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 Společnost a obchodní spolupráce 

Váš nejlepší systémový partner  
zpracování vzduchu
Společnost Euroclima je od roku 1963 lídrem  
ve výrobě a dodávkách klimatizačních a  
ventilačních řešení na míru. 

Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme vysoce kvalitní 
klimatizační a ventilační produkty pro všechny 
oblasti použití. Od jednoduchých a pohodlných 
komerčních aplikací až po komplexní řešení na 
míru s vysokými požadavky na hygienu a úpravu 
vzduchu pro citlivé procesy, využívající vysoce 
účinné systémy zpětného získávání tepla.

Euroclima má rozsáhlou distribuční síť s  
prodejními a servisními pobočkami v Evropě, Asii, 
na Středním východě, v severní Africe a  
Austrálii. Spolupráce s partnery v různých zemích 
nám umožňuje pokrýt rozsáhlý trh a zajistit  
optimální služby zákazníkům.

Úspěšný příběh
Tajemství úspěchu společnosti spočívá v 
efektivním řízení projektů a jedinečném zaměření 
na zákazníka. Rozumíme požadavkům našich 
zákazníků, vycházíme jim vstříc a nabízíme řešení 
šitá na míru pro optimalizaci provozních nákladů. 
Tohoto jsme schopni dosáhnout díky:

• naší profesionalitě a
nasazením všech našich zaměstnanců 

• týmovovou prací a úzkými vztahy s našimi  
distributory, zákazníky a dodavateli.

• dlouholetými zkušenostmi a
know-how při vývoji inovativních řešení

• kvalitou, dlouhou životností a spolehlivostí  
našich výrobků

Silné stránky
Vynikající procesy řízení kvality podle normy ISO 
9001: 2015; řešení na míru díky bezkonkurenční 
flexibilitě; nízké spotřebě energie díky vysoce 
účinným jednotkám a jejich optimálnímu výběru; 
vysoké spolehlivosti díky vysoce kvalitním  
komponentům; inovaci založené na téměř 60 
letech zkušeností; integraci nejnovějších a  
nejlepších technologií; jedinečných hygienických 
a čistých koncepčních řešení pro optimální  
klima v místnosti a zdravé a produktivní prostředí;  
zaručené výsledky díky certifikovaným výrobkům; 
design výrobků s důrazem na bezpečnost;  
výrobky vyznačující se rychlou instalací a  
snadnou údržbou; zákaznický servis od návrhu  
až po dodávku náhradních dílů; individuální  
ovládání; řešení plug & play  

 Certifikáty

Cílem exkluzivní spolupráce mezi společnostmi 
Schwank a Euroclima na českém trhu je 
poskytnutí zákazníkům nejlepší produktová  
řešení v HVAC. 

prostřednictvím kompaktních
jednotek s integrovaným chladicím okruhem; 
speciální řešení pro specifické projekty, jako jsou 
požadavky ATEX, datová centra, instalace v 
potravinářském průmyslu nebo projekty citlivé na 
hluk.

Schwank a Euroclima:
Úspěšné obchodní partnerství
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Euroclima participates in the ECP programme for Air Handling Units 
(AHU) and Fan Coil Units (FCU); Check ongoing validity of certificate:

eurovent-certification.com

Splňujeme vysoká očekávání
Kromě certifikace řízení kvality výroby se 
společnost Euroclima řídí politikou neustálého 
zlepšování administrativního a výrobního procesu 
s cílem dodávat výrobky nejvyšší kvality a 
spolehlivosti. Protože každý projekt je jedinečný, 
každá země má své vlastní předpisy 
a každá budova své vlastní charakteristiky, 
účastní se Euroclima řady mezinárodních 
certifikačních programů pro kvalitu, účinnost, 
hygienu a spotřebu energie. Nejkomplexnější 
cerifikační program v oblasti garance 
technických parametrů jednotek je společnost 
Eurovent, která testuje a certifikuje účinnost 
jednotlivých komponent jako 

 
 
součást jednotky a mechanické vlastnosti 
opláštění. Je možné nabízet komponenty 
certifikované v rámci jiných programů, například 
výměníky certifikované AHRI.

