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Kde sídlíme? 

Výrobce klimatizací a tepelných čerpadel
ROTENSO sídlí v Polsku ve městě 
Rudza Śląska, která se nachází
cca 70 km severně od Ostravy.
Značku Rotenso v ČR zastupuje
společnost TOREX BOHEMIA,s.r.o. 
z Jablonce nad Nisou.
Informace pro koncové zákazníky najdete na 
www.rotenso-czechia.cz .

  
 

 



THERMOSILESIA

Rotenso spolupracujeme s globálními značkami
a nejlepšími výrobci zařízení HVAC.
Jen tak Vám můžeme nabídnout výrobky výborné
kvaity za dobré ceny.

 

Naše
nabídka



THERMOSILESIA

Rozsah rozvoje dokonale ilustruje rozšiřování skladových prostor. V roce 2009 mělo Rotenso pouze 150 m2 skladové plochy a 
80 paletových míst. V roce 2019 už to bylo 4 300 m2 a 6 700 paletových míst. To je cca 250 kamionů. 

. 
V současné době má THERMOSILESIA logistické centrum o celkové ploše 12 000 m2 a až 17 400 paletových míst
a plánuje se další rozšíření kancelářských a skladových prostor.
Doprava z centrálních skladů v Polsku je zajišťována týdenními svozy nebo podle potřeby.

Historie 
a rozvoj  

firmy
2009

2015

2500 m2

1800 miejsc 
paletowych

150 m2

80 miejsc paletowych

2019

2022

4300 m2

6700 miejsc paletowych

12000 m2

17400 miejsc paletowych



Podl.plocha: 1200m²     Školící místnost: 36 osob    Showroom: 200m²     Skladová plocha: 4300m²    Paletová místa: 6700  

Nová 
budova

THERMOSILESIA
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THERMOSILESIA

Nová výrobní hala
 a kancelářské

 prostory

Stavební práce byly zahájeny začátkem března 2022. Zastavěná plocha nového prostoru
je 8 000 m2. Bude postavena nová výrobní hala pro přístroje Rotenso,
bude rozšířena nová administrativní budova a stávající logistické centrum.

Nová budova THERMOSILESIA bude vybavena fotovoltaickou instalací o výkonu 100 kWp,
která z velké části pokryje poptávku po elektrické energii v sídle THERMOSILESIA. 

THERMOSILESIA obdrží od Norska podporu ve výši 1 mil. EUR v rámci Norských fondů.
Cílem projektu je představit rekuperační vzduchotechnické jednotky s baktericidním
povlakem vybavené inovativním řídicím systémem vyvinutým v rámci výzkumných
a vývojových prací.



THERMOSILESIA

Team
 Rorenso

Naší silnou stránkou je tým
profesionálně připravených

 obchodních poradců nabízejících
odbornou pomoc při výběru
 optimálních řešení v oblasti

 klimatizace a ventilace.

Garantujeme plnou servisní podporu.
 Naši kvalifikovaní servisní technici
dokonale znají každé z nabízených

zařízení, díky čemuž jsou schopni
zodpovědět všechny 

technické otázkách.
 

 



THERMOSILESIA

Spolupracujeme pouze s průmyslovými
distributory a instalačními firmami.
Koncové zákazníky předáváme intalačním
partnerům. 
Díky využití moderních nástrojů e-commerce,
logistického zázemí a spolupráci s mezinárodními
kurýrními službami většinu objednávek
vyřídíme do 24 hodin.
Zásilky v ČR se realizují týdenními svozy nebo
expersními zásilkami.
Některé zboží může být expedováno ze skladu
v Jablonci nad Nisou.

 

Mapa 
prodejů



THERMOSILESIA

INSTALAČNÍ ZÓNA
není pouze intuitivním nástrojem pro zadávání a realizaci objednávek.
Naši odberatelé mají 24/7 po přihlášení přístup k celé naši nabídce
produktů, cenám za instalaci a technické dokumentaci.

Nová platforma
B2B na

torexenergy.cz 

POZOR:
Pokud chcete získat přístup k VO cenám, k servisním informacím a
dokumentaci, je potřeba si zřídit účet a být přihlášen.
Po schálení účtu získáte přístup k prodejím cenám, stavu skladových
zásob a k technické dokumentaci.



THERMOSILESIA

Tento web slouží pro podporu prodeje v České republice
Běžní zákazníci si zde mohou stáhnout katalogové listy
a návodky k použití
Dozví se informace o instačních firmách v regionu.

Rotenso-czechia.cz

http://www.rotenso.pl/


NOVÁ  SÉRIE



Nový HOT-Stamping
Vnitřní jednotky mají nové plastické logo, které je aplikováno hot-stampingem.

Hot-stamping se používá k docílení kvality a lesku písma. 
(Netýká se modelů FRESH, VERSU i ELIS) .



Proudění vzduchu 4D eMOTO

Všechny RAC jednotky v nabíce mají zabudovaný paket pro 4D eMOTO

Vestavěné motorky umožňují automatické ovládání vertikálních a horizontálních žaluzií
pomocí dálkového ovladače nebo nástěnného ovladače, což zaručuje nejvyšší komfort
při ovládání.

 



Zabudovaný paket pro celoroční práci

ZIMNÍ PAKET

ZARUČENÁ BEZPEČNOST
Pomocí topné spirály v odkapávací vaně
může jednotka rychle rozpustit a odstranit
sníh a led z venkovní jednotky, čímž zajistí
stabilní provoz a topný výkon.

Ohřívač ve vaně kompresoru jej připraví na
bezproblémový a efektivní provoz
v režimu topení. Zlepšuje viskozitu oleje
v kompersoru při nízkých teplotách.

U všech jednotek CAC a MULTI

Pro RAC kromě RONI, ELIS, UKURA, FRESH
Vestavěné topení pro odkapávací vanu a klikovou skříň kompresoru.



montuje se do všech jednotek RAC 

kromě modelů  RONI, ELIS, LUVE, FRESH

Mějte na paměti, že:
• Díky vyrovnání hladiny kladných a záporných iontů je v místnosti neustále

iontová rovnováha. Záporné ionty mají pozitivní vliv na zdraví člověka a kladné ionty
mají negativní vliv. Záleží tedy na tom, který typ iontů ve vašem ovzduší převládá.

   

• Snižuje pravděpodobnost růstu mikroorganismů, jako jsou viry, plísně, bakterie a
jiné choroboplodné zárodky. 

Výkonný ionizátor iAIR pro RAC



Modul WIFI
VE VŠECH DODÁVANÝCH KLIMATIZACÍCH RAC
A TENJI X (7,0kW 8,8kW 10,5kW 12,1kW 14,0kW 15,5kW)
JE DODÁVÁN WIFI MODUL. 



Nový bezdrátový ovladač
Rotenzo neustále vylepšuje svoje produkty. Proto přichází
s novým, atraktivněji pojatým dálkovým ovládáním.



Pozłacené lamely jsou montovány do všech vnitřních a vnějších jednotek u zařízení
ROTENSO RAC, CAC, LCAC a dále do  přenosných zařízení.

Jedinečný zlatý povlak má samočisticí vlastnosti a účinně chrání jednotku před korozí.
Kromě toho chrání jednotku před růstem bakterií a zlepšuje její účinnost.

.

Antikorozní pozlacené lamely 



Systém čistého vzduchu iAIR
 MIRAI FRESH REVIO VERSU LUVE TETA ELIS IMOTO UKURA RONI

iAIR

Systém
čistého
vzduchu

Filtr Cold Nano iAIR ── ── ● ● ── ── ── ● ● ──

Filtr Silver Ion iAIR ● ── ── ── ── ── ── ── ── ──

Filtr antibakteriální HEPA iAIR ● ── ● ● ── ── ── ● ● ──

Filtr 3v1 
(Katechinový + Silver  Ion + vitamín C) iAIR ── ── ── ── ● ● ● ── ── ●

Filtr 3v1 
(Fotokatalitický + Aktivní uhlí + Cold Nano) iAIR ── ── ── ── ● ● ● ── ── ●

Filtr elektrostatický HD iAIR ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Filtr čistého vzduchu EPA R12 ── ● ── ── ── ── ── ── ── ──

Super ionizátor iAIR ● ── ● ● ── ● ── ● ● ──

Lampa UV LED ── ● ── ── ── ● ── ── ── ──

Pozlacené lamely ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



Nový design vnějších jednotek řady X

• Nový kompaktnější design
• Nové účinnější komponenty
• Stejný výkon a lepší kvalita
• Nový tvar lopatek ventilátorugrill 
• Cichsza praca
• Jednodušší servis

NOVÝ DESIGN  

ŘADY X  



PŘIPRAVUJEME KATALOGY ROTENSO

Katalog klimatizací
Rotenso

Katalog 
tepelných čerpadel 
Rotenso AQUAMI

Katalog klimatizačních
systémů

RVF Rotenso



NOVÝ KATALOG ROTENSO

KLIMATIZACE JAKO ZDROJ TEPLA



Systémy ROTENSO



 Výběr zařízení a 
stanovení

potřebného výkonu
 

 



Rozpoznání potřeb:
Na začátku je potřeba si ujasnit jak bude klimatizace pracovat. Zda od ní očekáváme,
že bude převážně chladit nebo bude pouze přitápět  a nebo bude dokonce
jediným zdrojem tepla v místnosti. Podle toho dimenzujeme výkon zařízení.

Možnosti montáže  
- Je objekt pod ochranou památkového ústavu?
- Je tam kam umístit venkovní agregáty?
- Nejsou překročeny přípustné instalační délky?
- Jsme schopni přivézt chladící potrubí
- Vejde se počet chladicích trubek např. do šachty
- Má nemovitost třífázové připojení?
- Jak budeme odvádět vodní kondenzát?
- Jaký typ vnitřní jednotky můžeme použít? 

Výběr řešení



Výpočet výkonu
● V závislosti na povrchu a jeho účelu interiéru;

bytové, servisní, výrobní, svatební sály, divadelní sály…
● Podle počtu lidí a jejich fyzické aktivity
● S ohlewdem na množství a kvalitě zasklení
● S ohledem na technologii budovy

Orientačně: 
- Podle plochy ≈ 80W/m2 ~ 150W/m2 (zaleží na kvalitě zateplení a při standaardní výšce stropů 2,4m)
- Il. osoby ≈ 100W ~ 300W
- Il. PC ≈ 100W ~ 300W
- Okna ≈ S ohledem na světovou orientaci a kvality zasklení
- Stroje ≈ 1:1 elektrický příkon stroje ≈ výkonu klimatizace při chlazení

…
…
...

