporaba toplotnih črpalk in
sončnih kolektorjev naj ne bo luksuz, ki bi si
ga lahko privoščili samo posamezniki, saj je
realnost in dostopna vsem, za to poskrbimo
pri Klimi Petek.
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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niflairova precizna
klimatizacija

AVTOR:

Luka Simončič, udis.

direktor prodaje

Kompaktne enote za telekomunikacije

Delujejo na principu direktne ekspanzije in so vse zračno hlajene. Lahko so namenjene notranji in zunanji namestitvi, vse
pa imajo funkcijo prostega hlajenja (freecooling). Prosto hlajenje deluje na principu
direktnega vpihovanja zunanjega zraka v
prostor, ki ga hladimo in nato topel zrak
odvajamo preko nadtlačne žaluzije.
Hladilna kapaciteta je med 2,29 kW in
16,9 kW pri mehanskem hlajenju in med
4,03 kW in 17,4 kW pri prostem hlajenju
(temperatura prostora 26 °C in temperatura
okolice 14 °C).
Enote najmanjših hladilnih kapacitet
(2,29 do 4 kW) je zaradi majhne višine
(1180 mm) možno postaviti eno na drugo
in tako zasedejo najmanjši možen prostor
(tloris: 371 x 563 mm).
Na shemi so prikazane vse tri možnosti
hlajenja. Iz sheme, kjer je prikazana kombi-

MEHANSKO HLAJENJE

Shematski prikaz hlajenja v telekomunikacijah
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008

Pojem precizna klimatizacija zajema hlajenje za
potrebe računskih centrov in telekomunikacij.
Vse več poudarka je na energetski učinkovitosti,
pri 100-odstotni zanesljivosti delovanja.
nacija prostega (free cooling) in mehanskega hlajenja, je razvidno, da funkcija prostega hlajenja deluje vedno, kadar to omogoča
zunanja temperatura in s tem zagotavlja
maksimalno možno učinkovitost.

Rešitev za hlajenje blade serverjev

Zaradi postavitve blade serverja moči
do 25 kW v klasični računski center, kjer
so načeloma klasični serverji moči do 4
kW, pride do problemov pregrevanja. Pri
UNIFLAIR-u imajo rešitev!
Do sedaj smo v večini poznali običajne
server omare, ki proizvajajo do 4 kW toplote. Toplota, ki se sprošča pri delovanju
teh serverjev, se odvaja s prezračevalnim
sistemom skozi klima omaro, kjer se zrak
primerno ohladi in po dvojnem podu v tleh
potuje nazaj do serverja. Cikel se tako ponavlja. Ob bok tem običajnim server omaram
pa se postavljajo novejši in zmogljivejši

FREE COOLING

t. i. blade serverji, le-ti proizvajajo tudi do
25 kW toplote. Pri takšnih sistemih pa
moramo poleg običajnega povečanja
prezračevanja in hlajenja poskrbeti tudi
za preprečitev pregrevanja blade serverja,
predvsem v višjih predelih.
Talni aksialni ventilator vsebuje dvoje
rešetk. Zgornjo rešeto je pohodno, spodnje
pa je usmerljivo. Temu rešetu sledi aksialni
ventilator, ki ima frekvenčno voden motor
z integriranim mikroprocesorskim kontrolnikom. Vklop in intenziteto ventilatorja nadzirata dva senzorja, nameščena v server
omari, ki merita temperaturo vstopa in izstopa zraka iz serverja.
Ventilator nam torej daje željen pretok
zraka glede na potrebe ter porabi manj energije ob veliki efektivnosti.
Prednosti novega sistema so bile
potrjene na osnovi testiranj v sodelovanju med UNIFLAIR in TELECOM Italia.

KOMBINACIJA
(FREE COOLING + MEHANSKO HLAJENJE)

Precizna klimatizacija 13

Talni aksialni ventilator vgrajen v dvojni pod

Prerez talnega ventilatorja
V prihodnosti se bodo podobne inovacije, ki ponujajo visoko
učinkovitost z nizkim finančnim vložkom in nizko energetsko
potrošnjo, še veliko razvijale, saj se lažje prilagajajo in hitreje sprejemajo. Prav tako je pomemben energetski vidik in čas vgrajevanja.
Pri tem ne smemo pozabiti na motenje procesa, ki ga pri vgrajevanju ventilatorjev v dvojni pod skorajda ni.