Pro lékařské aplikace, kde je čistota klíčová, 
nabízí Euroclima inovativní a jedinečné jednotky, 
které splňují vysoké požadavky předpisů, jako 
jsou VDI 6022, DIN 1946-4, SWKI99-3, ONORM H 
6020 nebo HTM 03-01 NHS. K dispozici jsou také 
jednotky pro instalaci v prostředí s nebezpečím 
výbuchu, certifikované nezávislými institucemi v 
souladu se směrnicemi ATEX 2014/34/EU.

 Certifikáty
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 Certifikované parametry

Cílem certifikačního programu Eurovent je  
vytvořit společný soubor kritérií pro hodnocení 
výrobků. Specifikace certifikovaných výrobků 
usnadňuje práci konstruktérům, protože není 
třeba provádět podrobná porovnání a zkoušky 
shody výkonu. Konzultanti, dodavatelé a  
koncoví uživatelé si mohou vybírat produkty s 
jistotou, že katalogové údaje jsou v souladu se 
skutečností.
Výrobce, který se účastní certifikačního  
programu, musí poskytnout seznam modelů a 
modelových řad s jejich technickými údaji.  
Technické údaje jsou vyhodnoceny certifikací 
Eurovent a předem stanovený počet jednotek  
je vybrán pro testování v nezávislých  
laboratořích. Modely jsou pravidelně 
podrobovány namátkovým testům, aby se  
ověřila shoda s katalogovými údaji. Systémový 
software s certifikací Eurovent musí vypočítávat  
a uvádět energetické třídy Eurovent v datových 
listech.

Parametry definované podle normy EN 13053:

• Průtok vzduchu 
• Dostupný tlak 
• Tlaková ztráta 
• Akustické parametry 
• Topný výkon
• Chladicí výkon
• Rekuperace tepla 
• Pokles tlaku vody  

Mechanické vlastnosti podle EN 1886: 

• Mechanická stabilita 
• Netěsnost skříně 
• Netěsnost mezi filtrem a rámem 
• Tepelné ztráty panelem
• Tepelné mosty
• Útlum pláště v pásmu

Technické parametry certifikované  
společností Eurovent

Certifikace výkonu pro klimatizační jednotky Euroclima

 Certifikace mechanické třídy 
 podle EN 1886

 Mechanická stabilita

 Netěsnost mezi filtrem a rámem 

 Třída tepelného prostupu skříně

 Koeficient tepelného mostu 

 Netěsnost skříně 

 Regulace
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 Regulace

Rozvaděčové skříně  
navržené a vyrobené  
společností Euroclima

Ovladače jsou dodávány se softwarem

Regulace 

Jednotky Euroclima mohou být při výrobě již  
vybaveny regulací. Programovatelné regulátory 
řídí provoz vzduchotechnických jednotek  
prostřednictvím periferních komponent, tj.:  
měničů, snímačů teploty a vlhkosti, termostatů, 
tlakových spínačů, čerpadel, pohonů ventilů atd 
a. Regulace se testuje již ve výrobním závodě. To 
našim zákazníkům poskytuje záruku  
spolehlivosti a šetří čas při uvádění do provozu.