Výběr řešení



Příklad 1

Domy a byty o rozloze:

Plocha 51m2, klimatizace v místnosti 12m2 = 2,6kW
Plocha 70 m2, klimatyzacja w pomieszczeniu 22m2 = 2,6kW
Plocha 120m2 klimatizace v pokoji 34m2 = 3,5kW nebo 5,3kW
Plocha 160m2 klimatizace v místnosti 45m2 = 5,3kW nebo 7kW

Nabízíme:

Obvykle nástěnné jednotky.
Zřídka kazetové, kanálové, konzolové, stropní jednotky.

Výběr řešení



Příklad 2

Svatební sál 150 m2, 120 osob, prosklení 8m × 2,5m (20m2) na jižní straně, trojsklo v oknech

Metráž 150m2 * 80W/m2 = 12kW
Osoby 60os. * 200W  +  60os. * 100W = 12kW  + 6kW = 18kW
Prosklení 20m2 * 200W/m2 = 4kW

12kW + 18kW + 4kW = 34kW

DOPORUČUJEME:

KAZETOVÉ jednotky TENJI 
2 x 16kW = 32kW

PODSTROPOVÉ Jednotky (pokud je sál úzký a dlouhý)
2 x 16kW = 32kW

Výběr řešení



Příklad 3

Tiskárna o ploše 100m2, 20 ludzi, prosklení 40m2 na severní straně, stroje o příkonu 100kW 

Plocha 100m2 * 100W/m2 = 10kW
Lidé 20os. * 150W  = 3kW
Prosklení 40m2 * 100W/m2 = 4kW
Stroje 100kW v el. příkonu = 100kW ve výkonu chlazení

10kW + 3kW + 4kW + 100kW = 117kW

V NABÍDCE:

Kanálové jednotky NEVO 
4 x 28kW = 112kW

Výběr zařízení



 Hlukové normy
zařízení

 



Základní pojmy diagnostiky

Měření hluku vnější jednotky uvedené v technických údajích přístrojů Rotenso se provádí v anechoické komoře ve
vzdálenosti 1 m a v poloviční výšce přístroje. 

Měření hlučnosti venkovní jednotky prováděné hygienickou stanicí při případné kontrole probíhá uvnitř místnosti
se zavřenými okny a jsou eliminovány další zdroje hluku. Maximální úrovně intenzity zvuku uvnitř místnosti jsou 40 dB
ve dne a 30 dB v noci.

Měření hluku venkovních jednotek Rotenso prováděná hygienickou stanicí ukazují hodnoty mnohem nižší, než jsou
přípustné hladiny hluku uvedené ve všech stávajících vyhláškách a nařízeních. 

Klimatizační jednotky Rotenso splňují platné normy a předpisy týkající se přípustných úrovní emisí hluku
a mohou být instalovány v jakémkoli typu budovy v celé Evropské unii. 

Prohlášení a další informace naleznete v katalogu nebo na webu:
https://rotenso.com/pl/normy-glosnosci-klimatyzacja-w-blokach/

Hlukové normy

https://rotenso.com/pl/normy-glosnosci-klimatyzacja-w-blokach/


 NOMENKLATURA 

 



SINGLE RAC: Agregáty pro individální nástěnné klimatizace (1:1)

SINGLE CAC: Agregáty univerzální  UNICO pro komerční použití (1:1)

DUAL: Agregáty univerzální  UNICO pro duální zapojení (1:2)

MULTI: Agregáty univerzální  HIRO pro MULTI zapojení (1:x)

Nomenklatura ROTENSO 
SINGLE, MULTI, DUAL



SINGLE RAC: I35Xi + I35Xo 

SINGLE CAC: T50Xi + UO50Xo 

DUAL: UO140Xo + T70Xi + T70Xi

MULTI: H60Xm3 + I35Xi + I26Xi

39

Nomenklatura ROTENSO 
SINGLE, MULTI, DUAL

I 35 X i / o 



 KLIMATIZACE TYPU
SINGLE 

 



SINGLE 1 : 1

Zapojení typu SINGLE, se také nazývá SPLIT. Toto zapojení umožňuje připojení jedné vyhrazené vnitřní jednotky
k jednomu agregátu.
Vnitřní a venkovní jednotka jsou párem bez možnosti rozšíření systému o další vnitřní jednotku.

K dispozici je řada modelových možností a široký výkonový rozsah.
Přizpůsobte jakýkoli model ze široké škály jednotek Rotenso požadavkům a designu interiéru.

Při použití správného řešení je možné bezpečné a efektivní vytápění i při -30°C

Systémy SINGLEX



THERMOSILESIA www.thermosilesia.pl

MIRAIX
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZACE

NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení  A+++ / Ohřev A+++

• Filtr Cold Nano, antibakteriální HEPA, elektrostatický HD 

• Režim velmi tichý eMOTO, turbo eMOTO

• Časový programátor

• Ovladač s teplotním čidlem SMART FOLLOW

• Rychlá montáž a servis

• Antikorozní pozlacené lamely

• Nastavení všech řaluzií 4D

• Zabudovaný ionizátor iAIR

• WiFi Modul v základu

• Vestavěný senzor vlhkosti (přístup aplikace)

• Smart Eye (inteligentní snímač pohybu a soumraku)

• Vestavěný celoroční pracovní balíček

• SEER: 9,0 > A+++   /   SCOP: 5,3 > A+++

• Maximální topný výkon 7,2 kW  

• 100% výkon i při -15°C

• Ohřev do -30 °C / Chlazení do -25 °C

kW
3,5

MIRAI
M35X

kW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI
výkonný
ionizátor

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

HYG.
ATEST

kW

o 50% rychlejší
údržba
a servis

http://www.thermosilesia.pl/


NEW!

ekologické
chladivokW

3,6
FRESH
FH35X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI

WINDLESS

• Chlezení A+++ (SEER 8,5) / Ohřev A++  (SCOP 4,6)

• Žaluzie umožňuje proudění vzduchu v rozsahu 180°

• Přívod čerstvého vzduchu pomocí přídavného ventilátoru: 
3 rychlostní stupně

• EPA E12 filtr čerstvého vzduchu 

• HD elektrostatický filtr 

• Matný strukturovaný panel

• Super tichý pracovní režim eMOTO  18dB

• Turbo eMOTO

• Časový progamátor

• Dálkový ovladač s teploměrem SMART FOLLOW

• 3 x Lampa LED UV

• Moduł WiFi zdarma

• Pozlacené lamely

• Ovládání všech žaluzií 4D

• Děrované žaluzie WINDLESS - jemný vánek

• Ohřev do venkovní teploty -22°C

NE!

NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

kW

FRESHX

Ovladač
LEAF



NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

FRESHX



NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE
THERMOSILESIA

FRESHX



NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

FRESHX



NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

FRESHX



NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

FRESHX



NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

FRESHX



ekologické
chladivokW

3,6
LUVE
LE35X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI

WINDLESS

• Chlazení A+++ (SEER 8,5) / Ohřev A++  (SCOP 4,6)

• Přívodění vzduchu v rozsahu 180°

• Prestižní design

• Dokonalé přizpůsobení žaluzií

• Elektrostatický filtr HD

• Filtr 3v1 (Katechinový + Silver Ion + vitamín C) 

• Filtr 3v1  (Fotokatalitický + Aktivní uhlí + Cold Nano)

• Velmi tichý chod eMOTO -18dB / Turbo eMOTO

• Časové programování

• Dálkový ovladač s teplotním čidlem SMART FOLLOW

• Modul WiFi zdarma

• Pozłacené lamely

• Ovládání všech žaluzií 4D

• Perforované žaluzie WINDLESS pro jemný vánek

• Hřeje při venkovních teplotách do -22°C

NE!

NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

kW

LUVEX

Ovladač
GOTE

rozmrazování
odkap. desky



NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

LUVEX



NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

LUVEX



NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

LUVEX



VERSUX

Pure

NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

NEW!

ekologické
chladivokW

3,5
VERSU
VP35X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI
výkonný
ionizátor

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

THERMOSILESIA

Ovladač 
FIRA

2,6
VERSU
VP26X

kWkW

• Bílá barva pouzdra se stříbrnými dekoracemi

• Jedinečný design

• SEER 8,5 (A+++) / SCOP 4,6 (A++)

• Kaskádové proudění vzduchu 180° díky otočným lamelám

• Hlučnost tylko 19dB

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Vestavěný senzor pro měření vlhkosti

• Vestavěný ionizátor iAIR

• Časový proramátor

• Inteligentní soumrakový senzor

• Antikorozní pozlacené lamely

• Ovládání všech žaluzijí 4D

• Modul WiFi zadarma

• Paket pro celoroční práci

• Hřeje až do venkovní teploty -22°C

• agregáty VP35Xo
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REVIOX
NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A+++ / Ohřev A++

• Filtr Cold Nano, antibakteriální HEPA, elektrostatický HD 

• Velmi tichý režim eMOTO, turbo eMOTO

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Rychlá montáž, jen na jeden šroub

• Montaž jen 5cm od stropu

• Antikorozní pozlacené lamely

• Ovládání všech žaluzií 4D

• Zabudovaný výkonny ionizator iAIR

• Modul WiFi zdarma

• Vestavěný snímač vlhkosti (dostupný z aplikace)

• Smart Eye (inteligentní pohybový senzor)

• Vestavěný celoroční pracovní balíček

• Velmi vysoké SEER a SCOP

• Hřeje do venkovní teploty -25°C

5,3
REVIO
RO50X

kW
3,5

REVIO
RO35X

2,6
REVIO
RO26X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI
kW výkonný

ionizátor

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

HYG.
ATEST

7,3
REVIO
RO70X

kW

o 50% rychlejší
údržba
a servis

http://www.thermosilesia.pl/


VERSUX 
Cloth Caramel

NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

NEW!

ekologické
chladivokW

3,5
VERSU
VCC35X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI
výkonný
ionizátor

