
POTRUBNÍ
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY



Proč Právě vento?

Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.  
Jen Vento Vám nabízí 10 výhod:

variabilita a ucelenost sortimentu – realizace 
komPlexních zařízení
   Přívod a odvod vzduchu
   Ohřev a chlazení
   Zpětné získávání tepla a směšování
   Regulace

volba umístění – šetří Prostor a náklady
   Možnost instalovat v libovolné poloze
   Jednotlivé komponenty lze instalovat do potrubní trasy
   Instalace zavěšením pod strop v prostorách technického 
   zázemí objektů eliminuje potřebu strojovny
   Využití stávajících rozvodů médií zlevňuje náklady  
   na instalaci

variantní materiálové Provedení – sPlní každý 
Požadavek
   Možnost dodávky celého sortimentu v nerezu
   Atestované ventilátory i pro použití v prostředí  
   s nebezpečím výbuchu
   Barevné provedení na přání 

v ýhodné Pro Použití v náročných Provozech
   Z hlediska provozu, údržby a regulace jde o srovnatelná 
   zařízení se sestavnými jednotkami
   Při vhodné instalaci splní i náročné požadavky 
   z hlediska komfortu (např. hluku)
   Ideální pro rekonstrukce a prostorově složité stavby
   Hlukově izolované ventilátory

v ynika jící cena – nejlevnější klimatizace a vzdu-
chotechnika
   Nízká cena jednotlivých komponent
   Standardní provedení střešních ventilátorů  v hliníku
   Komplexnost dodávky od jednoho dodavatele snižuje
   pořizovací náklady

v ýjimečná rychlost a kvalita dodávek – včas a se 
zárukou
   Rychlé komplexní dodávky ze skladu
   Garance za zboží až do místa předání

velmi snadná instalace  
– montáž rychle a levně
   Nízká hmotnost zařízení
   Jednoduché spojování komponent
   Lehká manipulace bez nároků na techniku
   Možnost dodatečné PE izolace

v ysoká kvalita  
– základ bezProblémovosti Provozu
   Použité prověřené materiály a komponenty
   Dlouhodobá životnost  
   (ventilátory 40 000 provozních hodin)
   Snadná výměna filtrů
   Nízké náklady na provoz  
   (regulace výkonu, nízký příkon)
   Záruka až 5 let

v ýborná regulovatelnost  – oPtimalizuje Po-
hodu klimatizovaných Prostor
   5-ti stupňová regulace otáček ventilátorů – napěťový 
   regulátor, frekvenční měnič , řídicí jednotky VCS
   Dokonale regulovatelný ohřev a chlazení
   Komplexní řídicí a regulační systémy
   Jednoduchá realizace zařízení s automatickou  
   regulací

v ýběr Prvků a zPracování návrhu – software 
aerocad s Prvky virtuální  reality
   Optimální umístění zařízení do prostoru instalace
   Výpočet všech výstupních parametrů vzduchu  
   – výkony, tlaky, teploty, hluky, tlakové ztráty a zisky 
   jednotlivých komponentů, relativní a měrná vlhkost, 
   hustota, entalpie, skutečný a hmotnostní průtok 
   apod.
   Profesionální 2D, 3D podklady pro import  
   do CAD systémů
   Individuální zpracování cenových nabídek
   Komplexní graficky zpracované výpočty
   Automatický návrh regulace šetří náklady 
   na projekt MaR 
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Ke zpracování návrhu jednotek Vento je k dispozici 
jedinečný komplexní grafický návrhový a výpočtový 
program AeroCAD.

dokonalý a komPlexní návrh

v ýPočet Parametrů ventilátoru navržené  zařízení

Příklad sestav y
s ventilátorem, tlumicími vložkami, 
vodním ohřevem, vložkovým filtrem 
a regulační  klapkou se servopohonem

Příklad sestav y
s ventilátorem, tlumicími vložkami, 
přímým výparníkem, elektrickým ohřevem, 
kapsovým filtrem a regulační klapkou se 
servopohonem 

Příklad sestav y
se 2 ventilátory, tlumicími vložkami, 
vodním chladičem, vodním ohřevem, 
kapsovým a vložkovým filtrem 
a směšovací komorou

Příklad sestav y
se 2 ventilátory, tlumicími vložkami, 
deskovým rekuperátorem, vodním 
ohřevem, chladičem a regulačními 
klapkami



vodní ohřívač
vo

uzavírací klaPka
lks

radiální ventilátor
RP

deskov ý rekuPerátor
hrv

kaPsov ý filtr
kfd

tlumič hluku
tku

oblouky
obl
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vodní ohřívač
vo

deskov ý rekuPerátor
hrv

chladič – Přímý v ýParník
chf

vložkov ý filtr
vfk

radiální ventilátor
RO

tlumicí vložka
dv

tlumič hluku
tku



směšovací komory
s Plynulou regulací
směšování

snadno čistitelné
motory

ventilátory v nev ýbušném 
Provedení

snadno měnitelné 
filtry

radiální sPirální
ventilátory

el. ohřívače s integrovanými 
Prvky sPínání (ssr)

Potrubní klimatizační jednotky



v ysoce Účinné
eliminátory kaPek

vodní ohřívače
s automatickým 
odvzdušněním

střešní ventilátory 
Pro odtah vzduchu

chladiče s integrovanou 
ochranou Proti namrzání
a s odvodem kondenzátu

zaPojení motorů do 
svorkovnic usnadŇuje 
elektroinstalaci

řízení a regulaci za jišŤují 
Provázané systémy s Prvky 
komPlexní ochrany
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9001
ISOREMAK a.s.

Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

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

www.remak.eu

rekuPerace tlumení hluku

chlazení směšování

ohřev filtrace

Průtok a tlaková ztráta velikosti a rozměry
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