Návrh, montáž a tovární testování

Inteligentní ovládání

Snadná a rychlá instalace

Šetrné k životnímu prostředí

Systémové řešení od jednoho dodavatele

(Siemens) Integrovaný systém chlazeníIntegrovaný systém chlazení
Vzduchotechnické jednotky jsou k dispozici  
s integrovaným chladicím systémem, nebo  
s reverzibilním systémem chlazení vzduchu, který 
je instalován jak v části odváděného, tak v části 
přiváděného vzduchu. Chladicí systémy lze  
přizpůsobit pomocí optimalizovaných  
komponent, aby bylo dosaženo nejvyššího  
možného EER a COP pro konkrétní potřeby. Na 
straně odváděného vzduchu je instalován  
integrovaný kondenzátor. [v režimu chlazení], 
který poskytuje velmi vysokou účinnost a  
minimalizuje plochu, protože již není nutný externí 
kondenzátor. Vysoce kvalitní scroll kompresory 
namontované na podložkách izolujících vibrace 
zajišťují vysokou spolehlivost systému a zároveň 
snižují nároky na údržbu. Bezpečnostní zařízení, 
jako jsou nízkotlaké a vysokotlaké spínače,  
odvlhčovače a expanzní nádoby, zaručují  
bezpečný a dlouhodobý provoz. Kompletní  
systémy jsou řízeny speciálními regulátory  
chlazení a termostatickými expanzními ventily. 
Naše chladicí systémy používají ekologické  
chladivo R407C a R410A.
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CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Check ongoing validity of certificate: eurovent-certif ication.com

 Energeticky účinná řešení 

Úsporné a ekologické systémy větrání 
Jednotky ZHK jsou navrženy a vyrobeny s  
ohledem na životní prostředí. Materiály použité  
při výrobě pláště mohou být z 90 % recyklovány.

Náš pokročilý selekční software nám umožňuje 
optimalizovat každou jednotku pro nejlepší  
řešení každého jednotlivého projektu při  
zachování nejvyšší účinnosti, kompaktních  
rozměrů a atraktivní ceny. 

Euroclima používá a propaguje moderní  
technologie minimalizace spotřeby energie  
celého klimatizační systém.

Energeticky úsporné větrání

Úspory energie při výrobě tepla

Úspory energie při výrobě chladu

EcoDesign

Úspora místa a nízké provozní náklady

Systém zpětného získávání 
tepla s glykolovým výměníkem

Adiabatické chlazení Rotační výměníky tepla Křížové výměníky tepla Akumulační výměníky tepla

Frekvenční měniče EC ventilátoryIntegrovaný chladicí 
systém

 Řešení pro medicínu a léčiva
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EC ventilátory

Široká škála vzduchových 
filtrů od G2 do H14

Uzavřené rámy HEPA filtrů - 
systém FILTER SAFE

Nejmodernější tlumiče Euroclima 
třídy 4 podle normy EN 1751

 Řešení pro medicínu a léčiva

Čistá kvalita ovzduší jako standard
Naším cílem je zajistit příjemné a zdravé vnitřní 
klima. Aby byla zaručena vysoká úroveň kvality 
vnitřního vzduchu, vyznačují se naše jednotky: 
vysoce vzduchotěsnými kryty, hladkými vnitřními 
povrchy, minimalizací počtu míst hrozícím  
znečištěním, shoda s normou EN 13053.  
K dispozici je řada variant, které splňují  
individuální požadavky na použití:
filtry třídy G2 až H14, šikmé podlahy ve všech 
sekcích, antibakteriální těsnění a nátěry, možnost 
demontáže všech komponent, trojrozměrně  
nakloněné a snadno vyjímatelné zásobníky  
kondenzátu, omyvatelné sekce atd.

Antibakteriální povrchová úprava 
[AMC]
Antibakteriální povrchová úprava [AMC] je  
vrstva, která se nanáší na vnitřní povrch krytu 
spotřebiče. Tento povlak obsahuje přírodní složky 
a ionty stříbra, které brání růstu mikroorganismů a 
bakterií, čímž snižují riziko kontaminace a infekce. 
Povlak je účinný po dobu 10 let, což potvrdily 
nezávislé laboratorní testy.