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

Pilot 
FIRA

2,6
VERSU
VCC26X

kWkW

• Karamelová barva krytu a výměnného předního panelu

• Jedinečný design

• SEER 8,5 (A+++) / SCOP 4,6 (A++)

• Kaskádové proudění vzduchu 180° díky otočným lamelám

• Hlasitost jen 19dB

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

Vestavěný senzor pro měření vlhkosti•

• Vestavěný ionizátor iAIR

• Časový programátor

• Inteligentní senzor soumraku

• Antikorozní pozlacené lamely

• Ovládání všech žaluzií 4D

• Modul WiFi zdarma

• Paket pro celoroční práci (ohřev desky a kompresoru)

• Hřeje do venkovní teploty -22°C

• agregáty VO35Xo



VERSUX 
Cloth Stone

NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

NEW!

ekologické
chladivokW

3,5
VERSU
VCS35X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI
výkonný
ionizátor

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

THERMOSILESIA

Pilot 
FIRA

2,6
VERSU
VCS26X

kWkW

• Látkově šedý kryt a výměnný přední panel

• Jedinečný design

• SEER 8,5 (A+++) / SCOP 4,6 (A++)

• Kaskádové proudění vzduchu v rozs. 180° díky otočným lameláme

• Hlučnost jen 19dB

• Ovladač s teplotním čidlem SMART FOLLOW

• Vestavěný senzor pro měření vlhkosti

• Vestavěný ionizátor iAIR

• Časový programátor

• Inteligentní soumrakový senzor

• Antikorozní pozlacené lamely

• Ovládání všech 4D žaluzií

• Modul WiFi zdarma

• Paket pro celoroční provoz (ohřev desky a kompresoru)

• Hřeje do venkovní teploty -22°C

• Agregáty VO35Xo



VERSUX 
Cloth

NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

Výměnné přední panely

Sedm dalších volitelných vyměnitelných panelů v různých barvách:
Marine, Rose, Chrome, Coral, Storm, Desert, Mint



NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

VERSUX 

KASKÁDOVÉ PROUDĚNÍ
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VERSUX Mirror
NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A+++ / Ohřev A++

• Stylový LED displej indikátoru režimů

• Filtr Cold Nano, antibakteriální HEPA, elektrostatický HD 

• Velmi tichý chod eMOTO

• Režim turbo eMOTO

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Inteligentní soumrakový snímač

• Antikorozní pozlacené lamely

• Ovládání všech 4D žaluzií

• Vestavěný super iAIR ionizátor

• Modul WiFi zdarma

• Paket pro celoroční práci

• Ohřívá při venkovní teplotě -22°C

kW
3,5

VERSU
VM35X

2,6
VERSU
VM26X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI
výkonný
ionizátor

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

podsvětlený
LED display

http://www.thermosilesia.pl/
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VERSUX Silver
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZACE

NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A+++ / Ohřev A++

• Stylový LED displej indikátoru režimů

• Filtr Cold Nano, antibakteriální HEPA, elektrostatický HD

• Velmi tichý chod eMOTO

• Režim turbo eMOTO

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Inteligentní soumrakový snímač

• Antikorozní pozlacené lamely

• Ovládání všech 4D žaluzií

• Vestavěný super iAIR ionizátor

• Modul WiFi zdarma

• Paket pro celoroční práci

• Ohřívá při venkovní teplotě -22°C

kW
3,5

VERSU
VS35X

2,6
VERSU
VS26X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI
výkonný
ionizátor

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

podsvětlený
LED display

http://www.thermosilesia.pl/
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VERSUX Gold
NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A+++ / Ohřev A++

• Stylový LED displej indikátoru režimů

• Filtr Cold Nano, antibakteriální HEPA, elektrostatický HD 

• Velmi tichý chod eMOTO

• Režim turbo eMOTO

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Inteligentní soumrakový snímač

• Antikorozní pozlacené lamely

• Ovládání všech 4D žaluzií

• Vestavěný super iAIR ionizátor

• Modul WiFi zdarma

• Paket pro celoroční práci

• Ohřívá při venkovní teplotě -22°C

kW
3,5

VERSU
VG35X

2,6
VERSU
VG26X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI
výkonný
ionizátor

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

podsvětlený
LED display

http://www.thermosilesia.pl/
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Mirror Silver GoldVERSUX
NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

http://www.thermosilesia.pl/


NEW!

ekologické
chladivokW

3,4
TETA
TA35X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI
výkonný
ionizátor

rozmrazování
odkap. desky

HYG.
ATEST o 20 % kratší

čas instalace

WINDLESS

• Chlazení A++ / Ohřev A+

• Matný povrch

• Filtr elektrostatický HD

• Filtr 3v1 (Katechinový + Silver Ion + vitamín C) 

• Filtr 3v1  (Fotokatalitický + Aktivní uhlí + Cold Nano)

• Režimy super tichý eMOTO, turbo eMOTO, Smart Follow 

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Rychlá montáž a servis, jen 3 šrouby

• WiFi modul zdarma

• Bipolární výkonný ionizátor

• UV LED lampa

• Pozlacené lamely

• Ovládání všech žaluzií 4D

• Žaluzie WINDLESS, jemný vánek

• Hřeje při venkovní teplotě -25°C

NE!

TETAX
NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

5,1
TETA
TA50X

kWkW
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NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A++ / Ohřev A+

• Temný grafitový vzhled

• Filtr elektrostatický HD

• Filtr 3v1 (Katechinový + Silver Ion + vitamín C) 

• Filtr 3v1  (Fotokatalitický + Aktivní uhlí + Cold Nano)

• Funkce SLEEP

• Super tichý režim eMOTO

• Režim turbo eMOTO

• Režim Smart Follow 

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Moduł WiFi zdarma

• Pozlacené lamely

• Ovládání všech žaluzií 4D 

• Ohřívá při venkovní teplotě -20°C

5,1
ELIS
E50X

kW
3,4

ELIS
E35X

2,6
ELIS
E26X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI
kW

ELISX
NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

http://www.thermosilesia.pl/
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NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A++ / Ohřev A+

• Stříbrný design

• Filtr elektrostatický HD

• Filtr 3v1 (Katechynový + Silver Ion + vitamín C) 

• Filtr 3v1  (Fotokatalitický + Aktivní uhlí + Cold Nano)

• Funkce SLEEP

• Super tichý režim eMOTO

• Režim turbo eMOTO

• Režim Smart Follow 

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Modul WiFi zdarma

• Pozlacené lamely

• Ovládání všech žaluzií 4D

• Ohřívá při venkovní teplotě -20°C

kW
3,4

ELIS Silver
ES35X

kW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI

ELIS SilverX
NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

http://www.thermosilesia.pl/
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NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A+++ / Ohřev A++

• Filtr Cold Nano, antibakteriální HEPA, elektrostatický HD 

• Super tichý režim eMOTO

• Režim turbo eMOTO

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Antikorozní pozlacené lamely

• Ovládání všech žaluzií 4D

• Zabudovaný výkonný ionizátoir iAIR

• Modul WiFi zdarma

• SEER  9,3

• Zabudovaný paket pro celoroční provoz

• Ohřívá do vnější teploty -22°C

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI
výkonný
ionizátor

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

5,3
IMOTO
I50X

3,5
IMOTO
I35X

2,6
IMOTO
I26X

kWkW kW
7,3

IMOTO
I70X

kW
2,1

IMOTO
I21X

IMOTOX
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZACE

http://www.thermosilesia.pl/


NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A++ / Ohřev A+

• Filtr Cold Nano, antibakteriální HEPA, elektrostatický HD

• Super tichý režim eMOTO

• Režim turbo eMOTO

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Antikorozní pozlacené lamely

• Ovládání všech žaluzií 4D

• Vestavěný výkonný ionizátor iAIR

• Modul WiFi zdarma

• Ohřívá do venkovní teploty -20°C

5,3
UKURA
U50X

kW
3,5

UKURA
U35X

2,6
UKURA
U26X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FIkW
7,0

UKURA
U70X

kW výkonný
ionizátor

UKURAX
NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE
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NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A++ / Ohřev A+

• Filtr elektrostatický HD

• Filtr 3v1 (Katechynový + Silver Ion + vitamín C) 

• Filtr 3v1  (Fotokatalitický + Aktivní úhlí + Cold Nano)

• Funkce SLEEP

• Velmi tichý režim eMOTO

• Režim turbo eMOTO

• Režim Smart Follow 

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Modul WiFi zdarma

• Pozlacené lamely

• Ovládání všech 4D žaluzií

• Šířka od 700 mm

• Ohřev při venkovní teplotě -20°C

kW
3,4

RONI
R35X

2,6
RONI
R26X

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI

RONIX
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZACE

5,1
RONI
R50X

kW
6,8

RONI
R70X

kW

http://www.thermosilesia.pl/
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 RONI UKURA IMOTO ELIS TETA VERSU REVIO FRESH MIRAI

 seria X seria X seria X seria X seria X seria X seria X seria X seria X

HOT Stamping ● ● ● ── ● ── ● ── ●
Windless ── ── ── ── ● ── ── ● ──
Nawiew 4D eMOTO ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Žaluzie 180* ── ── ── ── ── ── ── ● ──
Vestavěný výkonný ionizátor ── ● ● ── ● ● ● ── ●
Vestavěná UV lampa LED ── ── ── ── ● ── ── ● ──
WIFI zdarma ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Vyhřívání vany kompresoru ── ── ● ── ── ● ● ── ●
Vyhřívání odkapové desky ── ── ● ── ● ● ● ── ●
BMS MODBUS ── ── ● ── ── ── ● ── ●
Možnost připojení řízení SAVA ── ── ● ── ── ── ● ── ●
Rychlá montáž a servis ── ── ── ── ● ── ● ── ──
Ohřev při -20°C ● ● ── ● ── ── ── ● ──
Ohřev při -22°C ── ── ● ── ── ● ── ── ──
Ohřev při -25°C ── ── ── ── ● ── ● ── ──
Ohřev při -30°C ── ── ── ── ── ── ── ── ●
Možnost připojení drátového
ovladače SMART ── ● ● ── ── ● ● ── ●
Funkce ohřevu SMART 8°C ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Funkce ohřevu SMART 12°C ── ── ── ── ── ── ── ── ●

