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Kompaktní jednotky

Kompaktní jednotky

Jednotky Zenith jsou charakteristické vysokou účinností rekuperace tepla z odváděného vzduchu (80-90 %),

vysoké účinnosti je dosaženo kombinovaným protiproudým nebo rotačním výměníkem tepla. Rozsah výkonu

jednotek Zenith činí 500 až 7500 m3/h.

Integrovaný řídicí systém jednotky umožňuje kompletní přehled a jednoduché ovládání provozních parametrů

na barevném displeji. Řídicí systém je kompatibilní také s aplikací umožňující dálkové ovládání jednotky

prostřednictvím počítače, mobilního telefonu nebo tabletu.

Konstrukce jednotky umožňuje rychlé a snadné připojení dalších prvků (tlumiče hluku, chladiče, ohřívače,

vzduchové filtry), snadný transport a snadnou montáž zařízení.

Kompaktní vzduchotechnické jednotky s
modulární konstrukcí a vysokou účinností
rekuperace tepla s integrovanou regulací.
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Sestavné jednotky

Sestavné jednotky Jednotky AF jsou nabízeny v několika variantách:

Standardní verze - vnitřní instalace jednotky.

Venkovní verze - odolné vůči povětrnostním vlivům.

Bazénová verze - určené pro větrání, vysoušení a ohřev všech 
typů bazénů. Bazénové jednotky jsou charakteristické speciál-
ním systémem větrání, odolností vůči korozi a sloučeninám 
chlóru. Jednotky se dodávají s kompletním systémem měření 
a regulace.

Verze pro čisté prostory - jednotky určené pro aplikace s 
vysokými nároky na čistotu vzduchu (nemocnice, farmaceu-
tický a elektrotechnický průmysl). Jednotky AF-Cleanroom 
odpovídají normám DIN1946-4 a směrnici VDI6022-1. Vysoká 
kvalita jednotek Frapol pro čisté prostory je doložena
certifikáty PZH Hygienic Atestation a TÜV. 

Speciální verze - jednotky přizpůsobené individuálním poža-
davkům zákazníků, a to jak co se týče použitých materiálů, tak 
rozměrů zařízení. Příkladem jsou zóny s nebezpečím výbuchu, 
kde je dodáváno zařízení vyhovující směrnici ATEX. Pokud tomu 
tak není, inženýři v oddělení nabídky navrhnou individuální 
řešení založená na znalostech a zkušenostech oddělení výzku-
mu a vývoje společnosti Frapol.

Provedení PRO - nový typ opáštění s vylepšenými mechan-
ickými parametry.

Sestavné jednotky AF slouží k dopravě vzduchu ve ventilačních 
a klimatizačních systémech. Mohou být použity v obchodních 
zařízeních, veřejných budovách, obytných budovách (obchody, 
kanceláře, nákupní centra, hotely, restaurace) i v průmyslových 
závodech. Díky modulární konstrukci mohou být jednotky se-
staveny v libovolné konfiguraci. Jedinečný software pro výběr 
jednotek nabízí flexibilní dimenzování podsestav s ohledem na 
specifika každého vzduchotechnického systému za účelem do-
sažení co nejlepších možných provozních parametrů.

Díky modulární konstrukci mohou být
jednotky sestaveny v libovolné 
konfiguraci.

Nabídka společnosti Frapol v oblasti
větracích jednotek se skládá ze dvou řad.
Základní řadu sestavných jednotek AF
doplňuje řada kompaktních větracích
jednotek Zenith.

Průtok vzduchu m3/h

Z 20 AF 00Z 70 AF 85

ZENITH

AF PRO

AF 85

AF
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Samonosný plášť1
Plášť z tenkých ocelových plechů a uvnitř aluzinkových
plechů, díky kterým je odolný proti korozi. Na vnější
straně je ocel potažena povrchem odolným proti
mechanickému poškození. Tepelná izolace je zajištěna
minerální vlnou o tloušťce 50 mm.

Mechanické vlastnosti pláště
(v souladu s PN-EN 1886)
- třída mechanické pevnostni D1
- třída těsnosti krytu L2
- třída těsnosti filtru bypassu F9
- třída tepelné propustnosti T2
- třída faktoru tepelného přemostění TB3

Výměník tepla3
Zpětné získávání tepla v jednotkách Zenith se
provádí deskovým nebo rotačním výměníkem tepla.
Oba tyto systémy zajišťují vysokou účinnost
zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu při
zachování nízkých tlakových ztrát.

