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cake VR

cake VZ

Jednotky v provedení s rotačním regenerátorem

Jednotky v provedení s deskovým rekuperátorem
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vzduchový výkon

parametry pláště (dle en 1886)

propracované funkce regulačního systému

Mechanická stabilita D1

Netěsnost skříně L1

Netěsnost mezi filtrem a rámem F9

Termická izolace T2

Faktor tepelných mostů TB2 

regulace se systémem správy energií s možností vzdáleného ovládání pomocí mobilní aplikace remak je 
založena na regulátoru siemens a disponuje funkcemi jako např. nastavitelné časové a teplotní režimy, 
noční vychlazování, teplotní rozběh, optimalizace startu, řízení výkonu na konstantní množství vzduchu nebo 
konstantní tlak, řízení na základě obsahu co2 v prostoru nebo připojení na nadřazený systém.

Jednoduchost
→ plug´n´play řešení pro variantu s integrovanou řídicí jednotkou 
→ možnost vzdáleného ovládání pomocí mobilní aplikace remak

variabilita
→ volitelná integrace vodního nebo přímého chladiče
→ možnost osazení vnitřních klapek
→ široká variantnost použití různých typů a tříd účinností filtrů
→ připojovací otvory v obdélníkovém i kruhovém provedení
→ levé i pravé provedení, stranová variantnost umístění vstupů a výstupů
→ možnost volby typu kola a výšky vlny rotačního regenerátoru
→ možnost umístění jednotky ve venkovním prostředí (v případě vhodného zastřešení)
→ volba řídicí jednotky: integrovaná v opláštění vzt jednotky/mimo vzt jednotku/bez regulace

kvalita
→ nulový obsah látek na bázi silikonu (prokazatelně zdravotně a bakteriologicky nezávadné řešení)
→ precizní zpracování kondenzátních van
→ uzávěry dveří s bezpečnostní funkcí a možností uzamčení
→ použití tepelně izolovaných mezikanálových příček zamezujících nežádoucímu přenosu tepla v jednotce  

a tvorbě kondenzátu na nežádoucích místech
→ propracované designové řešení
→ vyhovuje požadavkům ecodesign 2018
→ zpětný zisk tepla až 91 %
→ výborné akustické a tepelně-technické parametry pláště s tloušťkou 50 mm
→ povolený rozsah teplot -40 až +50 °c

vlastnosti

CAKE VR-1
CAKE VR-2
CAKE VR-3
CAKE VR-4
CAKE VR-5
CAKE VR-6
CAKE VR-7
CAKE VZ-1
CAKE VZ-2
CAKE VZ-3
CAKE VZ-4
CAKE VZ-5
CAKE VZ-6
CAKE VZ-7

řada

průtok 
vzduchu 
(m3/h)

500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900300 3100 3300 3500 3700 3900



E  KOMPAKTNÍ JEDNOTKY sE zPěTNýM zÍsKáváNÍM TEPlA

cake

přehled funkcí

komponenty uvnitř Jednotky

komponenty Jako volitelné přislušenství uvnitř Jednotky

komponenty Jako volitelné přislušenství instalované vně Jednotky

Způsob zpětného zisku tepla (ZZT) protiproudý deskový rekuperátor,  
rotační regenerační kolo

Přívodní a odtahový ventilátor EC motory, dozadu zahnuté lopatky

Filtrace 1. stupně na přívodu kapsové, rámečkové filtry

Coarse 60%, ePM10 60%, ePM2.5 65%, ePM1 70%

Filtrace na odvodu kapsové, rámečkové filtry

Coarse 60%, ePM10 60%, ePM10 65%, ePM2.5 65%

Ohřev vodní, kondenzátor tepelného čerpadla

Chlazení vodní, přímé

Přívodní, odtahové klapky on/off, 0–10 V

obdélníkové, kruhové

Obtok rekuperátoru * on/off, 0–10 V

Směšování * 0–10 V

Přídavná kondenzátní vana * v přívodu za rekuperátorem

příprava pro chladič

Tlumicí manžety obdélníkové, kruhové

Přívodní, odtahové klapky on/off, 0–10 V

obdélníkové, kruhové

Sifon pro odvod kondenzátu spodní vývod kondenzátu z jednotky, možnost vyhřívání

Podstavný rám pevný, stavitelný

Směšovací uzel standardní nebo invertované zapojení

Předehřev vodní, elektrický

Filtrace 2. stupně na přívodu kapsový filtr ePM1 80%  

Tlumič hluku kulisový

Zvlhčovač parní

Elektrický ohřev * on/off, 0–10 V

Filtrace hrubých nečistot a aerosolů kovový (tukový) filtr s vaničkou

* platí pouze pro jednotky s deskovým rekuperátorem

variabilita zakázkového řešení

zakázkové jednotky lze optimalizovat volbou příslušenství, rozměrově i cenově v návrhovém programu 
aerocad.

* v závislosti na volbě řídicí jednotky



řešení pro lepší klima

„Náš KOMPAKT JE MAlý, 

JEDNODuchý A cENOvě 

DOsTuPNý. DODáváME 

KATAlOgOvé i zAKázKOvé 

řEšENÍ, uMOžňuJEME 

JEDNOTKu TvArOvě  

A rOzMěrOvě PřizPůsObiT 

KONKréTNÍM POžADAvKůM.“

remak a.s.
zuberská 2601, 756 61 
rožnov pod radhoštěm

t +420 571 877 
778 

f +420 571 877 
777

www.remak.eu

kompaktní jednotky cake


