
PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ
JEDNOTKY



Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci  administrativních, obchodních, restauračních a dalších 
prostor. Díky sendvičové konstrukci panelů a optimalizovanému návrhu ventilátorů dosahují vynikajících hlukových vlastností a jejich 
estetický design, předurčuje jejich použití i v prostorách bez  podhledů.  V případě instalace do mezistropů ocení uživatelé jejich nízkou  
vestavnou výšku.  Mezi nesporné výhody patří snadná instalace a velmi příznivá cena.

AeroMAster FP uMí
 průtok vzduchu 600 až 4.000 m3/h
 tlaková diference ventilátoru 

 do cca 1000 Pa
 teplotní rozsah vstupního vzduchu 

 - 40°C až + 40°C 
 univerzální aplikace od jednoduchého větrání  

 (přívod) po plnohodnotnou a úspornou klimatizaci 
 vysoká variabilita díky modulární konstrukci 

 s multifunkčními sekcemi 
 připojení potrubí bez zúžení průřezu

Parametry na jedničku
 vynikající parametry díky bezrámové    

 konstrukci (EN 1886)
 robustní a stabilní – mechanická stabilita 2A
 těsné tj. úsporné 

  těsnost opláštění třída A 
  těsnost mezi filtrem a rámem k<1% 

 Tepelně úsporné
  faktor tep. mostů  TB2
  tepelná izolace pláště T3

 tiché – akustická izolace pláště 
 Dpr,w = 28 dB

Provoz – úsPorný, Příjemný, bezPečný
 rekuperace tepla
 směšování (cirkulace) – zdola, zboku
 ventilátory s volitelnou regulací výkonu 
 automatická regulace vzduchového výkonu
 vazba na jednotky řídicí jednotky VCS
 zabudovaná spínací elektronika el. ohřívače 

 pro sekční a PWM regulaci výkonu

Praktičnost
 Jednoduché a osvědčené zavěšování 

 a spojování sekcí vně jednotky
 zcela hladký vnitřní plášť
 Jednoduchý přístup k vestavbám sekcí 
 možnost změny stranového provedení 

 (při montáži vybraných sekcí)
 Integrovaná čidla (na přání)

design i Pro náročné aPlikace
 vnitřní plášť – ocelový plech pozinkovaný
 vnější plášť – ocelový plech pozinkovaný, alternativně

 pozinkovaný lakovaný plech RAL 9002

regulace a řízení – komfort je vašim Právem 
 výběr regulačního systému VCS resp. frekvenčního 

 měniče optimálně podle: 
  sestavy jednotky
  nároků na komfort řízení   

 parametry komponentů sladěny 
 s řídicími systémy 
  Přesná PI regulace výkonu vodních ohřívačů 

garance 
 ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci 

 s TÜV CZ 
 vyvinuto a vyráběno v souladu s certifikovaným

 systémem jakosti ISO 9001
 standardní záruka – 3 roky 
 prodloužená záruka (při splnění servisních

 požadavků) – 5 let

soFtwArová PodPorA 
 jedinečný a komplexní firemní návrhový software  

 AeroCAD poskytující: 
  nepřekonanou grafickou dokonalost
  modelování v reálném prostoru
  více úrovňové kontroly správnosti návrhu 
  neomezený počet aktivních zařízení v projektu

rychlá dodávka = vaše konkurenční v ýhoda
 základní varianty jsou dodávány ze skladu

 výrobce do 3 dnů
 Doprava zdarma
 Komplexnost dodávky včetně MaR a chlazení    

 šetří vaše náklady za nákup a logistiku

v ynika jící cena
 Vyzkoušejte sami...

Proč Právě aeromaster fP?

http://www.remak.eu
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Ke zpracování návrhu jednotek 
AeroMaster FP je k dispozici 
jedinečný komplexní grafi cký 
návrhový a výpočtový program 
AeroCAD.

dokonalý a komPleXní návrh

příklad sestavy v kombinaci:
přívod, odvod, směšování vzduchu

příklad sestavy v kombinaci:
přívod

příklad sestavy v kombinaci:
přívod, odvod, deskový rekuperátor

v ýPočet ParametrŮ ventilátoru navrŽené  zařízení



rekuperátor 
s integrovanými fi ltry 
a bypassem

všechny funkce dokonale hladký vnitřní povrch

rekuperátor 
s integrovanými fi ltry 
a bypassem

všechny funkce dokonale hladký vnitřní povrch

http://www.remak.eu

snadná dostupnost 
vestaveb
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el. ohřívače se spínací 
elektronikou

účinné ventilátory s volným 
oběžným kolem

připravenost pro změnu 
stranového provedení



izolace a neprůzvučnost 
pláště

minimální tepelné mosty

běžná 
jednotka

jednotka
FP

http://www.remak.eu

Ploché klimatizační jednotky



alternativní povrchyjednoduchá montáž

Pozink

lakovaný plech
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rekuPerace tlumení hluku

chlazení směšování

ohřev filtrace
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PrŮtok a tlaková ztráta velikosti a rozměry

Průtok vzduchu [m3/h]

rekuperátory s vysokou účinností
  (úspory při rekuperaci ve vazbě na výkon vodního ohřívače)

nominální výkony chladičů
(teplotní spád vody 6/12°C)

znázornění funkce směšování

100% 
čerstvého 
vzduchu

50% 
čerstvého 
vzduchu

0% 
čerstvého 
vzduchu

útlum tlumičů hluku

střední kmitočet oktávového pásma

nominální výkony ohřívačů
(teplotní spád vody 90/70°C)

Rámový fi ltr
fi ltrační třída G4

Kovový fi ltrační 
článek

Kapsový fi ltr
fi ltrační třída G3-F9

9001
ISOREMAK a.s.

Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel.: +420 571 877 778, fax: +420 571 877 777

www.remak.eu
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