Kapsový filtr
Filtrace vzduchu je prováděna pomocí
velkoplošných kapsových filtrů M5. Jednotka může
být vybavena filtry třídy F7 a F9.

4

Zenith

Vlastnosti a funkce

 M5-F9

EC Ventilátor2
Větrací jednotka Zenith je vybavena ventilátory 
s motory EC, které umožňují regulaci rychlosti při
zachování vysokého výkonu a úspory energie 
v plném rozsahu provozního výkonu. EC ventilátory
mají kompaktní konstrukci, delší životnost 
a plynulou regulaci rychlosti, zatímco trysky
FlowGrid® významně snižují hladinu hluku.

Rekuperace tepla 
s účinností až 90 %

Kompaktní 
konstrukce

Snadná montáž

Ohřev nebo chlazení
vzduchu

Filtry M5 - F9

Systém měření a
regulace se zapojením
Plug&Play

Program výběru je k dispozici 
online
www.frapol.com.pl/programdoboru

Rozsah výkonu
500 - 7500 m3/h

@

76

3

TopeníChlazení

Volitelná výbava

Jednotky Zenith mohou být vybaveny chlazením nebo topením. Chlazení je zajištěno výměníkem tepla s médiem (voda,
glykolový roztok) nebo chladivem R410A. Ohřev vzduchu může probíhat elektrickým ohřívačem nebo teplovodním
výměníkem.

- zastřešení          - klapky            - pružné manžety

6

8

7

Zenith

5

Standardně dodávané se
systémem měření a regulace
Frapol SMART

Integrovaný řídicí systém jednotky umožňuje kompletní
přehled a jednoduché ovládání provozních parametrů na
barevné obrazovce. Řídicí systém je kompatibilní také s
aplikací umožňující dálkové ovládání jednotky prostřednic-
tvím počítače, mobilního telefonu nebo tabletu.

Elektrické kabely jsou umístěny mezi stěnami
pláště a kabelové přípojky jsou vyrobeny pomocí
rychlospojek třídy IP 67. Zařízení splňuje
požadavky směrnic EMC a LDV.

JEDNOTKA + SYSTÉM MAR + PROKABELOVÁNÍ + SPUŠTĚNÍ
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AF

Velký výběr
- 30 typizovaných velikostí

Rámová konstrukce

Snadná montáž

Široká nabídka
volitelné výbavy

Možnost přizpůsobení
rozměrů zařízení

1

2

3

4

5

1 Hliníkové nebo ocelové klapky, instalované na vnější
straně pláště. Venkovní centrální jednotky mají pohon
uvnitř pláště. Volitelně lze dodat klapky se zvýšenou
těsností.

3

5

Min. 120 mm vysoký montážní rám, vybavený
transportními otvory. Standardně vyrobeno z
galvanizované oceli, volitelně lakováno.

Sekce filtrů a ventilátoru jsou vybaveny revizními
panely, které usnadňují údržbu. Panely jsou
zajištěny zámkem v sekci ventilátoru.

Sekce pro zpětné získávání tepla a chlazení vybavené
kondenzátní vanou z nerezové oceli. K dispozici je
možnost provedení celého dna jednotky ve formě
kondenzátní vany.

Volitelná revizní okna a vnitřní osvětlení
umožňují vizuální posouzení stavu jednotky bez
vypnutí zařízení.

Bohatá standardní výbava: bezpečnostní
vypínače, mrazová čidla, sifony, odběrná místa
tlaků na filtrech.4

6

7

2 Jednotlivé části jsou vybaveny odnímatelnými
revizními panely nebo kontrolními otvory.

Součásti větrací jednotky

Vlastnosti a funkce

x 

y

Individualizace zařízení
pro specifické projekty

AF

5

6

Plášť se skládá z tuhého rámu vyrobeného z hliníkových profilů, do kterých jsou
připevněny panely zhotovené ze dvou vrstev pozinkovaného ocelového plechu.
Mezi panely je izolace z nehořlavé minerální vlny. Vnější vrstva panelu je
standardně lakována. Volitelně může být plášť vybaven přídavným panelem,
který zvyšuje tloušťku izolace a eliminuje hrany, ve kterých se mohou hromadit
nečištoty.
Je možné modifikovat materiály, ze kterých bude plášť vyroben. V závislosti na
požadavcích projektu může být rám jednotky vyroben z eloxovaného hliníku,
panelů z aluzinkované oceli nebo nerezové oceli.