Leonardo Evolution

Primer temperaturnega polja serverja pred vgradnjo ventilatorjev v pod

Uspešna serija klima omar Leonardo je prenovljena in tehnično
še bolj dovršena ter se imenuje Leonardo Evolution. Prednosti, ki
ga razlikujejo od svojega predhodnika, je veliko.
Serijsko vgrajen elektronski ekspanzijski ventil (EEV) zmanjšuje
porabo električne energije, za napravo (TDAV1822A + 2 x CAL0801)
instalirano v Evropi, med 4,1 % in 9 %, in s tem povečuje COP.
Brezstopenjska regulacija ventilatorjev (EC) zmanjšuje porabo
električne energije v primerjavi s klasičnimi ventilatorji do 60 %.
Leonardo evolution je serijsko opremljen z zelo zmogljivim mikroprocesorjem UG 40 in je kompatibilen s številnimi protokoli. Na
voljo je veliko modelov: zračno hlajene enote z direktno ekspanzijo,
vodno hlajene enote z direktno ekspanzijo, enote na hladilno vodo,
enote z dvojnim hlajenjem, ki deluje na principu dveh popolnoma
ločenih hladilnih krogov, hladilna voda in zračno ali vodno hlajeni
hladilni krog z direktno ekspanzijo ter enote s funkcijo prostega hlajenja. Vsi modeli so dobavljivi tudi z integriranim vlaženjem.
Enote so izjemno kompaktnih dimenzij in omogočajo vpih zraka navzgor, pri čemer je sesanje bodisi od spredaj, od spodaj ali
od zadaj in vpih zraka navzdol s sesanjem od zgoraj. Zrak lahko
vpihujemo v prostor ali dvojni pod direktno preko zračnih kanalov
(450 Pa!) ali plenuma.
Hladilna moč je od 20 do 99 kW, hladilno sredstvo R407c ali
R410a, območje delovanja pa med -20 °C in +45 °C.

Primer temperaturnega polja serverja po vgradnji ventilatorjev v pod
Posebej lahko izpostavijo:
• izvedbo inovativnega dopolnilnega prezračevalnega sistema, ki
je integriran v obstoječ sistem,
• znižanje temperature serverja tudi do 8 °C,
• učinkovito hlajenje blade serverjev moči do 25 kW,
• preprečevanje lokalnega pregrevanja, pregrevanja po plasteh
in preseganje dovoljenih delovnih temperatur,
• učinkovito, hitro in cenovno ugodno integriranje blade serverjev
večjih moči v okolje običajnih serverjev,
• izvedbo varne rešitve, ki ne zajema vode ali freona v bližini
serverjev, ki so v primeru razlitja pogubni za serverje,
• racionalno rabo energije, ki gre predvsem na račun
avtomatskega ventilacijskega talnega sistema, ki prilagaja moč
glede na izvor toplote.
Primer doseženih rezultatov brez in s talnim ventilatorjem nam
jasno kažejo zgornji grafi.

Leonardo Evolution
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008

P

14 Zračni sistemi

opolni zračni sistemi
proizvajalcev CIAT in FRICO

AVTOR:

Melita Flac, udis.

svetovalka v tehniki

Zrak − zmes, ki jo dihajo vsa živa bitja, prav tako
tudi AD CORINTE, AR 300, AIR ACCESS,CC IN UC,
COADIS CASSETTE, COADIS COMBI, MAJOR 2,
RESIDENCIAT in UTA COMPACT.

FRICO AD CORINTE

AD CORINTE je zračna zavesa visokoatraktivnega zrcalnega leska, namenjena
predvsem za trgovine z visokimi zahtevami
po izgledu in obliki, ki preprečuje vdor hladnega zraka in energijske izgube. Na voljo
je tudi v mat izvedbi. Zavesa je izdelana v
treh velikostih, tako da ustreza odprtinam
različnih dolžin in višin. Lahko je montirana
horizontalno ali vertikalno, brez gretja /A, z
električnim gretjem /E in z vodnim gretjem
/W. Na voljo s tremi možnimi nivoji krmiljenja delovanja.V primeru vertikalne montaže
je lahko postavljena na eni ali obeh straneh
vhoda. Prav tako so v primeru potrebe po
več zavesah lahko le-te postavljene ena
zraven druge. Radialni ventilator je dosežek
napredne tehnologije, ki zagotavlja nizek
nivo hrupa. Motor ventilatorja je priklopljen
na 3 x 230 V ali 3 x 400 V. Zračna zavesa
preprečuje vdor hladnega zraka in energijske izgube.