Hladké vnitřní stěny

Vysoká těsnost pouzdra

Snadno čistitelné součásti

Vysoká účinnost filtrace

Odpovídá normám VDI 6022 a DIN 1946-4Řešení pro zdravotnická zařízení
Euroclima nabízí jedinečná hygienická řešení pro 
náročné aplikace, jako jsou operační sály, nebo čisté prostory farmaceutických závodů:

• Antibakteriální povrchová úprava Euroclima [AMC] zabraňující růstu mikroorganismů  
v proudu vzduch 

• Vzduchové klapky třídy 4 podle normy EN 1751 
• Zaručená těsnost HEPA filtrů s rámečky systému Euroclima Filter Safe 
• Systém UVC k odstranění kontaminantů ze vzduchu nebo vody
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Offer

Drawing

Position

Unit

FFaann  ccuurrvvee  uunniitt SSuuppppllyy  aaiirr

FFaann

Air volume [m³/h] 1111330044,,0000

Tot. pressure [Pa] 11..330066

Nominal rpm [1/min] 22..001144

Sound power [dB(A)] 8877,,66
Shaft capacity [kW] 55,,3377

Efficiency [%] 7766

MMaaxxiimmaall  rrppmm  [[11//mmiinn]] 22..220000

Offer

Drawing

Position

Unit

PPssyycchhrroommeettrriicc  CChhaarrtt

201918171615141312
Moisture content [g/kg] 
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60

1,20

1,15 [kg/m3]

1,25

1,30

4 °C / 80 %

16,2 °C / 44 %

P1

7,8 °C / 94 %

20 °C / 50 %

P2

28,2 °C / 69 %

P3

26 °C / 60 %

32,9 °C / 46 %

P4

15 °C / 100 %

3355  °°CC  //  5522  %%

P5

4 °C / 0 %

11 °C / 0 %

P6

t °C r % x g/kg h kJ/kg tw °C t °C r % x g/kg h kJ/kg tw °C
P1 CRTW 4,00 80 4,02 14,11 2,64 16,20 44 5,01 28,99 9,90
P2 CRTW 20,00 50 7,26 38,54 13,77 7,80 94 6,17 23,36 7,33
P3 CRTS 35,00 52 18,50 82,64 26,55 28,20 69 16,64 70,84 23,70
P4 CRTS 26,00 60 12,64 58,36 20,33 32,90 46 14,46 70,13 23,57
P5 CK1 35,00 52 18,50 82,64 26,55 15,00 100 10,65 42,01 15,00
P6 CH1 4,00 0 0,00 4,02 -3,23 11,00 0 0,00 11,07 0,92

airCalc++

Offer

F7

EU.T.

1R

TRA

8R

EU.T.

M5

EU.T.

M5

EU.T.

EU.T.

TRA-E

Position

Project

Drawing
Date

Client 
Street

EExxeeccuuttiioonn IInnddoooorr  UUnniitt
TThheerrmmaall  ccllaassss  EENN11888866 TT22  --  TTBB22
WWeeiigghhtt  [[kkgg]] 11..118811
SSppeecciiffiicc  ffaann  ppoowweerr  [[ww//mm33//ss]] 33..118844
DDeessiiggnn  oouuttddoooorr  tteemmppeerraattuurr  [[°°CC]] 44,,0000

Client request no 
Revision

TECHNICAL DATA AAiirr  vveelloocciittiiyy  iinn  ffiilltteerr  sseeccttiioonn  [[mm//ss]] 22,,2255

SSuuppppllyy  aaiirr Size:15/9 Weight:923 [kg] Surface:  23,2 [m2 Velocity:2,25 [m/s]  EEEECC  AA
LL::  44..227700,,00  
5500,,00  [[mmmm]]  GGaallvvaanniizzeedd  sstteeeell

WW::  11..662255  HH::  11..006655  
11,,0000  mmmm

CCoonnffiigguurraattiioonn
Air volume [m³/h]
External pressure drop [Pa]  
Total pressure drop [Pa]  
Specific fan power [w/m3/s]