POROVNÁNÍ
NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE

http://www.thermosilesia.pl/
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NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A++ / Ohřev A+

• Filtr elektrostatický HD 

• Super tichý režim eMOTO

• Režim turbo eMOTO

• Časový programátor

• Ovladač s vestavěným snímačem teploty SMART FOLLOW

• Antikorozní pozlacené lamely

• Modul WiFi zdarma

• Zabudované čerpadlo kondenzátu

• Zabudovaný celoroční paket

• Ohřev při teplotě -20°C

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely

rozmrazování
kompresoru

rozmrazování
odkap. desky

3,5
TENJI
T35X

2,6
TENJI
T26X

2,1
TENJI
T21X

kWkW kW
5,3

TENJI
T50X

kW WI-FI

VOLITELNÁ

TENJIX 650x650
KAZETOVÉ KLIMATIZACE

http://www.thermosilesia.pl/
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NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A++ / Ohřev A+

• Displej v rohu maskovacího panelu

• Nezávislé ovládání vzduchových žaluzií (SAVA)

• Filtr elektrostatický HD 

• Velmi tichý režim eMOTO

• Turbo režim eMOTO

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Antikorozní pozlacené lamely

• Modul WiFi zdarma 

• Vestavěné čidlo vlhkosti
(dostupné z alikace)

• Vestavěné čerpadlo na kondenzát

• Zabudovaný paket pro celoroční práci

• Hřeje při venkovní teplotě -20°C

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely
integrovaná

WI-FI

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

10,5
TENJI
T100X

8,8
TENJI
T90X

7,0
TENJI
T70X

kWkW kW
12,1

TENJI
T120X

kW
14,0
TENJI
T140X

kW
15,5
TENJI 
T160X

kW

TENJIX 900x900
KAZETOVÉ KLIMATIZACE

http://www.thermosilesia.pl/
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NEW!

kWkW

TENJI
T100X

TENJI
T90X

TENJI
T70X

kWkW kW

TENJI
T120X

kW

TENJI
T140X

kW kW

TENJIX
KAZETOVÉ KLIMATIZACE

ČERNÉ a BAREVNÉ provedení k dispozici 

http://www.thermosilesia.pl/
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NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A++ / Ohřev A+

• Filtr elektrostatický HD 

• Super tichý pracovní režim eMOTO

• Režim turbo eMOTO

• Časdový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Antikorozní pozlacené lamely

• Modul WiFi zdarma

• Zabudovaný paket pro celoroční provoz

• Ohřev při venkovní teplotě do -20°C

kWkW
let5

záruka
zlaté

lamely WI-FI

VOLITELNÁ

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

10,5
JATO
J100X

8,8
JATO
J90W

7,0
JATO
J70X

kWkW kW
11,7

JATO
J120W

kW
14,0
JATO
J140X

kW
15,8
JATO 
J160X

kW
5,3

JATO
J50X

kW

JATOX

KLIMATIZACE 
PODLAHOVÉ A PODSTROPNÍ

http://www.thermosilesia.pl/
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NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A++ / Ohřev A+

• Filtr elektrostatický HD 

• Super tichý režim eMOTO

• Zabudovaný filtr WiFi

• Zabudovaný displej

• Časový programátor

• Ovladač se snímačem teploty SMART FOLLOW

• Antykorozní pozlacené lamely

• Montaž jako radiátor

• Zabudovaný paket pro celoroční provoz

• Ohřívá při venkovní teplotě -20°C

kW
let5

záruka
zlaté

lamely

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

4,8
ANERU
AN50X

kW
3,5

ANERU
AN35X

kW

ANERU ANX
KONZOLOVÉ KLIMATIZACE

integrovaná
WI-FI

http://www.thermosilesia.pl/
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NEW!

ekologické
chladivokW

let5
záruka

zlaté
lamely

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

5,0
ANERU
A50X

kW
3,5

ANERU
A35X

kW

ANERU X  R16
KONZOLOVÉ KLIMATIZACE

integrovaná
WI-FI

Pilot 
SETU

• Moderní design se 2 ventilátory

• Hlasitost pouze 20 dB

• Nezávislé 2-cestné proudění vzduchu

• Zlepšení pracovních parametrů

• Modul WiFi zdarma

• Vestavěný skrytý displej

• Vestavěný ionizátor

• Vestavěný senzor pro měření vlhkosti
(dostupný z aplikace)

• Ovladač se snímačem tepl.SMART FOLLOW

• Antikorozní pozlacené lamely

• Montuje se jako radiátor

• Zabudovaný paket pro celoroční provoz

• Lze použít v systémech MULTI

• Ohřívá při venkovní teplotě -20°C

http://www.thermosilesia.pl/


NEW!

ekologické
chladivo

• Chlazení A++ / Ohřev A+

• Filtr elektrostatický HD 

• Super tichý režim eMOTO, turbo eMOTO

• Časový programátor

• Regulátor s teplotním čidlem SMART FOLLOW

• Antikorozní pozlacené lamely

• WiFi modul jako volitelná výbava

• Vestavěné čerpadlo kondenzátu

• Vestavěný paket pro celoroční provoz

• Ohřívá při venkovní teplotě -20°C

kWkW
let5

záruka

zlaté
lamely WI-FI

VOLITELNÁ

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

10,5
NEVO
N100X

8,8
NEVO
N90X

7,0
NEVO 
N70X

kWkW kW
11,7

NEVO
N120X

kW
14,0

NEVO
N140X

kW
15,8
NEVO 
N160X

kW
5,3

NEVO
N50X

kW
3,5

NEVO
N35X

kW
2,6

NEVO
N26X

kW
2,1

NEVO
N21X

kW

NEVOX
KANÁLOVÉ KLIMATIZACE



THERMOSILESIA www.thermosilesia.pl

NEW!

ROZDĚLOVAČE PRO NEVOX
KANÁLOVÉ KLIMATIZACE

Rozměr
š x v x h

(mm)

Délka 
přívodu

(m)

Průměr
přívodu

(mm)

Počet
připojení Aplikace

Nasávání vzduchu

Vyfukování vzduchu

http://www.thermosilesia.pl/
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 TENJI CC TENJI CS JATO NEVO ANERU

 seria X seria X seria X seria X seria X

Nový typ regulátoru ● ● ● ● ●
Windless ── ── ── ── ──
Zabudovaný výkonný ionizátor ── ── ── ── ──
WIFI zdarma ── ● ── ── ──*
Vyhřívání vany kompresoru ● ● ● ● ●

Vyhřívání odkapové desky ● ● ● ● ●
BMS MODBUS ● ● ● ● ──
Rychlá montáž/servis ── ● ── ── ──
Ohřev při teplotách do -20°C ● ● ● ● ●
Funkce ohřívání 8*C ● ● ●   ●* ●
Zabudovaný displej LED ── ● ── ── ──

Nezávislé ovládání žaluzií ── ● ── ──   ●*
Čerstvý vzduch ── ● ── ● ──

POROVNÁNÍ
KLIMATIZACE

http://www.thermosilesia.pl/


 KLIMATIZACE
MULTI

 



ZAPOJENÍ MULTI X

MULTI  1 : X

Umožní vám vytvořit rozsáhlý klimatizační systém, který bude vyhovovat vašim potřebám a preferencím.
Lze nakonfigurovat až pět klimatizací podle vlastního výběru:
Nástěnných, kanálových, podokenních – podstropních, kazetových a konzolových 
Namontovaná je však jen jedna venkovní jednotka.
Volba multisystému přináší ekonomické i estetické výhody. Možnost připojení několika klimatizačních
jednotek k jedné jednotce znamená nižší servisní náklady a také úsporu místa, nižší emise hluku
a menší zásahy do krajiny.

Díky použití jednotek HIRO X-series s vestavěným celoročním pracovním balíčkem zařízení
efektivně chladí nebo topí i při venkovních teplotách až -20°C.
Výběr a dostupné možnosti pro prohlížení a ověřování v konfigurační tabulce systémů MULTI. 

V systémech MULTI nejsou dostupné následující funkce:

Self Clean, Silence, Turbo, Eco, FP 8°C, FP 12°C 



• IMOTO 2,1kW 2,6kW 3,5kW 5,1kW 7,3kW
• VERSU 2,6kW 3,5kW
• REVIO 2,7kW 3,5kW 5,3kW 7,0kW
• MIRAI 3,5kW
• TENJI 2,1kW 2,6kW 3,5kW 5,3kW 7,0kW
• NEVO 2,1kW 2,6 kW 3,5kW 5,3kW 7,0kW
• JATO 5,3kW 7,0kW

U 7kW jednotek s přípojkami Ø9,52(3/8) a Ø15,9 (5/8)
je u systému MULTI nutné použít redukce na venkovní jednotce
na Ø6,35(1/4) a Ø12,7(1/2 )

 

Systemy MultiX



HIROX
KLIMATIZACE MULTI

ekologické
chladivo

• Počet připojení - až 5 vnitřních jednotek

• Vysoký výkon

• Rotační kompresor - BLDC Inverter

• Efektivní chlazení až do -15°C

• Efektivní ohřev při -20°C

• Systém zabraňující zaledování agregátu

• Ohřívač odkapávací misky

• Ohřívač kompresoru

• Tichý chod

• Chlazení A++

• Estetické a odolný kryt

• Pozlacené lamely

• Kompaktní 1-ventilátorová jednotka

• 7 výkonnostních variant

kW
let5

záruka
zlaté

lamely

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

kW
12,3

HIRO
H120Xm5

10,9
HIRO
H100Xm4

8,8
HIRO
H80Xm4

kWkW kW
7,6

HIRO
H70Xm3

kW
6,2

HIRO
H60Xm3

kW
5,3

HIRO
H50Xm2

kW
4,1

HIRO
H40Xm2

kW



HIROX
KLIMATIZACE MULTI

ekologické
chladivo

• Výkon zařízení od 4,1 do 12,3 kW

• Až 5 vnitřních jednotek 

• Maximální celková délka intalace na vnitřních jednotkách 80 m

• Maximální délka instalace jedné větve 35 m

kW
let5

záruka
zlaté

lamely

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru
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NÁSTĚNNÉX
KLIMATIZACE MULTI

kW

5,3
IMOTO
I50X

3,5
IMOTO
I35X

2,6
IMOTO
I26X

kWkW kW

7,3
IMOTO
I70X

2,1
IMOTO
I21X

kWkW

3,5
VERSU
VM35X

2,6
VERSU
VM26X

kWkW

3,5
VERSU
VS35X

2,6
VERSU
VS26X

kW kW

3,5
VERSU
VG35X

2,6
VERSU
VG26X

kW kW

5,3
REVIO
RO50X

3,5
REVIO
RO35X

2,6
REVIO
RO26X

kWkW kW

7,3
REVIO
RO70X

kW

3,5
MIRAI
M35X

kW

kW

• IMOTO

• VERSU
mirror

• VERSU
silver

• VERSU
gold

• REVIO

• MIRAI



SERIEX
KLIMATIZACE MULTI

kW

• JATO

• NEVO

kW

7,0
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N70X

5,3
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N50X
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SERIAX
KLIMATYZATORY MULTI

kW

• TENJI
650x650

• TENJI
900x900

kW
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T35X

2,6
TENJI
T26X

2,1
TENJI
T21X
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T70X
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 KLIMATIZACE
DUAL

 



DUAL 1 : 2

K dispozici je 7 výkonnostních variant zapojených do dvou
vnitřních jednotek stejného výkonu, které budou pracovat
ve stejném režimu a zároveň připojeny k jedné venkovní
jednotce UNICO.
Pohodlné současné ovládání dvou klimatizací
a současná úspora místa venku je hlavní vlastností
řešení Dual 1:2.