Zračna zavesa AD CORINTE
Tretji nivo z naprednim regulatorjem ADEA za krmiljenje zračnih zaves,
ki je tovarniško predprogramiran in pripravljen za uporabo takoj po priključitvi.
Funkcije na regulatorju so:
• avtomatsko prilagajanje gretja in
hitrosti vrtenja ventilatorja glede na
nastavljene parametre in prevladujoče
pogoje,
• en regulator za eno odprtino z
možnostjo krmiljenja več zračnih zaves.
V kompletu najdete:
• regulator z integriranim ali ločenim
termostatom,
• kontakt odprtja vrat, ventil dvo- ali
tripotni z elektromotornim pogonom
220 V,
• by-pass ventil,
• regulacijski ventil in
• tipalo zunanje temperature.
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008

Zračna zavesa kasetne izvedbe Thermozone AR 300

FRICO Thermozone AR 300 E/W

Zračna zavesa kasetne izvedbe AR
300 je oblikovana za vgradnjo v spuščen
strop.
Posebej primerna je za prostore z visokimi zahtevami po izgledu. Njena montaža
je enostavna.
Za udobje v prostoru je potrebnih kar

nekaj dejavnikov. S Thermozone tehnologijo dosežemo učinkovito ločevanje
zraka. Zračna zavesa nam nudi dvojno
učinkovitost; v primeru odprtih vrat deluje
kot zračna zavesa, pri zaprtih vratih pa kot
dodatni vir ogrevanja.
Zračna zavesa ima nizko energijsko porabo zahvaljujoč Thermozone tehnologiji.

max.

Profil hitrosti zraka

povprečna

Zračni sistemi
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CIAT MAJOR 2

Stikalo za nastavitve termostata in hitrosti ventilatorja
je skrito
pod pokrovom.

IR senzor zazna, kdaj so vrata
odprta oz. zaprta. Termostat je
nameščen na zajemu zraka.
Javljanje okvare z
LED diodo.

Major 2 je samostojna konvektorska
enota, namenjena za potrebe ogrevanja
in/ali hlajenja. Ne glede na vertikalno ali
horizontalno postavitev, ima možnost
sedmih izbir hitrosti ventilatorja z že
tovarniško prednastavitvijo treh hitrosti
ventilatorja. Vse to zagotavlja veliko
prednost v tihem delovanju. Montaža je
enostavna, saj sta zahtevana za dvocevni
ali štiricevni sistem samo dovod vode in
električna energija. Zahvaljujoč vratcem,
je dostop do kondenzne posodice preprost, saj ni potrebno razstaviti celotne
enote. Moderna oblika, nizek nivo hrupa,
širok razpon šestih modelov in velikosti s
hladilno močjo od 0,8 kW do 8 kW ter lahek dostop za vzdrževanje so razlogi, ki
ustrezajo vsem arhitekturnim tipom.

Prikaz delovanja vgrajene zračne zavesa kasetne izvedbe AR 300
Ker služi tudi kot dodaten vir ogrevanja,
je prihranek še večji. Vgrajena regulacija, enostavna montaža in vzdrževanje
zmanjšajo stroške in tveganje napak.
Vgrajena regulacija v AR 300 je
načrtovana tako, da zagotavlja visoko raven učinkovitosti kljub enostavni namestitvi in vsakodnevnem delovanju. Zračna
zavesa zagotavlja čiste oblike brez dodatne električne napeljave in zunanje
regulacije, kot tudi maksimalen učinek v
vseh razmerah brez vsakodnevnega uravnavanja. Dvojna učinkovitost sistema zagotavlja uporabniku velike prednosti. Ko so
vrata odprta, zračna zavesa loči zunanji in
notranji zrak, pri zaprtih vratih pa deluje
kot dodaten vir ogrevanja. Zračna zavesa
nam omogoča možnost priklopa na CNS
sistem kot samo nadzor delovanja in/ali
kot upravljanje s pomočjo CNS sistema.
Odlikujejo jo lastnosti, kot so:
• optimiran pretok zraka s Thermozone
tehnologijo,
• vgrajena regulacija, ki omogoča dvojni
učinek,
• možnost priklopa zračne zavese na
centralno nadzorni sistem CNS,
• možnost izbire barve in
• ohišje, ki je korozijsko odporno,
izdelano iz vročepocinkane pločevine
in jeklenih panel, prevlečenih z
emajlom.
Pri večjih vratih morajo biti zavese
postavljene ena ob drugo. Minimalna
razdalja med zračno zaveso in tlemi je
1,8 m. Zračna zavesa je opremljena z IR
senzorjem, ki mu je možno nastaviti kot.
Poleg je dobavljena refleksijska nalepka,
ki jo pritrdimo na vrata in nam zagotavlja
odboj. Največja razdalja med IR senzorjem in refleksijsko nalepko je 1,8 m.