TTFF--RRTT--VVFF--KK--FFRR--HH--TTFF  
1111..330044

440000
11330066
11..992288

Dimensions [mm]  
Panel inside  Panel 
inside bottom 
Guides
Outer skin

GGaallvvaanniizzeedd  sstteeeell  
GGaallvvaanniizzeedd  sstteeeell  
WWhhiittee  AA4477SSMMEE 00,,7700  mmmm

EExxhhaauusstt  aaiirr Size:15/9 Weight:258 [kg] Surface:  5,1 [m2] Velocity:2,25 [m/s]  EEEECC  AA
TTFF--RRTT--VVFF Dimension: [mm]  LL::  22..444400,,00 WW::  11..662255 HH::  11..006655

1111..330044 5500,,00  [[mmmm]]  GGaallvvaanniizzeedd  sstteeeell 11,,0000  mmmm
440000
882299

CCoonnffiigguurraattiioonn
Air volume [m³/h]
External pressure drop [Pa]  
Total pressure drop [Pa]  
Specific fan power [w/m3/s] 11..225566

Panel inside  Panel 
inside bottom  
Guides
Outer skin

GGaallvvaanniizzeedd  sstteeeell  
GGaallvvaanniizzeedd  sstteeeell  
WWhhiittee  AA4477SSMMEE 00,,7700  mmmm

SSuuppppllyy  aaiirr
TTFF BBaagg  FFiilltteerr 991155,,00  [[mmmm]] 44,,4477  [[mm22]] 114488,,0000  [[kkgg]] 115599  [[PPaa]]

1144,,2200
tmax.=70°C

Filter surface [m2]  
Cells pcs x size [mm] 22  x

22  x5533--115522--225500
1111..330044 11  x

559922,,00  x  
559922,,00  559922,,00  x  
228877,,00  559922,,00  x  
228877,,00

Manufacturer  Type
Init.-Dim.-Final [Pa]  
Airflow [m³/h] Bag 
length [mm]

552200,,00 Galvanized Frame ( front removable )

Standard hinged door EEUU..TT.. Access side: left Dimensions [mm] 445577,,55  xx  991155,,00  --[[RR]]

((  330000  )) 11  Pcs DDoooorr  lloocckk

OOppeenniinngg:: 77 FFuullll  ooppeenniinngg Dimensions [mm] 11..552255,,00  xx  991155,,00

((  2233  )) DDaammppeerr Frame GGaallvvaa Seal lip
Drive type SSuuiittaabbllee  ffoorr  aaccttuuaattoorr Blades AALL Blade drive

YYeess
GGeeaarrwwhheeeellss  ,,  PPPPGGFF

((  2200  )) FFlleexxiibbllee  ccaannvvaass Temperature [°C]  8800,,0000 Dimensions [mm] 11..552255,,00  xx  991155,,00  xx  114400,,00
((  2222  )) 11  Pcs

GGaallvvaa
EEqquuiippootteennttiiaall  wwiirree  66  mmmm²²

((  117722  )) 11  Pcs
((  117744  )) 11  Pcs
((  117788  )) 22  Set

IInncclliinneedd  mmaannoommeetteerr  00......550000  PPaa
DDiiffffeerreennttiiaall  pprreessssuurree  sswwiittcchh  DDBBLL--220055BB  5500......550000  
PPaa  PPrreessssuurree  tteesstt  ppooiinnttss

www.euroclima.com made in europe

 Projekce a softwarové vybavení

Selekční software na podporu 
projekce
AirCalc++ je jedním z nejpokročilejších programů 
pro výběr vzduchotechnických jednotek svého 
druhu na trhu. Zahrnuje dlouholeté zkušenosti s 
návrhem a optimalizací vzduchotechnických 
jednotek. Technické údaje poskytované  
programem jsou certifikovány společností  
Eurovent. Program umožňuje virtuální výběr 
všech možných konfigurací, komponentů a  
možností, aby bylo možné vybrat nejvhodnější 
technické řešení pro daný projekt. Podrobná 
data, včetně akustických tabulek, výkresů ve 
formátu kompatibilním s AutoCadem, specifikací 
výrobků, psychrometrických grafů, charakteristik 
ventilátorů, určení třídy SFP a energetické  
náročnosti, jsou k dispozici a lze je importovat 
přímo ze softwaru. Software certifikovaný společností Eurovent