 
 
.

Díky použití jednotek UNICO řady X s vestavěným
paketem pro celoroční praci mohou zařízení efektivně

chladit nebo topit i při teplotách až -20 ° C.
Výběr a dostupné možnosti si prohlédněte a ověřte

v konfigurační tabulce pro DUÁLNÍ systémy.

 

Systemy DUALX



Systém se skládá z vnější jednotky a 2 vnitřních jednotek. Jedna vnitřní jednotka je
označována jako MASTER a druhá SLAVE. Systém je ovládán přes jednotku MASTER.
Jednotka SLAVE pracuje synchronně s jednotkou MATER.

jednotka 
MASTER

jednotka 
SLAVE

Rozdělovač montujeme vždy vodorovně

Svařovaný rozdělovač
RVF-RDIX17

Systemy DUALX

THERMOSILESIA



DUALX
KLIMATIZACE

ekologické
chladivo

• 2 vnitřní jednotky

• Maximální délka instalace všech vnitřních jednotek je 50m 

• Max výškový rozdíl hladin mezi jednotkami je 10m.

• Pracovní režim synchronní / twin

• Efektivní chlazení při venkovní teplotě -15°C

• Efektivní ohřev při venkovní teplotě -20°C

• Vnější jednotka s nezamrzající ochranou

• Vyhřívání odkapové desky

• Vyhřívání klikové skříně kompresoru

• Estetické a odolný kryt jednotky

• Pozlacené lamely

kWzlaté
lamely

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru



DUALX
KLIMATIZACE MULTI

ekologické
chladivo

• Počet přípojek - 2 vnitřní jednotky

• Trójnik w fabrycznej otulinie

• 3 výkonnové varianty vnější jednotky

• 3 varianty vnitřních jednotek

• 9 variant zapojení

kW
let5

záruka
zlaté

lamely

rozmrazování
odkap. desky

rozmrazování
kompresoru

kWkW

Konfigurace DUAL X

Jednoty vnitřní Jednotky vnější Rozdělovače

N35Xi + N35Xi UO70Xo RVF-RDIX17

J50Xi + J50Xi
UO100Xo RVF-RDIX17

N50Xi + N50Xi

T70Xi + T70Xi

UO140Xo RVF-RDIX17J70Xi + J70Xi

N70Xi + N70Xi

T90Xi + T90Xi

UO160Xo RVF-RDIX17J90Xi + J90Xi

N90Xi + N90Xi



 PŘÍSLUŠENSTVÍ
KLIMATIZACÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ
KLIMATIZACE

Zato Modul řízení
Zato - Ukura

Modul řízení
Zato - Imoto

Modul řízení
Zato - Versu

Modul řízení
Zato - Kuka

Modul řízení
Zato - Mirai

Modem SMART WiFi
řada REF

Modem SMART WiFi
řada RAC

Modem SMART WiFi
řada CAC

Centrální ovladač Centrální ovladač
s týdenním
programem



PŘÍSLUŠENSTVÍ
KLIMATIZACE

Příslušenství BMS 
MODBUS

Diagnostická
jednotka
SMART 

Dry Contact RDCV Rozdělovače 
RVF-RDIX17

Řídicí jednotka
ROTENSO

AOC4IRB / AOC4WRB



PŘÍSLUŠENSTVÍ
KLIMATIZACE

Filtry do klimatizací
ROTENSO

Filtr Cold Nano iAIR

Filtr s altivním uhlím

Filtr antibakteriální HEPA iAIR

Filtr Nano fotokatalitický TiO2

Filtr s vitamínem C

Filtr s ionty stříbra Silver Ion

Cold Nano iAIR + antyalergcký
+ s vitamínem C

Cold Nano iAIR + Silver Nano
+ s vitamínem C

Cold Nano iAIR + platinový Nano
+ s vitamínem C

Filtr z aktivním uhlím a vitamínem C

Filtr 3M HAF

Filtr ionizující

Filtr základní EPS iAIR (Piura)

Filtr HEPA iAIR (Piura)

Filtr s aktivním uhlím AIR (Piura)

Cold Nano iAIR + Silver Ion
+ s aktivním uhlím

Cold Nano iAIR + protipylový
+ s witaminem C

Cold Nano iAIR + ionizující
+ s vitamínem C

FILTRY 
JEDNODUCHÉ

FILTRY KOMBINOVANÉ



 5 LET
ZÁRUKA



ZÁRUKA 5 LET

Počet povinných kontrol podle zamýšleného využití:

● BYTOVÉ:
Kontrola servisním technikem nejméně jednou ročně. Doba mezi po sobě jdoucími kontrolami
nesmí být kratší než 11 měsíců.

● KANCELÁŘE:
Kontrola servisním technikem nejméně 2x ročně. Doba mezi po sobě jdoucími kontrolami nesmí
být kratší než 5 měsíců.

● TECHNICKÉ OBJEKTY:
Kontrola servisním technikem nejméně 3x ročně. Doba mezi po sobě jdoucími kontrolami nesmí 
být kratší než 3 měsíce.

Výše uvedené prohlídky představují minimum požadované záručním listem. 
Instalační / servisní firma se může rozhodnout pro větší počet kontrol, pokud to považuje za nutné,

např. z důvodu specifičnosti provozu, kde budou klimatizačních zařízení Rotenso používány. 



ZÓNOVÉ KLIMATIZACE



Jedná se o vícezónový řídicí  systém s jednou kanálovou jednotkou.
Do jednotlivých místností je vháněn vzduch požadované teploty. Vzduch je veden

 instalaci z flexibilních  tuhých kulatých „spiro“ trubek.
Každá potrubní jednotka vyžaduje vlastní doplňkovou sadu AIRZONE

 

ZÁRUKA
Standardní 2 roky

3 roky Airzone Cloud 



Nezávislá regulace teploty v každé místnosti

101

Koncepce

Automatika 
AIRZONE

Zonový
termostat

Zonový termostat

Zónový
termostatZonový

termostat

Zonový
termostat



Řídicí systém potrubní klimatizace

AIRZONE

102

Uzavírací klapky 
-125mm
-160mm
-200mm

Základní deska
řídicí deska
AIRZONE

Termostaty 
AIRZONE BLUEFACE

AIRZONE THINK
AIRZONE LITE

Rozšiřující moduly
WiFi + ETH

WiFi + ETH + BacNet
WiFi + ETH + Modbus

Rozšiřující desky
Rotenso

LG



System řízení klimatizací

AIRZONE

103

Termostaty bezdrátové
          a drátové

Plná integrace

Řízení až 6 zón

Spolupracuje s kanálovými
jednotkami 

6. Automatická
kanálová klapka

1 Airzone Hlavní deska
2 Deska AIRZONE pro  Rotenso
3 Termostat Blueface
4 Termostat Think

5 Termostat Lite
6 Ovládací klapka
7 Ovladače klimatizace
8 Modul internetový Wifi + ETH (Modbus/BacNet)

1.

2.

3. 4. 4. 5.

6. 6. 6. 6.

8.

7.



104

Srovnání kanálové jednotky SINGLE pro  AIRZONE a systémů MULTI

Přednosti a výhody

0,8 Kw 0,6 kW 0,5 kW 1,9 kW 1,2 kW

Současný požadavek na vytápění nebo chlazení
5 kW

2,1 kW 2,1 kW 2,1 kW 2,1kW 2,1 kW

Stejný výběr pro systém MULTI
10,5 kW

‒ Estetické a atraktivní řešení
‒ Centralizovaná údržba
‒ Výkon klimatizace přizpůsobený požadavku na

vytápění a chlazení 

‒ Nutný vyšší výkon zařízení
‒ Vyšší spotřeba energie
‒ Spotřeba více instalačního místa



Méně vnitřních jednotek a méně chladiva

105

Přednosti a výhody

Kanceláře s 23 místnostmi

▬ Kazety (23 jednotek vnitřních) ▬ Kanalové (5 jednotek vnějších)

Jednotky pod omítku se systémy AIRZONE a MULTI



 KLIMATIZACE
RAC A CAC

BMS MODBUS



BMS MODBUS
KLIMATIZACE RAC/CAC



BMS MODBUS
KLIMATIZACE RAC/CAC

BMS MODBUS pro moduly:   
IMOTO, REVIO, MIRAI oraz TENJI, JATO, NEVO

Výše uvedené klimatizace ROTENSO lze integrovat se systémem
 BMS-MODBUS jak v zapojeních Split, tak i Multi.

Díky tomuto propojení lze zařízení Rotenso integrovat např. do inteligentného domu.



