
VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA PLOCHÁ KOMPAKTNÁ 
S DOSKOVÝM REKUPERÁTOROM BKL-SD 

 

 Ploché kompaktné jednotky s doskovým rekuperátorom na spätné získavanie tepla sú jednoúčelovými jednotkami, 
ktoré sú vytvorené z funkčných prvkov pre dopravu a úpravu vzduchu. Sú vyhovujúce na účely teplovzdušného vetrania 
miestností (konfigurácia s ohrievačom bez chladiča). 
 Plochá kompaktná jednotka s doskovým rekuperátorom pre spätné získavanie tepla zabezpečuje: 
- nasávanie vonkajšieho vzduchu, jeho jednostupňovú filtráciu (G3/G4/F5), spätné získavanie tepla, ohrev a dopravu 

upraveného vzduchu do priestoru 
- odsávanie znečisteného vzduchu, jeho jednostupňovú filtráciu (G3/G4/F5), spätné získavanie tepla a vyfukovanie 

znečisteného vzduchu do vonkajšieho priestoru 
       Jednotku je možné doplniť o ďalšie funkčné dielce ako napr. zmiešací , tlmiaci, zvlhčovací, ďalší stupeň filtrácie a pod. 

 

 
Plochá kompaktná jednotka s doskovým výmenníkom pre spätné získavanie tepla je určená hlavne pre prevádzky 

zabezpečenia dávky vonkajšieho vzduchu  pre pobyt ľudí v priestore alebo pre potreby technologickej prevádzky s veľkým 
podielom vonkajšieho vzduchu.  

 
Konštrukčné prevedenie  
 Vzduchotechnická jednotka sa vyrába vo vyhotovení s tepelne a hlukovo izolačnými panelmi hrúbky 25 mm pre 
umiestnenie  do vnútorného priestoru, alebo panelmi do hrúbky 45mm pre umiestnenie do vonkajšieho prostredia. Plášť 
jednotky je opatrený povrchovou úpravou štandartne RAL 5018 od výrobcu.  Jednotka pozostáva z troch dielcov, ktoré sa 
podľa potreby zavesujú pod strop, prípadne sa ukladajú na základový rám kovovej konštrukcie vysoký 200 mm. Rám sa 
ukladá na rovnú betonovú podlahu alebo oceľovú konštrukciu. Súčasťou dodávky je sifón pre odvod kondenzátu, strieška pre 
jednotku vo vonkajšom prevedení a ďalšie iné príslušenstvá v zmysle individuálnych požiadaviek. 

 
Typ pracovného prostredia 

Použitie pochej kompaktnej jednotky s doskovým rekuperátorom na spätné získavanie tepla je vhodný pre priestory, 
ktorých prostredie zodpovedá základnému prostrediu podľa STN 33 2320 (EN 60079-10) bez nebezpečenstva výbuchu.  

Vzduchotechnická jednotka nie je vhodná na dopravu vzduchu, ktorý obsahuje vláknité čiastočky, lepivé nečistoty, 
abrazívne prímesy a chemicky agresívne látky.  
 Ploché kompaktné jednotky s doskovým rekuperátorom na spätné získavanie tepla môžu byť vyrobené pre použitie 
pre úpravu vzduchu do čistých priestorov v hygienickom prevedení. 
 
Ovládanie a riadenie 
 Ovládanie, prepínanie režimov prevádzky a riadenie chodu jednotky zabezpečuje systém MaR. Zariadenie môže byť 
dodané bez MaR alebo s kompletným vybavením MaR podľa požiadavky zákazníka. 
 
 
 
 
 
 
Uvedený typ zostavy VZT jednotky je základný. Atypické prevedenie podľa Vami navrhnutej zostavy konzultujte s výrobcom. Pre získanie 
podrobných  technických informácií, ako aj ceny kontaktujte výrobcu. Budú Vám  zaslané obratom. Výrobca si vyhradzuje právo zmien 
v špecifikácii zariadenia bez predchádzajúceho upozornenia.  
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Technické údaje pre rýchly výber do projektu – prevedenie panel hr. 25mm 

 

 

Uvažované podmienky:      Vysvetlivky: 
Externý tlak DPext=cca400/350Pa  (prívod/odvod)      O-   ohrievací dielec  
Teplota vonkajšieho vzduchu -12°C/90%rv (zima), 32°C/35%rv (leto)     V-  ventilátorový dielec 
Prívodná teplota vzduchu po rekuperácii a dohreve t=20°C (zima)     F-   filtračný dielec 
Vodný ohrievač:  teplota vody 80/60°C (alternatívne ohrev elektrický)     RD- dielec doskového rekuperátora 
Rozmery BxHxL platia pre vnútorné prevedenie – panel hr.25mm 
 
 Uvedený typ zostavy VZT jednotky je základný. Atypické prevedenie podľa Vami navrhnutej zostavy konzultujte s výrobcom. Pre získanie 
podrobných  technických informácií, ako aj ceny kontaktujte výrobcu. Budú Vám  zaslané obratom. Výrobca si vyhradzuje právo zmien 
v špecifikácii zariadenia bez predchádzajúceho upozornenia.   

p. Typ Vzduch. Hm otnosť
č.  výkon a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4

m 3/h m m m m m m m m m m m m m m m m kg
1. 12.06 1 050 225 250 225 225 225 250 225 250 300
2. 15.06 1 770 355 250 280 280 355 250 355 250 410
3. 17.06 2 125 450 250 280 280 450 250 450 250 450
4. 17.07 2 860 450 315 315 315 450 315 450 315 480
5. 18.07 3 540 500 355 355 355 500 355 500 355 560
6. 23.07 4 900 630 400 400 400 630 400 630 400 750
7. 23.08 6 300 710 450 450 450 710 450 710 450 810
8. 25.08 7 080 800 450 450 450 800 450 800 450 910

Pripoj.rozm . Pripoj.rozm . Pripoj.rozm . Pripoj.rozm .

p . Typ Vzduch. Šírka Výška D ĺžka D ĺžka L1 D ĺžka L2 D ĺžka  L3 Typ  m oto ra V ýkon
č .  výkon B H Lc f ilter rekuper V+ O priv od/odv od ohriev ača

m 3/h m m m m m m m m m m m m
1 . 12.06 1 050 890 538 2320 530 895 895 0,75/0,55kW 6,3kW
2 . 15.06 1 770 1196 538 2445 530 1020 895 1,1/1,1kW 11kW
3 . 17.06 2 125 1400 538 2685 530 1020 1135 1,1/1,1kW 12,9kW
4 . 17.07 2 860 1400 640 2685 530 1020 1135 1,1/1,1kW 17,3kW
5 . 18.07 3 540 1502 640 2935 530 1270 1135 2,2/1,5kW 21,5kW
6 . 23.07 4 900 2012 640 3435 530 1645 1260 2,2/2,2kW 29,7kW
7 . 23.08 6 300 2012 742 3435 530 1645 1260 3/3kW 38,2kW
8 . 25.08 7 080 2216 742 3560 530 1645 1385 4/3kW 45kW
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