Obrovská flexibilita výběru

Přesné datové listy

Úprava výkresů ve formátu dwg/dxf

Charakteristika ventilátoru, Molierův diagram

Akustické údaje 

Výkresy ve 3D

 ZHK - Řešení na míru
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Euroclima participates in the EPC programme for Air Handling Units 
[AHU] and Fan Coil Units [FCU]; Check ongoing validity of certificate:
eurovent-certification.com  

 ZHK - Řešení na míru

Konstrukce pláště
Inovativní konstrukce skříně jednotek ZHK  
umožňuje jejich široké využití. Lze je použít jak  
pro komfortní klimatizaci, tak pro průmyslové  
aplikace. Standardní řada nabízí největší  
flexibilita při výběru komponent na trhu:

• Volně konfigurovatelná jednotka 
• Libovolný výběr dostupných komponentů na 

trhu 
• Ochrana proti korozi, včetně oceli  

Pozinkovaný 130 mμ povlak z PVC, epoxidové 
lakování, peraluman [slitina hočíku a hliníku],  
nerezová ocel 304 nebo 316L 

• Velký výběr možností a příslušenství 
• 100% hygienický a tlumicí materiál 
• Možnost montáže systémů MaR a chlazení  

v továrně 

Charakteristika skříně
• Sandvičové panely o tloušťce 50 mm 
• Tloušťka plechu: 0,7 až 1,5 mm 
• Tepelná izolace ze skleněných vláken nebo
• minerální vlny, 20 až 150 kg/m³ 
• Třída hořlavosti: A1 / A2 podle EN 13-501-1
• A1 a DIN 4102 
• Vrchní profily z epoxidovaného hliníku 
• Integrovaný základní rám od 80 do 200 mm

Certifikace EUROVENT podle normy EN 1886 [MB]:

D1/L1/F9/T2/TB2 [ZHK INOVA]
D1/L1/F9/T2/TB1 [ZHK VISION]

Śiroké možnosti konfigurace

Vysoká kvalita

Hygienický design

Vysoký výkon

Certifikace Eurovent

ZHK INOVA
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 ZHK - Řešení na míru

ZHK 

Vynikající flexibilita řady ZHK je nejlepší volbou  
pro průmyslové a technologické projekty:  
automobilový průmysl, letecké haly, textilní  
továrny, elektrárny, výzkumná centra atd.
Všechny výše uvedené aplikace vyžadují  
speciální vlastnosti systému, které se liší od  
vlastností typických komfortních klimatizačních 
systémů, jako jsou vysoké průtoky vzduchu,  
velmi přesná regulace teploty a vlhkosti, vysoké 
statické tlaky, agresivní prostředí, speciální  
požadavky na filtraci.

Jednotky ZHK lze vyrobit v souladu s předpisy 
ATEX. Integrované součásti, jako jsou ventilátory, 
filtry, řemeny, motory a všechny elektrické  
komponenty, musí splňovat požadavky ATEX.

Kompatibilní řešení ATEX
Prostory s nebezpečím výbuchu musí být  
klasifikovány podle četnosti a trvání výbušné 
atmosféry (vzduch/plyn, páry, vzduch a/nebo 
směsi vzduchu a škodlivin). To je definováno 
směrnicemi 2014/34 EU. Výrobce prohlašuje, že 
splňuje požadavky nařízení ATEX. Klasifikace 

ATEX se dělí na dvě skupiny:

Skupina I: podzemní instalace - neplatí pro  
vzduchotechnické jednotky 

Skupina II: nadzemní zařízení - kategorie 1, 2 a 3

Společnost Euroclima může dodat jednotky,  
které splňují následující požadavky Směrnice 
ATEX potvrzené TUV Süddeutschland, Mnichov.

