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Název akce: Poznámky:
Firma: Jméno:

Tel.: E-mail:

Fax.:

 Vnit�ní  Pozink  Pozink  Levá  Zav�šení  Vedle sebe

 Venkovní  Nerez  Nerez  Pravá  Rám  Nad sebou

 Hygienické  RAL 9002  RAL 9002  Naho�e  Nohy  Za sebou

 ATEX  Dole

Teplota a vlhkost p�i vstupu
Teplota a vlhkost p�i výstupu

 Složení jednotky

 volné ob�žné kolo  frekven�ní m�ni�  volné ob�žné kolo  frekven�ní m�ni�
1 otá�kový  termokontakt 1 otá�kový  termokontakt
2 otá�kový  termistor 2 otá�kový  termistor

 G3  G4  F5   F6 F7   F8    F9  G3  G4  F5   F6 F7   F8  F9

 lapa� tuku  aktivní uhlí  p�edfiltr  lapa� tuku  aktivní uhlí  p�edfiltr
 na výtlaku délka tlumi�e  na výtlaku délka tlumi�e

 na sání délka tlumi�e  na sání délka tlumi�e
 deskový  sm�šování  eliminátor  by-pass  dvojitý

 rota�ní  p�enos tepla  p�enos tepla a entalpie

 glykolový koncentrace gylokolu       

Sm�šování       

 vodní  voda teplota média vstup/výstup

 parní teplota páry  ethylenglykol

Oh�ev  elektrický  prophylenglykol

 plynový  by-pass

 kondenzátor  typ média kondenza�ní teplota po�et okruh�

 vodní  voda teplota média vstup/výstup

 parní  teplota páry  ethylenglykol

Doh�ev  elektrický  prophylenglykol

 plynový  by-pass

 kondenzátor  typ média kondenza�ní teplota po�et okruh�

 vodní  voda teplota média vstup/výstup

 p�ímý výparník        typ média  ethylenglykol

 prophylenglykol

Výkony    oh�ev doh�ev chlazení

 vodní teplota vzduchu p�ed  vlhkost vzduchu p�ed     
 parní za za     

Léto

koncentrace glykolu

podíl cirkula�ního vzduchu

ZimaZimaLéto

Základní parametry  
Typ AHU       

Vstupní hodnoty vzduchu

Tlumení hluku

Ventilátor

tlouš�ka izolace 

**H-Block (2.000-8.000 m3/h)

Vlh�ení

Regulace

Rekuperace

Chlazení
koncentrace glykolu

Pr�tok/Ext. tlak

koncentrace glykolu

      výparná teplota

Filtrace

Odvod

 25mm        45 mm         50mm

*H-Block: provedení pouze vnit�ní, strana obsluhy vp�edu, umíst�ní rám!  ***H/HL Rám - od velikosti 50.000 m3/h je tlouš�ka izolace vždy 50mm!
P�ívod

tlouš�ka izolace - 50 mm

 výška nohou

H/HL Bezrám (2.000-16.000 m3/h)
tlouš�ka izolace - 50 mm

***H/HL Rám (16.000-100.000 m3/h)

Materiál

Vn�jší

Poptávkový formulá�

Uspo�ádání 
sekcí
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