AR 300E (z elektro grelcem) omogoča
priklop z vrha ali s strani, AR 300W (z vodnim grelcem) pa omogoča pristop znotraj
zavese ter dovod cevi iz vseh strani.
Zračna zavesa je opremljena s predizvrtanimi luknjami.

CIAT AIR ACCESS

Najbolj opazna značilnost novih modularno izdelanih centralnih klimatskih naprav so
ekonomična drsna vrata, ki se odpirajo na
obe strani in so v celoti snemljiva. Centralno-oskrbovalni kanal se nahaja nad centralno klimatsko napravo, kjer niso integrirane
samo vse električne povezave, ampak tudi
vse cevi za priključitev medija. Montaža in
vzdrževanje sta zaradi tega nemoteni.
Zunaj in znotraj je serija naprav Climaciat Air Access v celoti lakirana. Vse notranje
površine so popolnoma gladke in pralne,
da se lahko dezinficirajo, tako da naprava
ustreza vsem higienskim zahtevam. Dosledni higienski koncept se odraža v številnih
podrobnostih. Ena od teh je enostavno izvlečljiva posoda za kondenzat.

Različni modeli konvektorskih enot MAJOR 2

Serija naprav je Eurovent certificirana
in je zaenkrat na voljo s kapaciteto pretoka
zraka od 1000 do 20000 m³/h v šestih velikostih. V prihodnjem letu se bo kapaciteta
pretoka zraka dvignila do 33000 m³/h in bo
na voljo v devetih velikostih. Serija naprav je
klasificirana v skladu z EN 1886, EN 13053,
ISO 9001 V2000, GOST, VDI 6022.

Klimatska naprava Air Access z drsnimi vrati
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008
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CIAT RESIDENCIAT

Residenciat je grelni in klimatizacijski
sistem, sinonim za udobje bivanja zasebnih hiš in apartmajev skozi vso leto, kjer
sta za kakovost potreba po ogrevanju in
prezračevanju ključnega pomena.

Regulacijski nadzor:
• sistem je primeren za gretje in
klimatizacijo različnih prostorov z do
šestimi bivalnimi prostori – conami;
• homogeno temperaturo zraka v
posameznih prostorih dosegamo
zaradi COANDA efekta distribucije
zraka;
• multifunkcionalni termostati
omogočajo inteligentno regulacijo
(razvita skupaj s SIEMENS-om);
• možnost daljinske regulacije preko
telefona.
Hkrati ohranjamo estetski izgled bivalnih prostorov (v prostorih ni notranjih
enot), saj se Residenciat enota namesti v
spuščen strop hodnika.
Varovanje okolja:
• prihranki energije – PI regulacija,
• upoštevamo nove regulative na
področjih učinkovite rabe energije in
minimalnih obremenitev okolja,
• minimalni vplivi hrupa na okolico,
• prilagodljivost večini notranjih dekorjev
v bivalnih prostorih.
Sistem je razvit tako za 2-cevne, 2-cevne + elektro grelce in 4-cevne sisteme
ogrevanja/hlajenja ter deluje z obtočnim
zrakom. Komplet je sestavljen iz:
• kanalske konvektorske enote iz
CIAT-ovega širokega programa in
je opremljen z multifunkcionalno PI
regulacijo,
izmenjevalec - informator podjetja Klima Petek / maj 2008

• loput z motornimi pogoni, ki so
tovarniško montirane in ožičene,
• komoro za dovod/odvod zraka
z dovodno/odvodno rešetko, ki
zagotavlja COANDA efekt enakomerne
distribucije zraka.
Zaradi centraliziranega krmiljenja Residenciat krmili do 6
prostorov (con) in zagotavlja visok nivo termalnega in akustičnega
ugodja.

Na vodni strani je sistem opremljen s
4-potnim ventilom in 24 V motornim pogonom – tritočkovni sistem regulacije. S tem
načinom zagotavljamo odpiranje ventila
od 0 do 100 % glede na dane zahteve.
Uporabnik preko glavnega krmilnika
izbira med KOMFORTNIM in EKONOMIČNIM načinom delovanja sistema, prav
tako pa lahko preko časovnika nastavlja
preklop med načinoma za vsako cono
posebej.

