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pro  historické  budovy

Luxusní  byty,  prestižní  kanceláře,  ale  i  restaurace  a  
hotely  v  historických  činžovních  domech  již  dávno  zažívají  
svou  renesanci.  Adaptace  budov  pod  památkovou  
ochranou  tvoří  velké  procento  stavebního  trhu  v  Polsku.

Používání  klimatizačního  a  ventilačního  systému  je  
dnes  naprostým  standardem.  Návrh  instalací  v  takových  
zařízeních  je  však  pro  projektanty  HVAC  obtížným  úkolem  
kvůli  omezením  a  směrnicím  stanoveným  konzervátorem.  
Někdy  je  samotné  umístění  objektu  výzvou,  protože  je  
obvykle  nemožné  umístit  vnější  jednotky  na  fasádu  nebo  
střechu  budovy.

je  systém  RVF  V-STAGE  Rotenso.

Majitelé  historických  nemovitostí  zodpovídají  za  
péči  a  pozornost,  aby  byl  objekt  zachován  v  co  nejlepším  
stavu  a  ve  formě,  která  se  co  nejvíce  přibližuje  jeho  
původní  podobě.  Zákonná  ochrana  památek  však  
neznamená,  že  není  šance  na  zavedení  tepelné  pohody  v  
prostorách. Řešení  výše  uvedených  potíží

Klimatizace

vysoké  
teplo

a

Jednotka  Rotenso  RVF  V-STAGE  je  vybavena  dvouotáčkovým  
invertorovým  kompresorem  třídy,  výměníkem  s  pokročilými  technologiemi  zlepšujícími  výkon  kondenzace,  energeticky  úsporným  odstředivým  ventilátorem.
S
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RVF  V-STAGE  kondenzační  jednotka  uvnitř  
budovy

Instalace
do  uzavření

Instalace

Instalace

komín

v  podkroví

v  technické  místnosti

Stavební  možnosti

S

Šetří  místo,  materiál  a  potřebný  čas

Sestava  je  založena  na  instalaci  chladicího  systému  pouze  dvěma,  oddělenými  T-kusy  systému  RVF.

potrubí

Systém  RVF  V-STAGE  je  dvoutrubkový  systém.

na

za

spuštění  instalace.

Montáž  RVF  V-STAGE Montáž  RVF  V-STAGE
v  technické  místnosti do  uzavřeného  

komína
v  podkroví

Montáž  RVF  V-STAGE
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RVF  V-STAGE
vnitřní  jednotka

K  přívodu  a  odvodu  vzduchových  kanálů  ven  
stačí  pouze  malé  otvory  ve  fasádě  nebo  střeše,  které  
neovlivňují  estetiku  budovy  a  lze  je  snadno  zakrýt  
speciální  maskou  nebo  vložit  do  rámu  okna,  popř.  
nepoužívaný  komín.

Princip  činnosti  kondenzační  jednotky  Rotenso  
RVF  V-STAGE  určené  pro  památky  je  stejný  jako  u  
klasického  řešení  s  externí  kondenzační  jednotkou,  
s  tím  rozdílem,  že  samotná  jednotka  V-STAGE  je  
však  z  výroby  uzpůsobena  pro  instalaci,  tzn.  může  
být  umístěn  uvnitř  budovy,  například  v  technické  
místnosti,  archivu,  sklepě  nebo  na  půdě.

ventilační  potrubí  ven.  To  je  možné  díky  speciální  
konstrukci  odstředivého  ventilátoru  s  vysokým  tlakem  
až  90  Pa,  který  umožňuje  dopravu  vzduchu  na  velkou  
vzdálenost,  dokonce  až  15  metrů.

Do  a  ze  zařízení  musí  být  přiváděn  a  odváděn  
čerstvý  vzduch  potřebný  pro  termodynamickou  
přeměnu

Konstrukce

Stejnosměrné  plynulé  přesné  ovládání  regulace  
frekvence,  snižuje  opotřebení  a  zvyšuje  životnost

S
Motor  odstředivého  ventilátoru  má

Elektřina  motoru.

S

a

Systémy  RVF  V-STAGE,  dvourotační  kompresory  s  
vyhříváním  klikové  skříně  umožňují  navíc  efektivně  provádět  funkci  vytápění  až  do  -15ºC.

vPoužitý

na

vestavěný  dokonce

Co
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Produktová  řada  RVF  V-STAGE  zahrnuje  tři  kondenzační  
jednotky  o  výkonu  10,  14  a  16  kW.

Možnost  kompletní  instalace  chladiče  uvnitř  objektu,  
připojení  9  vnitřních  jednotek  RVF  s  možností  předimenzování  
celkového  výkonu  vnitřních  jednotek  vůči  chladiči  až  o  130  
%  a  spolupráce  systému  se  vzduchotechnickými  jednotkami,  
s  chlazením  nebo  vytápěcí  sekce  je  řešením  pro  objekty  v  
památkové  péči  nebo  se  složitou  polohou.
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DC  invertor  DC  invertor  DC  invertorspojka
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křivka

Systémy  RVF  se  vyznačují  větší  instalační  

délkou  než  oblíbené  multisplitové  klimatizační  systémy  -  až  100  m  celkové  délky  a  až  30  m  výškového  
rozdílu.

Série
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