Mechanické vlastnosti pláště (v souladu s PN-EN 1886)
- třída mechanické pevnostni D1
- třída těsnosti krytu L2
- třída těsnosti filtru bypassu F9
- třída tepelné propustnosti T2
- třída faktoru tepelného přemostění TB3

Plášť větrací jednotky

Standardní plášť

Plášť s přídavným panelem

40/50 mm

60/70 mm

40/50 mm

60/70 mm

Varianty sání / výfuku
větrací jednotky

Vertikálně Horizontálně

AF 00

1040

52
010

40

520
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AF

Vlastnosti a funkce

Široká škála komponentů

Ventilační jednotky v
souladu s požadavky
EU 1253/14

Rozsah výkonu od
500 - 100 000 m3/h

1 Kapsové nebo deskové filtry, filtrační třída G4-F9.
Standardně dodávané filtry třídy M5. Délka kapsy
600 mm, nízké tlakové ztráty a delší životnost.
Instalováno ve vodící liště s upínáním. Kovové,
uhlíkové nebo elektrostatické filtry jsou dostupné
jako volitelná výbava.

2 Hliníkové, ocelové (lakované) nebo kompozitní
oběžná kola. Motory standardně dodávané s
třídou energetické účinnosti IE2, třída IE3 nebo
motory EC jako volitelná výbava.

3 Zpětné získávání tepla v jednotkách AF se provádí
deskovým nebo rotačním výměníkem tepla. Oba tyto
systémy zajišťují vysokou účinnost zpětného získávání
tepla z odpadního vzduchu při zachování nízkých
tlakových ztrát.

Centrální vzduchotechnické jednotky je možné dodat
s dvoustupňovým systémem rekuperace tepla ve
formě standardního výměníku tepla (deskový /
rotační) doplněné o tepelné čerpadlo.
Deskové výměníky tepla jsou vybaveny obtokovou
klapkou.

K dispozici jsou také další varianty provedení:
- rotační výměníky s hygroskopickým filmem pro lepší
rekuperaci vlhkosti z odpadního vzduchu,
Chlazení vzduchu se provádí pomocí vodních nebo
přímých výměníků. Standardně se dodávají vodní
výměníky CU / AL, které jsou k dispozici také ve verzí s
ochrannou epoxidovou vrstvou.
- průtokové / glykolové výměníky s epoxidovým
nátěrem pro zvýšenou odolnost proti korozi.

Komponenty

Komponenty od
ověřených dodavatelů

EU1253/14

Energeticky 
účinné řešení

1

3

SERVISNÍ
VYPÍNAČ

Řídicí systém 
Frapol SMART +

AF

4

5

Ohřívače všech typů jsou z výroby vybaveny
ochrannými systémy. Standardně výměníky vody CU /
AL, k dispozici také s ochranným epoxidovým
nátěrem.
Výměny jsou navrženy tak, aby mohly být vytaženy ze
servisního pouzdra. Jednotka může být vybavena
prázdnými komorami pro usnadnění čištění výměníků.

Měřicí prvky - zcela přizpůsobené investičním požadavkům; možnost 
měření CO2, vlhkosti, tlaku, koncentrace suspendovaných částic a 
mnoha dalších parametrů vzduchu.
Výkonné prvky - tlakové písty škrtnících klapek, regulátory VAV, 
sestavy ventilátorů, zvlhčovače vzduchu, tepelná čerpadla a téměř 
jakékoli zařízení odpovědné za přípravu parametrů vzduchu.
Napájecí a ovládací rozvaděč - napájí, chrání a integruje všechny 
prvky zabudované do klimatizační a ventilační jednotky. Rozváděče 
Frapol jsou založeny na libovolně programovatelných logických řa-
dičích, s patentovaným softwarem Frapol. Montáž rozvaděče je možná 
přímo na centrále již ve fázi výroby, existuje také možnost samostat-
ného dodání a založení rozvaděče kdekoli na místě. 

Chlazení vzduchu se provádí pomocí vodních nebo
přímých výměníků. Standardně se dodávají vodní
výměníky CU / AL, které jsou k dispozici také ve verzí s
ochrannou epoxidovou vrstvou.
- průtokové / glykolové výměníky s epoxidovým
nátěrem pro zvýšenou odolnost proti korozi. Výměníky 
jsou navrženy tak, aby byly jednoduše
vytaženy ze servisních pouzder.