BMS MODBUS
KLIMATIZACE RAC/CAC

Modul MFBR

Modul BMS / PROPOJENÍ
MODBUS

ROTENSO

Modul BMS 
MODBUS 

v objektu

XYE / ABE

TENJI

TERMINAL

Modul MFBR

Modul MFBR

Modul MFBR

MIRAI

REVIO

IMOTO

ANERU

XYE / ABE

Moduly MFB



 PŘENOSNÁ 
ZAŘÍZENÍ

 



ZICO 
Z35X

3,5   
SMART WIFI

• Filtr elektrostatický iAIR

• Systém řízení proudění eMOTO  

• Širokoúhlý rozptyl proudu vzduchu eMOTO  

• Bezdrátový ovladač PAKO

• Paměť nastavení žaluzií  

• Paměť po autorestartu  

• Časový programátor  

• Automatické odpařování  

• Funkce topení, chlazení a autodiagnostiky

• Automatické žaluzie

• Funkce SLEEP

• Wifi zdarma

• Pozlacené antikorozní lamely

• Ovládání Wi-Fi prostřednictvím aplikace

• Ekologické chladivo R290

kW

HYG.
ATESTroky2

PŘENOSNÉ
KLIMATIZACE

ZICOX



PŘENOSNÉ 
KLIMATIZACE

GIRUX

3,5
kW

GIRU G35X

2,7
GIRU 
G26X

3,5
GIRU 
G35X

• Systém řízení proudění vzduchu eMOTO

• Širokoúhlé proudění vzduchu eMOTO

• Dálkové ovládání PAKO 

• Pamět polohy žaluzií  

• Paměť nastavení po autorestartu  

• Časový programátor

• Automatické odpařování  

• Funkce autodiagnostiky 

• Automatické žaluzie

• Funkce SLEEP

• Pozlacené antikorozní lamely

• Ekologické chladivo R290

kW
kW

roky3
zárukakW

HYG.
ATESTroky2



2,6
kW

ORTA 
O26X

  
SMART WIFI

• Systém řízení proudění vzduchu eMOTO

• Širokoúhlý rozptyl proudu vzduchu eMOTO

• Bezdrátový ovladač PAKO

• Paměť nastavení žaluzií  

• Paměť po autorestartu + Časový programátor

• Automatické odpařování + Autodiagnostika  

• Automatické žaluzie

• Funkce SLEEP jen 43dB

• Pozlacené antikorozní lamely

• Ovládání Wi-Fi prostřednictvím aplikace

• • Ekologické chladivo R290

roky3
záruka

43dB

PŘENOSNÉ
KLIMATIZACE

ORTAX



 ČISTIČKY VZDUCHU
 A ODVLHČOVAČE



ČISTIČKY 
VZDUCHU

CLEOX

m³/h

• Pro místnosti do 40 m2 

• Kapacita čištění vzduchu: CADR 218 m³/h

• Senzor kvality vzduchu Sense aiR TVOC  

• Filtr kompozitní 4 v 1

• Výkonný ionizator iAIR: 10 mln/cm³

• 3 režimy rychlosti ventilátoru

• Režim SLEEP – jen 20 dB

• Časový programátor

• Odstraňování částic PM 2,5 w 99,9%

• Odstraňování bakterií 97,6%

• Odstranění formaldehydu 96,2%

C15X
CLEO X

roky2
záruka

5
záruka



m³/h

• Pro místnosti do 50 m2

• Výkon čištění vzduchu CADR: 240 m³/h

• Filtr kompozitní 4 v 1

• Výkonný ionizator iAIR: 10 mln/cm³

• Senzor kvality vzduchu TVOC  

• Indikátor úrovně koncentrace PM 2,5

• Led UV lampa

• Režim SLEEP

• Časový programátor

• Dálkový ovladač REVO

• Odstraňování částeček PM 2,5 až 99,9%

• Odstraňování bakterií až 97,6%

• Odtraňování formaldehydu až 96,2%

• Bezdrátový ovladač

• Časový programátor

• Funkce sen
W24X
WINT X

roky2
záruka

5
záruka

ČISTIČKA
VZDUCHU

WINTX



• Pro místnosti až do 60 m²

• Kapacita čištění vzduchu: CADR 220 m³/h

• Filtr elektrostatický HD iAIR

• Filtr z aktivním uhlím nebo s povlakem intů stříbra

• Filtr antibakteriální EPA třídy E12

• Lampa UV pro sterilizaci

• Výkonný ionizátor iAIR: 10 mln/cm³

• Senzor kvality vzduchu TVOC  

• Režim spánku (SLEEP) a programovatelný časovač

• Odtraňuje PM 2,5 až 99,9%

• Odtraňuje bakterie až 97,6%

• Odtraňuje formaldehydu až s účinností 96,2%

• Bezdrátový ovladač REVO

• Časový programátor

• Funkce sen

ČISTIČKA
VZDUCHU

PIURAX

m³/h
P22X
WINT X

roky2
záruka

5
záruka



• Se zvlhčovačem

• Pro místnosti do 70 m²

• Kapacita čištění vzduchu CADR – 310 m³/h

• Filtr elektrostatický HD iAIR

• Filtr antibakteriální EPA třídy E12

• Filtr s aktivním uhlím iAIR

• Vodní filtr zvlhčovače H2O piurR iAIR

• Výkonný ionizátor iAIR: 10 mln/cm³

• Ukazatel aktuální úrovně koncentrace PM 2,5

• Režim sen (SLEEP) – jen 25 dB

• Časový programátor

• Ovládání Wi-Fi dostupné z mobilní aplikace

• Senzor kvality vzduchu TVOC  

• Časový programátor

• funkce sen

I31X
IONE X

 ZVLHČOVÁNÍ
VZDUCHU

  
SMART WIFI

roky2
záruka

5
záruka

ČISTIČKA VZDUCHU 
S ZVLHČOVÁNÍM

IONEX



Q35X
QUBE X

ZVLHČOVÁNÍ
VZDUCHU

 FUNKCE  
SMART WIFI

• Pro místnosti do 85 m2

• Účinnost čištění vzduchu - CADR 420 m³/h

• Zvlhčovací výkon 320/h

• Senzor kvality vzduchu TVOC  

• 8-stupňový PureR Stage

• Filtr základní EPS iAir

• Filtr antibakteriální EPA iAir třídy E12  

• Filtr studeno katalytický Cold Nano iAIR  

• Vodní filtr zvlhčovače H2O piurR iAir  

• Filtr nanokrystalický nanoCrystal iAir  

• Lampa Clean aiR Light UV

• Ionizátor 10 mln/cm³

• Ovládání Wi-Fi pomocí aplikace v mobilu

• Zvlhčování vzduchu  

• Dálkový ovladač REVO 

• Časový programátor  

• Funkce sen

roky2
záruka

5
záruka

ČISTIČKA VZDUCHU SE ZVLHČOVÁNÍM

QUBEX



A60X
AERO X

FUNKCE   
SMART WIFI

• Pro místnosti až do 125 m2

• Účinnost čištění vzduchu - CADR 600 m³/h

• Senzor kvality vzduchu Perfect Sense aiR - laserový senzor  

• LCD displej úrovně koncentrace částic PM2,5

• 7-stopňový PureR Stage

• Filtr základní EPS iAir

• Filtr antibakteriální EPA iAir třída E12  

• Filtr studeno katalytický Cold Nano iAIR  

• Filtr nanokrystalický nanoCrystal iAir  

• Filtr biologický Zeolite iAIR

• Ionizator 10 mln/cm³

• Časový programátor  

• Funkce sen

• Ovládání přes Wi-Fi pomocí aplikace

roky2
záruka

5
záruka

VZDUCHOVÝ FILTR

AEROX



THERMOSILESIA

VZDUCHOVÝ FILTRY

FILTRY

Filtr s aktivním uhlím nebo povlakem stříbrných iontů iAIR

Antibakteriální �ltr EPA iAIR třída E12

Základní �ltr EPS iAIR

Kompozitový �ltr 4 v 1

Kompozitový �ltr 4 v 1

Základní �ltr EPS iAIR

Filtr s aktivním uhlím

Antibakteriální �ltr EPA iAIR třída E12

Kompozitový �ltr 6 v 1

Vodní �ltr zvlhčovače H20 piur R iAIR

Kompozitový �ltr 3 v 1

Antibakteriální �ltr EPA iAIR třída E12

Základní �ltr EPS iAIR

Vodní �ltr zvlhčovače H20 piur R iAIR



• Vysoká účinnost odvlhčování - až 20 l za den

• Kompaktní, přenosná konstrukce

• Pro místnosti do 52 m²

• Inteligentní funkce odvlhčování

• Funkce udržování vlhkosti

• 24h časovač

• Paměť po automatickém restartu

• Systém řízení proudění vzduchu eMOTO

• Funkce autodiagnostiky, signalizace úniku freonu

• Ekologické chladivo R290  

• Širokoúhlý proud vzduchu eMOTO

• Zabudovaný ionizátor pro D16X a D20X

• Funkce smart WIFI pro D16X a D20X

D16X D30X
DORAI X DORAI X

D20X
DORAI X

FUNKCE   
SMART WIFI

FUNKCE   
SMART WIFI

A60
roky2

záruka
5

záruka

ODVLHČOVAČE VZDUCHU

DORAIX

HYG.
ATESTroky2



 TEPELNÁ ČERPADLA



APLIKACE
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAMI

Jedná se o systémy, které umožňují vytápění a chlazení místností i ohřev vody, což je alternativa k tradičním způsobům výroby tepla,
tedy ke kotlům na tuhá kapalná nebo plynná paliva.
Tepelná čerpadla pracují ve vysokoteplotních a nízkoteplotních systémech, přičemž nejlepších výsledků lze dosáhnout
v kombinaci s nízkoteplotním (podlahovým) vytápěním. 



VÝBĚR
Základní kroky

TEPELNÁ ČERPADLA AQUAMI

Vypočítejte celkovou tepelnou zátěž.1.
Spočítejte si potřebu tepla na základě plochy místností, izolace, vnějších podmínek, tepelné zátěže a dalších podmínek
ovlivňujících konečnou potřebu tepla. 

2. Vyberte si nejlepší konfiguraci pro své řešení.
Zvažte, zda bude používat doplňkový zdroj tepla (plynový kotel, solární kolektory atd.). Ověřte si, jaké řešení bude
použito (topení radiátory, podlahové vytápění, zda bude podporována výroba TUV,
zda použijeme jednotku MONO nebo SPLIT atd.) 