ZHK NANO

 ZHK INOVA + KONAIR
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 ZHK - Řešení na míru  ZHK INOVA + KONAIR

Ovládací panely integrované s  
externími kondenzačními jednotky  
pro přímý výpar
Díky systému KonAir Monoblock můžeme  
nakonfigurovat větrací systém tak, aby 
vyhovoval požadavkům projektu. Dodáváme 
sadu monobloků plug & play připravenou k 
použití pro připojení k systému vzduchovodů. 
Vzduchotechnická jednotka ZHK je připojena ke 
kondenzační jednotce renomovaného výrobce. 
Jednotka je přímo  napájena a řízena z 
rozvaděče vzduchotechnické jednotky. Výkon 
chladicího jednotky je řízen pomocí invertoru a 
používá ekologické chladivo R32. Regulace a 
kontrola je koordinována mezi oběma zařízeními.

Chladící okruh instalovaný v továrně

Technická podpora 

Návrh, montáž a tovární testování

Dodávky jednotlivých jednotek nebo  

celých jednotek jednotky jako monoblok  

na společném rámu

Přímé připojení k systému

ZHK INOVA + KonAir

Chlazení: od -15 do +46 °C
Vytápění: od -20 do +24 °C



12

 ZHK FLAT - Závěsné  
 vzduchotechnické jednotky

 ZHK NANO - Kompaktní 
 vzduchotechnické jednotky

Závěsná větrací jednotka ZHK FLAT 

Závěsná vzduchotechnická jednotka  
Na základě naší řady jednotek ZHK s certifikátem 
Eurovent nabízíme také ploché závěsné jednotky 
s celkovou výškou 405 mm nebo 457,5 mm.  
Jednotky jsou přizpůsobené individuálním  
požadavkům klientú a proto flexibilní v použití.  
Se vzduchotechnickými jednotkami 
Euroclima FLAT lze realizovat procesy úpravy 
vzduchu, které lze běžně realizovat pouze s 
velkými vzduchotechnickými jednotkami. 
Samonosná konstrukce se dodává v provedení 
T2/TB2.

Jednotky se vyznačují snadnou údržbou a  
vysokou pevností, tak aby zajistili jednoduchou 
instalaci, nezávislou na rozměru zařízení bez 
použití speciální konstrukce. Jednotka je  
zavěšena pomocí jednoduchých u-profilů. Tento 
systém se používá také pro instalaci větracích 
kanálů. Jednotky mohou být volitelně vybaveny 
řídicí jednotkou.

Certifikované parametry
Možost flexibilního připojení pro  
každou aplikaci
Snadná údržba
Volitelný řídicí systém
Kompaktní a snadná instalace
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Kompaktní zařízení, Plug & Play

Integrovaná automatizace a řízení

Vysoce kvalitní a výkonné komponenty

Snadná instalace, obsluha a  

dlouhá životnost

Testováno v továrně

 ZHK NANO - Kompaktní 
 vzduchotechnické jednotky

ZHK NANO – optimalizace prostoro-
vých požadavků

Nová řada ZHK NANO je navržena tak, aby  
zajišťovala přívod čerstvého vzduchu do vaší  
budovy co nejefektivněji a s minimálními nároky 
na prostor. Všechny komponenty byly vybrány 
na základě nejlepšího poměru cena/výkon/ 
kvalita. Řada ZHK NANO je vybavena  
energeticky účinnými ventilátory s přímým  
pohonem a EC motory, filtry, skelná vlákna a  
systémy rekuperace tepla založené na 
protiproudých nebo rotačních výměnících tepla. 
ZHK NANO je nejlepší volbou pro zajištění 
zdravého klimatu v místnostech, jako jsou 
kanceláře, školy, hotely, letiště, nákupní centra, 
fitness studia atd. Kompaktní vzduchotechnické 
jednotky ZHK NANO jsou k dispozici ve 3 
velikostech a poskytují průtok vzduchu od 0,27 
do 1,8 m³/s [1000 až 8800 m³/h]. Výkon jednotky 
a mechanické vlastnosti krytu byly testovány 
nezávislou laboratoří v souladu s normami EN 
13053 a EN 1886 a byly certifikovány společností 
EUROVENT.