Vsi krmilniki (glavni in conski) zagotavljajo prostorsko temperaturo vsake cone
kot funkcijo nastavitev posredovanih preko glavnega krmilnika s conskimi krmilniki. Uporabnik lahko nastavlja temperaturo
svoje cone preko kateregakoli krmilnika in
preklaplja med načinoma delovanja po nastavljenem časovniku.

CIAT COADIS CASSETTE

CC je kasetna enota, namenjena za
vgradnjo v spuščen strop. S tem sta združeni finančna in tehnična prednost centralnega sistema za proizvodnjo hladne
in tople vode z individualno regulacijo
temperature za vsak prostor posebej. Hidravlični priključki so prav tako zmontirani
v spuščen strop. Odvod kondenza je na
osnovi gravitacije speljan direktno v glavno odvodno cev.
Ventilator sesa zrak skozi sesalno rešetko. Zrak se najprej filtrira, za tem se preko
toplotnega izmenjevalca in/ali električnega
grelca greje ali hladi. Izpih zraka v klimatiziran prostor se vrši v horizontalni smeri
skozi več usmerjenih krožnih odprtin, ki jih
je možno orientirati poljubno v vse smeri.
Prav zaradi teh visokoinduktivnih odprtin
je omogočeno »lepljenje« zraka tik pod
strop. Zrak se enakomerno razprostira po
prostoru z istočasnim izogibanjem prepihu
in neugodnemu pihanju hladnega zraka.
Hitrost zraka nikoli ne presega 0,25 m/s,

Kasetna enota COADIS CASSETTE

Popolna razporeditev zraka po prostoru s Coanda učinkom
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UC zagotavlja visoko kakovost in dovršenost.
Enota je posebej oblikovana za povezovanje posameznih prezračevalnih enot v
večjo celoto, za vgradnjo v spuščen strop.
Lahek dostop do posameznih delov enot
zagotavlja hitro in enostavno zamenjavo
ali servis le-teh. Enote so dobro izolirane
in zagotavljajo zelo nizko stopnjo hrupa.
Zaradi visoko zmogljivega ventilatorja so
možni pretoki od 200 m³/h do 1600 m³/h
pri statičnem tlaku 120 Pa. 2-cevni sistem
z ali brez električnega grelca ali 4-cevni
sistem lahko zagotovita hladilne zmogljivosti 11 kW ali grelne zmogljivosti 30,7 kW.
Zaradi majhnih dimenzije enot, integriranega zajema zraka in difuzije je mogoče
enote vgraditi v vse oblike spuščenih stropov, tako je prezračevanje možno v prostorih in hodnikih.
Na voljo so 4 modeli: I – Y – H – U

COADIS COMBI je kombinacija brez
primere. Je kasetna enota za montažo v
spuščen strop, ki v kombinaciji z UC zagotavlja dovršenost potreb še tako zahtevnega prezračevanja klasičnih pisarn kot
tudi pisarn odprtega tipa. Popolno udobje
delovnih površin je doseženo s tehnologijo, preizkušeno in testirano skozi 10 let.
Popolna razporeditev zraka po prostoru
je dosežena z dvosmernim Coanda učinkom. Velikega pomena je filter, vgrajen
na povratku. Montaža je enostavna. Prav
tako je enostaven dostop za vzdrževanje
zaradi montaže zunaj pisarniških prostorov. Velikost pretoka zraka, ki znaša od
150 m³/h do 750 m³/h je odvisna od števila in oblike visokoinduktivnih odprtin.
Na voljo sta dva modela, višine 270 mm
ali 320 mm, za vgradnjo odprtin velikosti
600 x 600 mm ali 675 x 675 mm.

=

CIAT UTA COMPACT

CIAT COADIS COMBI

H
250 ali 200

zato tudi nikoli ni občutka prepiha. To imenujemo Coanda učinek.
Izdelana je v treh velikostih za pretok
zraka od 130 do 800 m³/h. Zadovoljuje
najstrožje kriterije za zmanjšanje hrupa.
Na voljo sta dve izvedbi; standardna in
povišana. Pri slednji v večini primerov ni
potrebno vgraditi črpalke za odvod kondenza.