3. Vyberte prosím jednotku podle svých požadavků.
Zkontrolujte dostupné jednotky v katalogu ROTENSO a vyberte topný / chladicí výkon v souladu s potřebami
a přijatým bivalentním bodem (nezapomeňte, že AQUAMI má vestavěné ohřívače podporující provoz
čerpadla v extrémních podmínkách). 



VÝBĚR
TEPELNÁ ČERPADLA  AQUAMI

Při výběru jednotek je třeba vzít v úvahu tepelné ztráty, klimatickou zónu z hlediska teplot venkovního vzduchu
a očekávání uživatelů.



VÝBĚR
Vypočítejte celkovou tepelnou zátěž

TEPELNÁ ČERPADLA AQUAMI

K tomu používáme mimo jiné:

- Specializiované programy pro návrh tepelných čerpadel
- Kalkulátory ztrát. např. www.cieplowlasciwie.pl
- Oborové normy, např. Norma PN–EN 12831 
- Jednotku vybíráme na základě údajů z projektu stavby

(*) Výše uvedené metody zohledňují řadu parametrů, proto je nutná dobrá znalost problematiky a měl by ji využívat zkušený konstruktér.

http://www.cieplowlasciwie.pl


VÝBĚR
Zvolte nejlepší konfiguraci

TEPELNÁ ČERPADLA AQUAMI
THERMOSILESIA

Stanovení bivalentního bodu pro potřebu návrhu výkonu tepelného čepradla:

Konfigurace 1: Pracuje jen tepelné čerpadlo 12kW, které dosáhne 7,21kW

Konfigurace 2: Tepelné čerpadlo 8KW pracující do 7,08kW + topná spirála 3kW

Konfiguracja 3: Tepelné čerpadlo 6kW s výkonem 6,04kW + dadatkový zdroj tepla, např. plynový kotel

Dům 120m²
60 kWh/m²/rok
= 120 x 0,06
= 7,2 kW 

TWW (teplota vody na výstupu)
35°C pro podlahové vytápění
55°C pro radiátory

Tepelko 12kW
Kon�gurace 1

Tepelko 8kW
Kon�gurace 2

Tepelko 6kW
Kon�gurace 3

Potřebný výkon čerpadla
podle tabulky výkonů

Venkovní teplota 
vzduchu
podle tabulky výkonů

Potřebný výkon

Práce tepelného 
čerpadla

bivalentní bod 
(rovnováhy)



CHARAKTERISTIKA
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAMI

• A+++  při teplotě  35°C / A++ při teplotě 55°C

• Maximální hodnota COP 5,2

• Velmi bohatá standardní výbava

• Instalace do 15m bez doplňování chladiva

• Pokročilý ovladač s teplotním čidlem, WIFI, BMS MODBUS, PL Menu…

• Široký provozní rozsah až do -25°C / 100% účinnost při -15°C

• Ohřev na TUV=60°C / CO=65°C

• Vestavěná topné spirály 3kW-6kW-9kW

Vestavěné topné spirály klikové skříně a odkapové desky•

• Kvalitní konstrukce a komponenty

• 5 Let záruka

• Bezplatné uvedeníé do provozu

• Rewakce servisu do 24h

• 32 klimatických korelačních křivek

• Desinfekce proti Legionele

• Funkce ohřevu základové desky

• 2-ovládací zony

35 mezinárodních certifikátů



TYP 
MONOBLOCK

TEPELNÁ ČERPADLA AQUAMI

Jednotka
Výkon 
(kW) 6 8 10 12 14 16

Mono

220~240-1Ph ● ● ● ● ● ●

380~415-3Ph ● ● ●

• Široká nabídka výkonů 6 ~ 16 kW

• Zařízení 1-fázové a nebo 3-fázové



TYP
SPLIT

TEPELNÁ ČERPADLA AQUAMI

• Široká nabídka potřebných výkonů od 6 ~ 16 kW

• Zařízení 1-fázové a nebo 3-fázové

• Kompaktní provedení vnitřní jednotky (je hluboká pouze 270 mm)

Vnější jednotka Vnitřní 
jednotka

Výkon (kW) 6 8 10 12 14 16 60 100 160

Provedení

220~240-1Ph ● ● ● ● ● ● ● ● ●

380~415-3Ph ● ● ● ● ● ●



TYP
MULTI

TEPELNÁ ČERPADLA AQUAMI

• Možnost připojení hydraulického modulu

• Možnost dodatečně připojit až 3 vnitřních klimatizačních jednotek MULTI

Jednotka vnější Jednotka vnitřní
Výkon (kW) H100m4 / HN100m4 80

Provedení

220~240-1Ph ● ●

380~415-3Ph Hydraulický modul
(v sestavě)

Vnější jednotka
H100Wm4/HN100Wm4
(v sestavě)

Kanálová jednotka
(volitelně) Nástěnná  jednotka

(volitelně)

Kazetová jednotka
(volitelně)

Bojler TUV
(volitelně)

Kabelový ovladač
NOKA (v sestavě)



AQUAMI Split: AQS80X1o + AQS100X13i

AQUAMI Mono: AQM80X1

AQUAMI Multi: H100Xm4 + AQMS80X1i

SYSTÉM ZNAČENÍ ROTENSO

AQ S  80 X 1 o 
AQUAMI SPLIT          8kW            řada X    1f          outdoor/jedn. vnější



 
PŘÍSLUŠENSTVÍ



NÁDRŽE
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAMI

NÁDRŽE NA TUV:

• THERMOS CERAMIC 200/300/400/500 litrů - Keramická smaltovaná ocel / Skay pouzdro - ZÁRUKA 5 let nádrž / VOLITELNĚ 2 kW ohřívač a pojistný ventil
1-sekce, servis 1xza rok

• THERMOS INOX 200/300/400/500 litrů - Nerezová ocel / Ocelový plášť - ZÁRUKA 12 let nádrž / 3 kW ohřívač a pojistný ventil 2 roky,
1-sekce, servis 1x, který proběhne po roce používání

• THERMOS DUAL INOX 200/300/400/500 litrů - Nerezová ocel / Ocelový plášť - ZÁRUKA 12 let nádrž / 3 kW ohřívač a pojistný ventil 2 roky,
2-sekce, servis pouze jeden, který proběhne po roce používání

• THERMOS TWIN INOX VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ  200+90 / 300+90 litrů - Nerezová ocel / Ocelové pouzdro - ZÁRUKA 12letá nádrž / 2x3 kW ohřívač a pojistný ventil 2 roky,
2-sekce, servis pouze jeden, který proběhne po roce používání.

BUFORY:

• THERMOS STORE 40/60/80/100 litrů - Ocel / Ocelová nádrž - ZÁRUKA 5 let na nádrž / VOLITELNĚ 2 kW ohřívač, servis 1x ročně

• THERMOS STORE PLUS 200/300/400/500 litrů - Ocelová nádrž / Skay vložka - ZÁRUKA nádrž 5 let / VOLITELNĚ 2 kW ohřívač, servis 1x ročně



PŘÍSLUŠENSTVÍ
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAMI
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Obrázek Popis

Drátový termostat 
Aquami Split s 
dotykovými tlačítky a 
displejem LCD

Drátový termostat 
Aquami Split s 
dotykovými tlačítky a 
displejem LCD

Drátový termostat 
Aquami Split s 
dotykovými tlačítky a 
displejem LCD

Snímač teploty nádrže 
TUV

Snímač teploty MFT

Adaptér snímače teploty 
MTF

Spojovač pro 6 snímačů 
a 6 termostatů

3-cestný ventil
s motorem

3-cestný ventil
s motorem

Skupinová čerpadlo
 se směšovacím
ventilem

Skupinová čerpadlo
s
přímým oběhem

Čerpadlo pro 2 
čerpací okruhy

Čerpadlo pro 2 
čerpací okruhy a 
hydraulickou spojku 

Čerpadlo pro 3 
čerpací okruhy

Čerpadlo pro 3 
čerpací okruhy a 
hydraulickou spojku 



PŘÍSLUŠENSTVÍ
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAMI
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Antivibrační nožičky
pro tepelná čerpadla
AQUAMI Split / Monoblock
/ Multi Split

Antivibrační podstavec
pro tepelná čerpadla
AQUAMI Split / Monoblock
/ Multi Split

Antivibrační konzole
pro tepelná čerpadla
AQUAMI Split / Monoblock
/ Multi Split



 SYSTÉMY
RVF ROTENSO



Systémy RVF jsou optimální  řešení pro:
- V případě potřeby klimatizovat více místností
- Pokud máme velmi dlouhé instalační délky
- Pokud se agregát nachází daleko od vnitřních jednotek
- Pokud nemáme prostor a možnost vedení samostatné trasy
   ke každé vnitřní jednotce.
- Pokud nemáme prostor pro více agregátů
- Pokud se dimenzuje agregát na 130 %

Univerzální vnitřní jednotky.
Systém je veden 2 nebo 3 trubkami

PLNÁ PROJEKČNÍ PODPORA A VÝBĚR OD ROTENSO
Pokud máte zájem o RVF sytémy, obratte se na naše
obchodní oddělení.

