
H-HL

Hotel Permon
Bazénové klimatizační jednotky řady H-HL
o celkovém výkonu 45.000 m³/h

Aquapark Valašské Meziříčí
Bazénové klimatizační jednotky řady H-HL
o celkovém výkonu 53.500 m³/h

ÚSP Zbůch
Bazénová klimatizační jednotka řady H-HL
o  výkonu 3.000 m³/h

LD Kyjev, Františkovy Lázně
Bazénové klimatizační jednotky řady H-HL
o celkovém výkonu 7.700 m³/h

Bytový areál Na Hřebenkách
Bazénová klimatizační jednotka řady H-HL
o výkonu 5.600 m³/h

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.
Na Zlaté stezce 1075 | 263 01 Dobříš | Česká republika | tel.: +420 326 531 311 | e-mail: info@cic.cz

Bazén Bohuňovice
Bazénová klimatizační jednotka řady H-HL
o celkovém výkonu 9.000 m³/h

VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
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Užití a pracovní podmínky
Bezrámové klimatizační jednotky řady H/HL jsou sestavné jednotky čtvercového nebo 
obdélníkového průřezu. Jednotky jsou určeny pro centrální distribuci a úpravu vzduchu, tj. 
�ltrace, ohřev, chlazení, zpětné získávání tepla, vlhčení, a odvlhčování ve výrobních halách, 
administrativních budovách, nemocnicích, nákupních centrech, školách, sportovních areálech, 
restauracích, potravinářských provozech a jiných prostorách. Jednotky ve standardním provedení 
jsou umísťovány do prostředí s venkovní teplotou od - 30°C do + 40°C. Jednotky jsou vyráběny 
v provedení pro prostředí venkovní, vnitřní, hygienické a pro prostředí s nebezpečím výbuchu 
(ATEX).

Konstrukce
Komory jsou vyrobeny z bezrámových sendvičových panelů.

Plášť panelu je tvořen dvěma ocelovými plechy o  tloušťce 0,8 mm, spojených po  obvodě 
jednostrannými nýty. Plechy mohou být pozinkované, lakované (odstín RAL9002 - slonová kost) 
nebo nerezové a to v různých kombinacích na vnější a vnitřní straně.

Uvnitř panelu je izolační výplň z  minerální vlny s  objemovou hmotností 50 kg/m³, stupeň 
hořlavosti A1. Tloušťka panelu je 50 mm.

Bezrámová konstrukce zajišťuje dokonale čistý vnitřní prostor v celé délce jednotky, automaticky 
tak vytvářející hygienické provedení. Pevnost komory zajišťují dva speciální spoje, registrované 
u Úřadu průmyslového vlastnictví v databázi průmyslových vzorů.

H2, HL2 2 000

H2.5, HL2.5 2 500

H3.15, HL3.15 3 150

H4, HL4 4 000

H5, HL5 5 000

H6.3, HL6.3 6 300

H8, HL8 8 000

H10, HL10 10 000

H12.5, HL12.5 12 500

H16, HL16 16 000

H20, HL20 20 000

H25, HL25 25 000

H31.5, HL31.5 31 500

H40, HL40 40 000

H50, HL50 50 000

H63, HL63 63 000

H80, HL80 80 000

H100, HL100 100 000

Výhody bezrámové konstrukce

 vynikající pevnost konstrukce

 snížené ztráty přenosu tepla pláštěm
jednotky

 dokonale čistý vnitřní prostor jednotky

 splnění hygienických požadavků bez
dalších úprav

 kratší délka jednotlivých komor oproti
rámovým sestavným jednotkám

 snadná montáž a obsluha jednotek

 vysoká variabilita provedení jednotek

 nižší pořizovací cena

Koncový panel s klapkou

Přívodní kapsový �ltr G3 – F9 Odvodní kapsový �ltr G3 – F9

Koncový panel s klapkou

Ohřívací komora – vodní / elektrická / parní / 
plynová

Odvodní ventilátor – vybaven volným oběžným 
kolem a frekvenčním měničem

Rekuperační deskový/rotační 
výměník pro zpětné získávání tepla

Rám pro kapiláru

Chladící komora – vodní / přímý 
výparník

Eliminátor kapek

Přívodní ventilátor 
– vybaven volným 
oběžným kolem
a frekvenčním měničem

Velikost VelikostJmenovitý objemový
průtok vzduchu V [m³/h]

Jmenovitý objemový
průtok vzduchu V [m³/h]