ZHK NANO
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 ASEPSIS / ZHK FI - Řešení pro
 potravinářský průmysl

Konstrukce vhodná pro vysokotlaké čištění

70mm třívrstvá konstrukce skříně [FI].

Pouzdro T1/TB1 [volitelně ASEPSIS 100 mm]

Snadná demontáž součástí

Hygienický design

FI

ASEPSIS

ASEPSIS

Hygiena a přísná kontrola čistoty jsou pro  
potravinářské podniky klíčové otázky, které mají 
přímý dopad na kvalitu výrobků, zdraví  
a bezpečnost spotřebitelů i na image značky. 
Pro splnění vysokých nároků při výrobě nebo 
skladování potravin vyvinula společnost  
Euroclima jednotku ASEPSIS, jejíž plášť je vyroben  
z panelů vyztužených skleněných vláken a PVC a 
je izolován polyuretanem. Plášť je bez tepelných 
mostů. Komponenty jednotky lze snadno  
demontovat za účelem čištění nebo jsou v 
případě potřeby dodávány ve výsuvném  
provedení. Podlahy jednotek se svažují směrem k 
odtoku a rohy jsou zaoblené. Skříň je kompatibilní  
s tepelnými třídami T2/TB1 [volitelně T1/TB1].  
Jednotky jsou k dispozici ve velikostech průtoku
vzduchu až 50 000 m³/h.

FI - 70mm třívrstvá konstrukce skříně
Další jednotkou určenou speciálně pro  
potravinářský průmysl je řada FI s třívrstvým  
pláštěm o tloušťce 70 mm. Třetí, vnitřní vrstva, 
označovaná jako monoblok, je svařena z  
nerezových plechů. Vnitřní konstrukce s  
profilovanými rohy je vhodná pro pravidelné  
vysokotlaké čištění. Podlaha v každé sekci je  
nakloněná tak, aby odváděla vodu k  
odpadnímu sifonu. Vnitřní součásti lze chránit  
proti korozi podle specifikací projektu. Stejně  
jako u modelu Asepsis lze všechny vnitřní  
součásti snadno demontovat bez použití  
speciálního nářadí. 

 Odkazy
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 Odkazy

 Rozšíření mešity Shamiya - mešita Haram Mekka - Saúdská Arábie

 Parco Della Muscia - Itálie

 Inovační centrum Hilti - Lichtenštejnsko Věž Zlota 44 - Polsko

Nemocnice Jaber Al Ahmed Al Jaber Al Sabah - Kuvajt

 Dubai Mall, nákupní centrum - Spojené arabské emiráty

 Sportovní areál v Dubaji - Spojené arabské emiráty

 Elektrárna Stanwell - Austrálie



Inovace. Zkušenosti. Kompetence.

Jako globální rodinná firma, Společnost Schwank 
nabízí kompletní řešení na míru pro komerční a 
průmyslové systémy vytápění a klimatizace. S 
přibližně 2,5 miliony instalovaných zařízení ve více 
než 40 zemích je společnost Schwank světovým 

lídrem v oblasti plynových infrazářičů a předním 
dodavatelem klimatizačních systémů a větrání.

Zkušenosti vzbuzují důvěru.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

Česká republika

Schwank CZ, s.r.o.
nám. Republiky 1 · 614 00  Brno 
Tel.: +420 – 545 – 211 530
info@schwank.cz
www.schwank.cz


