
Urządzenia klimatyzacyjne 
Basenowe

Referencje

Hotel Permon
Basenowe urządzenie klimatyzacyjne typu H/HL
(5 jednostek) o całkowitej wydajności około 45.000m3/godz.

Park Wodny Valašské Meziříčí
Basenowe urządzenie klimatyzacyjne typu H/HL
(3 jednostki) o całkowitej wydajności około 53.500m3/godz.

ÚSP Zbůch
Basenowe urządzenie klimatyzacyjne typu H/HL )
o wydajności około 3.000m3/godz.

LD Kyjev, Franciszkańskie Łaźnie
Basenowe urządzenie klimatyzacyjne typu H/HL
(2 jednostki) o całkowitej wydajności około 7.700m3/godz.

Budynek mieszkalny Na Hřebenkách
Basenowe urządzenie klimatyzacyjne typu H/HL 
o wydajności około 5.600m3/godz.

Basen Bohuňovice
Basenowe urządzenie klimatyzacyjne typu H/HL 
o wydajności około 9.000m3/godz.



Wentylator doprowadzający ze swobodnym wirnikiem i zmiennikiem częstotliwości

Komora grzejna (elektryczna/wodna)

Automatyka

Filtr

Filtr

Obwód pompy ciepła

Hermetyczny kompresor spiralny Copeland

Wentylator odprowadzający ze swobodnym wirnikiem 
i zmiennikiem częstotliwości

Rozmiar                       Pojemność nominalna
                                           Przepływ powietrza V [m3/h]

Podstawowy podział według konstrukcji
Typ R – z rekuperacją
Typ RR – podwójną rekuperacją
Typ T – z pompą ciepła
Typ RT – z pompą ciepła i rekuperacją
Typ RRT - z pompą ciepła i podwójną rekuperacją

KonstrukcjaKonstrukcja
Komory zbudowane są z zamkniętych profili aluminiowych z powierzchniami na uszczelnieniach paneli obwodowych. 
Wanny do odprowadzenia skropliny wyprodukowane są z polipropylenu. W urządzeniach z pompą ciepła zastosowano 
bardzo cichy hermetyczny kompresor spiralny Copeland – Scroll. Obieg chłodzący pompy ciepła jest hermetycznie 
zamknięty i pracuje z użyciem ekologicznego chłodziwa R407C lub R410A.
Automatyka jest integralną częścią urządzenia. Tablica rozdzielcza energii elektrycznej posiada regulację 
mikroprocesorową oraz obwody siłowe. Tablica rozdzielcza znajduje się na boku urządzenia. Na życzenie klienta 
możliwe jest jej umieszczenie na ścianie przedniej jednostki.możliwe jest jej umieszczenie na ścianie przedniej jednostki.

Rozmiar                       Pojemność nominalna
                                           Przepływ powietrza V [m3/h]

Urządzenia klimatyzacyjne – basenowe

Zastosowanie i warunki pracy

Basenowe urządzenia klimatyzacyjne typu H/HL są specjalnie zaprojektowane do wentylacji krytych basenów publicznych,
basenów szkolnych, hotelowych, przydomowych, łaźni i innych tego typu pomieszczeń o wysokiej wilgotności. 
Urządzenia zapewniają centralną dystrybucję, regulację i osuszanie powietrza, tzn. filtrację, ogrzanie i zwrotne 
uzyskanie ciepła. Basenowe urządzenia klimatyzacyjne są kompaktowe lub złożone z jednostek o przekroju 
kwadratowym lub prostokątnym.

Właściwości basenowych urządzeń klimatyzacyjnych H/HL

- ogromny zakres mocy odwilgacania (od 30 do 700 m2 powierzchni basenu)
- urządzenia z podwójną rekuperacją osiągają wyższą wydajność (wydajność n > 80%) 
  w stosunku do jednostek ze standardową rekuperacją (wydajność n > 60%), w ten sposób 
  wyraźnie obniżają koszty na zużycie ciepła
- mała zabudowana przestrzeń oraz zyski energetyczne przy odwilgacaniu za pomocą pompy ciepła
- standardowe wykonanie zawiera niezależny system automatyki