Individuální 
návrh systému
měření a regulace
na vyžádání

                     CENTRÁLA + AUTOMATIKA + TOVÁRNÍ KABELÁŽ + SPUŠTĚNÍ 
Napájecí a řídicí rozvaděč integrovaný s ventilační centrálou (montáž rozvaděče na 
ventilační jednotce nebo strukturované kabeláže centrály do svorkovnice na fasádě a 
nezávislé dodání rozvaděčů na objekt). Centrála je dodávána Zákazníkovi s kabeláží, po 
montáži a připojení je centrála připravena k používání.

OVLÁDACÍ PANEL + AUTOMATIKA + KABELÁŽ U ZÁKAZNÍKA + SPUŠTĚNÍ  
Napájecí a ovládací rozváděč namontovaný na jakémkoli místě, kabeláž může zahrno-
vat zařízení umístěná mimo centrálu, např. regulátory VAV, další škrtící klapky, senzory 
atd. Uvedení do provozu a parametrizace nastavení prováděné v podmínkách cílové 
práce.

CENTRÁLA + AUTOMATIKA
Napájecí a ovládací rozváděč odeslaný samostatně, 
po zapojení Zákazníkem, mohou být uvedeny do 
provozu společností Frapol.

Varianty dodání automatiky

2

4 5

SERVOPOHON

PRVKY MĚŘENÍ A REGULACE
NAPŘ. SENZORY TEPLOTY 
A VLHKOSTI

PLUG&PLAY
SPOJOVACÍ
SYSTÉM
SEGMENTŮ

PRVKY MĚŘENÍ A REGULACE
NAPŘ. SENZORY TLAKU
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AF PRO

Vlastnosti a funkce

Možnost různých provedení
jednotky AF, možnost úprav
rozměrů pláště

Certifikát TÜV

Vylepšené mechanické
vlastnosti pláště

Vzduchotechnická jednotka AF PRO je výsledkem výz-
kumu a vývoje společnosti Frapol, jehož cílem bylo vy-
tvořit moderní a energeticky úspornou platformu vzdu-
chotechnických jednotek pro různé druhy aplikací. 

Nový design představuje vývoj hlavní řady vzduchotech-
nických jednotek AF při zachování stávající rozsáhlé 
řady standardních velikostí, možných úprav a volitel-
ného vybavení.

AF PRO

Velká zvuková
izolace pláště

Vnitřní povrchy jednotky
v hladkém provedení

Minimalizovaný vliv
tepelných mostů -
koeficient třídy TB1

AF PRO

Samonosný rám jednotky je tvořen speciálním hliníkovým profilem s integrova-
nou plastovou brzdou prostupu tepla, čímž je maximálně snížen efekt tepelného 
mostu v rámu. Rám je připraven pro osazení pláště jednotky ve dvou vrstvách 
- vnější vrstva z minerální vlny o vysoké hustotě a lakovaného plechu vsazeného 
do rámu jednotky, vnitřní vrstva tepelné izolace je instalována tak, aby tato 
vrstva izolovala i rám jednotky. Na poptání lze využít další materiály na plášť 
jednotky (např. aluzinek, nerez, lakovaný povrch atd.) a hliníkový profil rámu 
může být eloxován.

Mechanické vlastnosti vzduchotechnické jednotky:
- třída mechanické pevnostni D1
- třída těsnosti krytu L1
- třída těsnosti filtru bypassu F9
- třída tepelné propustnosti T2
- třída faktoru tepelného přemostění TB1

Parametry potvrzené certifikátem TUV 

Plášť vzduchotechnické jednotky

Konstrukce

Hladké vnitřní plochy

80 mm
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Pokročilé řídicí systémy navržené na základě ovladačů značky Carel 
a vlastního softwaru Frapol.
Projekty Frapol Smart + lze zcela přizpůsobit potřebám klienta. 
Na vyžádání může být systém provozován na ovladačích od jiných 
výrobců, např. Siemens, Johnson Controls, Schneider.

Možnosti ovládání centrál

Volič Carel Th-Tune 
• nastavení zadané teploty,
• ruční ovládání provozního režimu,
• aktivace harmonogramu,
• snadná montáž a instalace,
• čtení alarmových kódů,
• nízká kupní cena.

Ovládací panel Carel PGD1
• čitelné informace o provozním stavu komponentů centrály,
• ovládání všech regulačních parametrů,
• komplexní obsluha harmonogramu,
• programování pomocí parametrizace,
• náhled stavu všech vstupů a výstupů ovladače,
• plný přístup k nabídce alarmů,
• světelná a zvuková signalizace,
• ovládání provozního režimu,
• čtení historie událostí,
• může být použit v náročném pracovním prostředí.

Standardní panel, nejčastěji vybíraný, plná funkčnost.

