


Jak vytápět a klimatizovat velké 
prostory s maximální účinností
Jednotky SAX® vzduch-vzduch se jeví jako nejlepší řešení 
jak klimatizovat velké vnitřní prostory, jakými jsou 
průmyslové haly, výrobní podniky, skleníky atd., a to jak 
z hlediska vytápění v zimních měsících, tak i z hlediska 
chlazení v letním období. Umožňují totiž vyhnout se 
použití hydraulického okruhu, takže instalace vnitřní 
i venkovní jednotky je jednoduchá, okamžitá a levná. Velké 
množství přemisťovaného vzduchu zaručuje dostatečnou 
výměnu vzduchu potřebnou pro správné klimatizování 
prostoru. 
Z venkovních jednotek vznikly také jednotky SAX® vzduch-
voda série eL, které mají rovněž nesporné výhody a 
rozměry a jsou vybaveny kompresorem o výkonu až 40 kW 
tepla. 
K venkovní jednotce se pomocí plynového potrubí připojí 
vnitřní box s funkcí ohřívače vzduchu, jehož předností je 
nízká hlučnost a schopnost dokonale rozptýlit přenesený 
výkon.
Tyto jednotky, přestože u nich nedochází k tepelné 
výměně s vodou, vykazují vysokou účinnost a odstraňují 
problém, který je pro některé zákazníky obzvláště palčivý, 
a sice riziko tvorby ledu v nejchladnějších zimních 
měsících. V souladu s filozofií 4heat umožňují velkorysé 
rozměry vnitřní jednotky dosahovat maximální účinnosti a 
komfortu za jakýchkoliv podmínek, především z hlediska 
hlučnosti, která je díky speciálnímu nízkootáčkovému 
ventilátoru s invertorem omezena na minimum. Krom 
toho je díky venkovní jednotce SAX® zaručena funkčnost 
až do teploty -33°C.

U tohoto typu konstrukce se dosud vždy 
používaly tradiční systémy, jakými jsou např. 
ohřívače vzduchu na plyn či jiná paliva, které 
mají velkou spotřebu, nízkou účinnost, nejsou 
schopny chladit a jsou velmi hlučné, neboť 
bývají vybaveny tradičními velkými ventilátory. 
Systém VRF, který je občas nabízen jako 
alternativa k těmto produktům, naráží 
na potíže v použití z toho důvodu, že na trhu 
neexistují jednotky o výkonech a vlastnostech
pro takové aplikace, neboť se používají 
pro velkokapacitní objekty, jako jsou hotely, 
kanceláře a obchodní centra. Inovace systému 
SAX® Air spočívá ovšem v tom, že se jedná 
o dosud neexistující produkt v oboru
průmyslové klimatizace, určený především 
pro výrobní haly a skleníky, vyznačující se velmi 
jednoduchou instalací, jednoduchým 
ovládáním a velkými úsporami.

SAX® vzduch - vzduch



Technické údaje

Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch 
s vnitřní jednotkou o vysoké účinnosti

Jednotka Nom. Max

Vytápění
kW 24,5 36,5
kW 4,6 8,4

Tepelný výkon (vzduch 7°C - prostředí 20°C) 
Elektrický výkon (vzduch 7°C - prostředí 20°C) 
COP (vzduch 7°C  - prostředí 20°C) 5,4 4,3

Chlazení
kW 23,8 27,4
kW 5,4 7,7

Kapacita chlazení (vzduch 35°C - prostředí 27°C) 
Elektrický výkon (vzduch 35°C - prostředí 27°C) 
EER (vzduch 35°C - prostředí 27°C) 4,4 3,6

Napájení
V/np/Hz 400/3/50

kW 13,3
Napájení
Maximální příkon
Maximální proud A 30

Provozní rozsah Vytápění Min ~ Max °C -33°C ~ 35°C
Chlazení Min ~ Max °C -10°C ~ 50°C

Kompresor

Typ Scroll
Počet
Typologie
Napájení V-np-Hz

1
Vstřikování páry

400-3-50
Množství oleje (PVE) kg 2,2
Typologie oleje FV50S

Venkovní 
ventilátor

EBMPAPST
Inverter BLDC

1
mm 910
kW 0.625
A 1.1

rps 610

Model
Typologie
Počet
Průměr
Maximální příkon
Maximální proud
Maximální rychlost
Maximální průtok vzduchu m3/h 15000

Vnitřní 
ventilátor

EBMPAPST
Inverter BLDC

1
mm 800
kW 0,44
A 1,9

rps 600

Model
Typologie
Počet
Průměr
Maximální příkon
Maximální proud
Maximální rychlost
Maximální průtok vzduchu m3/h 6000

Hlučnost
Max dB(A) 44Akustický tlak (vzdálenost 5 m) 

Akustický výkon (venkovní vzduch35°C) Max dB(A) 63

Rozměry Venkovní jednotka H x L x D mm 1771x1288x704
Vnitřní jednotka H x L x D mm 1080x1263x774

Chladivo
Typ R410A
Množství kg 10

Regulace
Hlavní ventil EEV
Vstřikovací ventil EEV

Chladicí 
přípojky

Plyn ø mm (inch) 22 (7/8”)
Kapalina ø mm (inch) 12 (1/2”)

Počet jednotek 1

Počet připojitelných 
vnitřních jednotek 1

Venkovní tepelný 
výměník

Počet řad počet 3
Vzdálenost mm 2,5
Obložení Hydrofobní

Vnitřní tepelný 
výměník

Počet řad počet 3
Vzdálenost mm 1,6
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