Y

135

F

I

E

H

COADIS
COMBI
SR / 600 / 200
SR / 600 / 250
SR / 675 / 200
SR / 675 / 250

A

B

C

D

E

F

G

H

584
584
659
659

500
500
575
575

642
642
717
717

610
610
685
685

700
700
775
775

270
320
270
320

114
148
114
148

200
250
200
250

Masa
(kg)
14
15
17
19

U

CIAT COADIS COMBI in UTA COMPACT

Odlična in celovita kombinacija, združena
v zgodbi za uspeh popolnega prezračevanja
majhnih, srednjih in velikih prostorov.

Za popolno prezračevanje vaših prostorov
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odni sistemi CIAT
brez primere

AVTOR:

Melita Flac, udis.

svetovalka v tehniki

Voda − da si potešimo žejo ni potrebno klicati
vodarja, saj imamo ECOBOX in PWA.

ECOBOX

Ecobox je enota, ki izkorišča energijo odpadnega zraka v prostoru s kontinuiranim
delovanjem ventilatorja in je zlasti primerna
za hotele in zdravstvene ustanove. Ta sestavljena enota je izdelana standardno za
notranjo postavitev. Na voljo je tudi opcija
za zunanjo postavitev. Sistem deluje z visokimi izkoristki, stroški za pridobivanje tople
vode so znatno zmanjšani. Namenjena je za
potrebe pridobivanja tople sanitarne vode.
Kljub temu pa ni zamenjava za glavni izvor
tople vode, saj ne nudi zaščite proti bakteriji
Legioneli.
Na voljo so tri velikosti: 30 V, 50 V in
90 V. Kot standardna oblika je Ecobox sestavljen iz:
• začnega toplotnega izmenjevalca z
aksialnim motorjem ventilatorja,
• avtomatske regulacije in celotnega
elektro sklopa,
• ohišja in
• ploščnega toplotnega izmenjevalca.

Izgled enote ECOBOX
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Prikaz sestave ploščnega izmenjevalca PWA

PWA

PWA je razstavljiv ploščni izmenjevalec, kompaktne oblike
z visoko učinkovitostjo prenosa
toplote pri majhni temperaturni
razliki medija. Primeren je za
zaprte sisteme. Sestavljen je iz
niza plošč in okvirjev med dvema ploščama, kjer je ena plošča
fiksna, druga pa snemljiva na
palicah. Tesnilo zagotavlja kroženje tekočine med ploščami in
zunanjim pokrovom.
Uporablja se za:
• vgradnjo v podpostaje,
• ogrevanje sanitarne vode in
vode za ogrevanje,
• ogrevanje vode za bazene,
• izmenjevalec za toplo vodo
na toplotnih črpalkah,
• vmesni člen med
korozivnimi mediji,
• geotermalno voda,
• izkoriščanje energije olja in
• pri industrijskih procesih.
Enostaven je za vzdrževanje,
čiščenje in zamenjavo plošč, z
možnostjo naknadnega povečanja učinka z dodajanjem posameznih plošč.

KJER JE
ENERGIJA,
SMO TUDI MI
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- vaša Klima Petek
Letos poteka že 15. sejem energetike, varčne izrabe energije in
energetskih virov. V Klimi Petek smo za vas pripravili številne novosti,
ki dopolnjujejo našo celovito ponudbo energetskih rešitev, zato nas
obiščite med 13. in 16. majem v hali L - razstavni prostor 31.
Veselimo se vašega obiska.
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ostanite sveži :)
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Klimatske naprave

ê êê

Ne prezrite tudi novega kataloga obnovljivih
virov in kataloga klimatskih naprav.
Za naročila pokličite na brezplačno telefonsko
številko 080 88 58, pišite na elektronski naslov
info@klimapetek.si ali izrežite in izpolnite
naročilnico na dnu strani in jo pošljite
na naslov:
Klima Petek d. o. o.,
Kraljeviča Marka ulica 14, 2000 Maribor.

Želim prejeti:
katalog OBNOVLJIVIH VIROV
katalog KLIMATSKIH NAPRAV

Prostor
za
znamko

oboje

Ime in priimek:

Naslov:

Tel. številka:

Klima Petek d. o. o.,
Kraljeviča Marka ulica 14
2000 Maribor

E-pošta:

Klima Petek d.o.o.
Kraljeviča Marka ulica 14,
2000 Maribor
telefon: 02 290 91 20
fax: 02 252 25 50
e-mail: info@klimapetek.si
www.klimapetek.si
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