Doporučený jako doplňkový panel v dodávce,
nejjednodušší obsluha.

2

1

Základní vlastnosti ovladače

Vyzkoušené
počítačové programy
společnosti Frapol.

Pouze ověřené
i spolehlivé 
komponenty

Obsluha
pokročilých panelů
obsluhy a
jednoduchých 
voličů

Možnost
personalizace
software

Možnost dálkového
ovládání

Libovolná integrace
s automatizačními 
systémy objektu (BMS).

Možnost kabeláže
a prvního spuštění

Možnost spuštění
a školení na místě.

Objednání tovární sady Automatiky Frapol pro centrálu znamená výběr produktu plně připraveného ke spolupráci s komponenty ventilační centrály.

Jeden panel - mnoho zařízení. SCADA/BMS

HMI panel

• čitelná obsluha a vizualizace práce instalace,
• možnost obsluhy více centrál na jednom panelu,
• alternativa k jednoduchým BMS systémům
• montáž na libovolném místě,
• archivace dat - grafy a alarmy,
• spolehlivost - řešení prověřené v průmyslu.
• možnozst dálkového ovládání odkudkoli 

Software SCADA

• integrace celého systému HVAC na jednom místě,
• svoboda řízení ventilačního systému - v systému jsou 
   monitorována všechna zařízení obsluhovaná ovladači centrál,
• žádné skryté náklady - celoživotní licence uživatele,
• archivace dat - grafy a alarmy,
• po dohodě je možné  obsluhovat další zařízení (nejen automatiku 
   centrály),
• možnost dálkového ovládání odkudkoli na světě  
 

43
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Možnosti ovládání centrál

Nejmodernější řídící systém integruje provozní systém
rekuperace tepla, výměníky tepla / chladu, přídavné ventilační
zařízení, měřicí senzory a další systémy v budově, aby bylo
zajištěno dálkové ovládání prostřednictvím mobilních
zařízení. Určeno pro ventilační jednotky Zenith a rekuperační
jednotky OnyX.

Základní vlastnosti ovladače

Kompletní přehled o
provozních parametrech
rekuperační jednotky na
barevném dotykovém
displeji

Spolupráce se
zemními výměníky

Spolupráce s
ohřívači a chladiči

Aktualizace sofwaru
pomocí SD karty

Monitorování kvality
ovzduší - teplota, vlhkost,
koncentrace plynů

Možnost přístupu pomocí
dálkového ovládání z
libovolného místa pomocí
počítače, tabletu nebo
mobilní telefonu - modul
ecoNET

Integrace s BMS systémem
díky komunikačnímu
protokolu Modbus RTU

Komplexní regulace
stupně zpětného
získávání tepla

• Podpora směšovacích komor,
• Automatické odmrazování rekuperačního výměníku tepla, funkce cyklického čištění výměníku tepla a definování jeho
    provozního režimu,           
• Automatické chlazení,
• Spolupráce s kuchyňskými digestořemi, zabezpečovací ústřednou, požární ústřednou a dalšími systémy v budově,
• Předdefinované provozní režimy větrání: otevřená okna, párty nebo tlakové rozdíly v místnostech (regulace vzájemných
   rychlostí přívodních a odtahových ventilátorů),
• Možnost přizpůsobení provozních režimů,
• Dedikované provozní režimy pro spolupráci s krby a kuchyňskými digestořemi,
• Komplexní podpora týdenního provozního plánu,
• Čtení a archivace poplachových událostí,
• Plynulé řízení výkonu systému v rozsahu 25-100 %       

Ostatní funkce

ecoNET

GWC
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Business Garden, Varšava 

Výrobní hala Bridgestone, Poznań, Stargard Szczeciński 

Terma Bania, Białka Tatrzańska 

Fakultní nemocnice, Prokocim 

Národní stadion, Varšava 

Park informačních technologií v Malopolsku, Krakov  

Oceanárium ve Vladivostoku v Rusku

Továrna Gilette, Lodž

Vybrané realizace

Vybrané realizace

fot. Przemysław Jahr
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Vybrané realizace

Warsaw Spire, Varšava, Polsko

Letiště v Krakově, Balice 

Výrobní závod MAN Trucks, Niepołomice 

Galerie Wroclavia, Wrocław

OVO Wrocław

TAURON Arena Krakow, Krakov, Polsko

Sklad surovin Wawel, Dobczyce

Elektrárna Opole

fot. Wawel S.A.

fot. Man

fot. Maciej Lulko
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