
Klimatizační jednotky H-Block

 kompaktní provedení

 bezrámová konstrukce

 vysoká účinnost rekuperace

 integrovaný systém MaR

 jednoduchá instalace „Plug & Play“



Užití a pracovní podmínky
Klimatizační jednotky řady H-Block jsou určeny pro 
použití do normálních prostorů dle ČSN 33 2000-3. 
Jednotky jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu 
v normálním prostředí s teplotou okolí -30 °C až 40 °C.

Podrobné podmínky instalace, provozu a bezpečnosti 
jednotek jsou uvedeny v TP 12107_4 Montážní a pro-
vozní předpisy pro klimatizační jednotky řady H-Block.
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Podrobné technické parametry naleznete v návrho-
vém programu AHUSelect.

Popis provedení
Klimatizační jednotky jsou vyráběny v jednom celku. 
Jednotky jsou určeny pro montáž na podlahu, do-
dávají se spolu se základovým rámem. Sací a výtlač-
né otvory jednotky jsou umístěny na horní straně 
komory a jsou vybaveny pružnými nástavci, které jsou 
ukončeny lištovými přírubami pro připojení na po-
trubní rozvod.

Vývody výměníků, dveře, kontrolní otvory a armatury 
jsou umístěny na obslužné straně jednotky.

Přístup k ventilátorům, filtrům a frekvenčním měni-
čům je zajištěn dveřmi, které jsou opatřeny uzávěry.

Konstrukce
Jednotku H-Block tvoří originální bezrámová kon-
strukce registrovaná na Úřadu průmyslového vlast-
nictví. Konstrukci komory jednotky tvoří 50 mm silné 
samonosné sendvičové panely. Plášť je vyroben z po-
zinkovaného, lakovaného nebo nerezového plechu 
tloušťky 0,8 mm. Panely jsou plněny minerální vlnou, 
měrná hmotnost izolace je 50 kg/m3.

Funkce jednotky H-Block
• doprava vzduchu

 – volná oběžná kola s frekvenčními měniči
• ohřev

 – teplovodní protiproudý výměník
 – elektrický

• chlazení
 – vodní chlazení
 – přímý výparník

• zpětné získávání tepla (ZZT)
 – deskový rekuperační výměník s by-passem
 – rotační rekuperační (regenerační) výměník
 – protiproudý rekuperační výměník

• směšování
• filtrace

 – kapsové filtry třídy G3 až F9

Systém měření a regulace H-control
Jednotky mohou být vybaveny autonomním sys-
témem řízení chodu a tepelného výkonu H-Cont-
rol. Tento systém lze jednoduše ovládat pomocí PC 
a webového prohlížeče, pokojového ovladače s LCD 
displejem nebo nadřazeným systémem.

Řídicí a akční prvky jsou při výrobě kompletně osaze-
ny, zapojeny a odzkoušeny. Systém tak umožňuje:

•  plynulé řízení chodu ventilátorů pomocí frekvenč-
ních měničů

•  řízení a ochranu teplovodního ohřívače pomocí re-
gulačního uzlu MERUK

• řízení a ochranu elektrického ohřívače
•  řízení a ochranu vodního chladiče pomocí regulač-

ního uzlu MERUK
•  regulaci a ochranu přímého výparníku, řízení kon-

denzačních jednotek různých výrobců, včetně in-
vertorových režimů

• regulaci a ochranu výměníků ZZT
•  řízení přívodní a odvodní klapky, by-passové klapky 

a směšovací klapky
• signalizaci zanesení vzduchových filtrů

Model Typ Jmenovitý objemový průtok 
vzduchu V [m³/h]

H-Block 2 Q020 2000

H-Block 4 Q040 4000

H-Block 6 Q060 6300

H-Block 8 Q080 8000
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Obr. 1  Rozměry jednotky
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Obr. 2  Rozměry jednotky – půdorys

Směry proudů vzduchu
Obr. 3  H-Block s deskovým výměníkem (D) Obr. 4  H-Block s rotačním výměníkem (R)
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Jednotka se vyrábí v pravém nebo levém provedení. 
EHA – odpadní vzduch, ODA – venkovní vzduch, ETA 
– odváděný vzduch, SUP – přiváděný vzduch

Jednotka se vyrábí v pravém nebo levém provedení. 
ETA – odváděný vzduch, EHA – odpadní vzduch, ODA 
– venkovní vzduch, SUP – přiváděný vzduch

Typ Av As B L L1 L2 S
Q020-G 1330 900 1430 1535 212 212 647
Q020-D 1310 900 1410 1575 300 150 650
Q020-R 1310 900 1410 1785 250 230 650
Q040-G 1420 1100 1520 1842 312 312 847
Q040-D 1470 1100 1570 1920 300 300 850
Q040-R 1470 1100 1570 2155 350 300 850
Q060-G 1550 1200 1650 2135 412 378 947
Q060-D 1730 1200 1830 2320 400 400 950
Q060-R 1730 1200 1830 2405 450 400 950
Q080-G 1740 1300 1840 2556 512 472 1047
Q080-D 1780 1300 1880 2560 400 400 1050
Q080-R 1780 1300 1880 2785 450 400 1050

D – rekuperace s deskovým výměníkem, R – rekuperace s rotačním výměníkem, G – rekuperace  
s protiproudým výměníkem, rozměr rozvaděče 460 × 448 × 160 (V × Š × H) mm.

Rozměry jednotky [mm]
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Obr. 5  Funkční schéma jednotky H-Block s protiproudým rekuperačním výměníkem (G)

Jednotka se vyrábí v pravém nebo levém provedení. 
EHA – odpadní vzduch, ODA – venkovní vzduch, ETA – odváděný vzduch, SUP – přiváděný vzduch

ETA SUPODAEHAEHA ODA ETA SUP