Systémy RVF ROTENSO



AGREGATY FULL RVF
SYSTÉMY RVF ROTENSO

SYSTEM s 2 trubkami

• Dostupný výkon od 25,2kW do 270kW

• Max. 100 vnitřních jednotek

• Technologie EVI SKY

• Ovládání přes BMS MODBUS i BACNET

• Aktivní chlazeníhlavní desky PCB

• Rychlá kontrola a diagnostika

• Automatické adresování

• Až 100 vnitřních jednotek v jednom systému

• Až 1000m celkové délky instalace

• Možnost předimenzovánívnější jednotku až o 130%

• Vestavěné ohřívače klikové skříně kompresoru

• Kvlaitní komponenty

• Chaldivo R410a

• 100% výkonu při -5°C a 85% při -15°C 

• Ohřev do -30°C / -5°C Chlazení

Motor ventilátoru

Kompresor

Výkon



AGREGATY FULL HR RVF
SYSTÉMY RVF ROTENSO

SYSTEM s 3 rourami a rekuperací tepla

• Dostupné výkony od 25,2kW do 180kW

• Rekuperační boxy

• Současné vytápění a chlazení

• Ovládání pomocí BMS MODBUS i BACNET

• Rychlá diagnostika na deskách plošných spojů

• Automatické adresování

• Až 64 vnějších jednotek v jednom systému

• Až 1000m celkové délky instalace

• Možnost předimenzování agregátu až o 130%

• Vestavěné topné spirály klikové skříně kompresoru

• Kvalitní komponenty

• Chladivo R410a

• Ohřec do -20°C / -5°C Chlazení

VÝKON

KOMPRESOR

MOTOR VENTILÁTORU



AGREGÁTY FULL HR RVF
SYSTÉMY RVF ROTENSO

Rozdělovací boxy

Model Vzhled
Max. výkon

vnitřních
jednotek

Max.výkon
připojených
jednotek

Na jeden výstup
lze připojit MAX
4 vnitřní jednotky,
MAX 16kW  

RVF HRBOX02

 

28kW 8

RVF HRBOX04

 

45kW 16

RVF HRBOX06

 

45kW 24

Přívody freonové
2 trubky

Vnitřní jednotky

Vnější jednotka

3 trubky

Rekuperační box

Vytápěný prostor

Chlazený prostor



AGREGÁTY MINI RVF
SYSTÉMY RVF ROTENSO

SYSTÉM MINI 2-Trubkový

• Dostupný výkon od 10kW do 33,5kW

• Řízení pomocí BMS MODBUS a BACNET

• Rychlá diagnostika na desce PCB

• Automatické adresování

• Až 19 vnitřních jednotek 

• Celková délka instalace 100m / 120m

• Alternativa pro multisplit

• Jenom dvě trubky

• Možnost předimenzování kameniva až o 130%

• Vestavěné ohřívače klikové skříně kompresoru

• Kvalitní komponenty

• Chladivo R410a

• Ohřev do -20°C / -5°C Chlazení
10kW – 16kW 18kW – 33,5 kW

Výkon

Kompresor

Motor ventilátoru

Max.počet vnitřních jedn.

Výkon

Kompresor

Motor ventilátoru

Max.počet vnitřních jedn.



AGREGÁTY V-STAGE 
RVF

SYSTÉMY RVF ROTENSO

SYSTEM V-STAGE 2-trubkový

• Dostupný výkon od 10kW do 16kW

• Ovládání pomocí BMS MODBUS i BACNET

• Diagnostika z desky PCB

• Automatyké adresování

• Až 9 vnějších jednotek

• Až 100m celkové délky instalace

• Jen 2 trubky

• Možnost předimenzování kameniva až o 130%

• Vestavěný ohřev klikové skříně kompresoru

• Vysoká kvalita součástek

• Chladivo R410a

• Ohřev -15°C / -5°C Chlazení

• Venkovní jednotka může být umístěna uvnitř budovy

• Pro objekty pod památkovou ochranou 

• Externí statický tlak 90Pa (sání/výfuk)Výkon

Kompresor

Motor ventilátoru

Max. počet vnitřních jedn.



AGREGÁTY V-STAGE 
RVF

SYSTÉMY RVF ROTENSO

Radiální ventilátor zabudovaný v jednotce, poskytující komprese 90Pa, umožňuje navrhnout sací a výfukové potrubí
o celkové délce až 15m v přímé linii.

Instalace
do starého komína

Instalace
ve sklepě

Instalace
na půdě

Instalace
v technické
místnosti

Instalace
v technické
místnosti

Instalace
do starého
komína

Montáž
do
sklepa

Montáž
na půdu



VNITŘNÍ JEDNOTKY
SYSTÉMY RVF ROTENSO

• KAZETA 360°  5,6kW  7,1kW  8kW  9kW  10kW  11,2kW  12,5kW  14kW  16kW
900x900

• KAZETA 2-STRANNÁ 4,5kW  5,6kW  7,1kW

• KAZETA 1-STRANNÁ 2,2kW  2,8kW  3,6kW  4,5kW  5,6kW  
7,1kW

• KAZETA 4-STRANNÁ 2,2kW  2,8kW  3,6kW  4,5kW
650x650



VNITŘNÍ JEDNOTKY
SYSTÉMY RVF ROTENSO

• NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY  2,2kW  2,8kW  3,6kW  4,5kW  5,6kW  7,1kW 

• PODOKENNÍ A PODSTROPNÍ
JEDNOTKY

4,5kW  5,6kW  7,1kW  8,8kW  10,5kW 11,7kW  14kW  15,8kW

• KANÁLOVÁ JEDNOTKA  2,2kW  2,8kW  3,6kW  4,5kW  5,6kW  7,1kW
NÍZKY TLAK DL

• KANÁLOVÁ JEDNOTKA SE
STŘEDNÍM TLAKEM DM

7,1kW  8kW  9kW  10kW  12kW  15kW

• KANÁLOVÁ JEDNOTKA S
VYSOKÝM TLAKEM DH

7,1kW  8kW  9kW  10kW  12kW  15kW  20kW  25kW  28kW
45kW 56kW



PŘÍSLUŠENSTVÍ
SYSTÉMY RVF ROTENSO

• INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ RVF

• OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍ RVF

• MODULY BMS
MODBUS nebo BACNET

• DIAGNOSTICKÉ JEDNOTKY RVF



SYSTÉMY RVF ROTENSO

KOMPLETNÍ PODPORA VÝBĚRU A DESIGNU

Oddělení klimatizačních systémů

mailto:rvf@rotenso.com


 KONDENZAČNÍ
JEDNOTKY



KONDENZAČNÍ AGREGÁTY 
AGREGÁTY CENTRÁL

RAHU
2,7 – 7,3 kW

RAHU
8,8 – 12,1 kW

RAHU
14,0 – 15,5 kW

 AHU
10,0 – 16,0 kW

 AHU
18,0 – 33,5 kW

 AHU
25,2 – 270 kW



AGREGÁTY RAHU
CENTRÁLNÍ AGREGÁTY

Trubka s kapalinou

Trubka s plynem

Ovladač centrální
ventilace

komunikace napájecího
zdroje s jednotkou LNS Chlazení / Ohřev

Řízení výkonu signálem 0-10V

ALARM

ROZMRAZOVÁNÍ



AGREGATY AHU
AGREGATY DO CENTRAL

THERMOSILESIA



Zestaw AHU
AGREGATY DO CENTRAL

THERMOSILESIA

RVF-AHU-EXV

Zawór EXV

RVF-AHU-KIT

Sterownik
Płyta automatyki

Czujniki i okablowanie



VENTILACE  
CLONY

A VENTILÁTORY
 



THERMOSILESIA

Vzduchové
clony
bez ohřevu
Díky vzduchovým clonám bez topidla se do místnosti,
ve které se nacházíte, nedostává horký vzduch zvenčí
Což zajišťuje optimální tepelnou pohodu v horkém létě.

Clony navíc chrání před vnějším znečištěním,
prachem a hmyzem.

FKZ
100/120/150/200 cm

BEZ OHŘEVU

FKZC
90/120/150 cm

BEZ OHŘEVU
DO CHLADÍREN



BEZ OHŘÍVAČE  
PRO MONTÁŽ NA STROP

FKZS
150 cm

FKZK
150 cm

BEZ OHŔÍVAČE
PRO VRATA A VSTUPY

FKZP
150 cm

BEZ OHŘÍVAČE
VERTIKÁLNÍ



Udržují stálé tepelné podmínky v chladných
a mrazivých dnech. Montují se

na často otevírané vstupní dveře, posuvné
dveře s fotobuňkou nebo na dveře

 trvale otevřené.

Instalovaná clona s vestavěným ohřívačem
vytváří speciální neviditelnou bariéru, která

zabraňuje výměně vzduchu mezi zónami
s různou teplotou okolí.

 

 

FKE, FKE3
90/120/150/200 cm

S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEM

FKW
90/120/150 cm

S VODNÍM OHŘEVEM

Vzduchové
clony 

s ohřevem



Axiální ventilátory se používají ve potrubích pro
vzduchotechniku v komerčních a obytných

budovách.
 

Axiální potrubní ventilátory jsou instalovány
v kruhových potrubích a jsou konstruovány tak,

 aby i přes jejich odstavení bylo zajištěno
 gravitační proudění vzduchu.  

AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTORY
VODĚODOLNÉ
Modele: FKO200, FKO250, FKO300, FKO350,  

FKO400, FKO500, FKO600

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY
SACÍ
Modele: FSS250, FSS300, FSS350, FSS400,  

FSS450, FSS500, FSS550, 
FSS630

IP55Ventilátory
Axiální kanálové

Axiální sání



Externí tlačné ventilátory se doporučují instalovat
 v zařízeních, kde je vyžadován pravidelný a

 rychlý odvod studeného nebo horkého vzduchu.
 

  
Nástěnné na desce jsou uzpůsobeny

 pro montáž na zeď v libovolné poloze. AXIÁLNÍ VENTILÁTORY
NÁSTĚNNÉ NA DESCE
Modele: FPT250, FPT300, FPT350, FPT400,  

FPT450, FPT500, FPT550, FPT630

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY
TLAČNÉ
Modele: FST250, FST300, FST350, FST400,  

FST450, FST500, FST550, FST630

Ventilátory
Axiální tlačné

Nástěnné na desce



U radiálních ventilátorů je proudění vzduchu kolmé
k ose oběžného kola. Vzduch proudící přes radiální

ventilátor mění směr o 90°. 
Radiální ventilátory se vyšší kompresí a účinností.

 
 
 

ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY
RADIÁLNÍ
Modely: FOP500, FOP700, FOP750

Ventilátory
Radiální



Potrubní ventilátory se instalují do
 kruhového potrubí.

Účinně odstraňují znečištěný vzduch včetně
vlhkosti, roztočů a nepříjemných pachů.

Podporují gravitační výměnu vzduchu.

 
 

POTRUBNÍ VENTILÁTORY
KOVOVÉ
Modely: FKM100, FKM125, FKM150, FKM160,  

FKM200, FKM250, FKM315

POTRUBNÍ VENTILÁTORY
PLASTOVÉ
Modely: FKP100, FKP125, FKP150, FKP200,  

FKP250, FKP315

VENTILÁTORY
Kanálové

kovové a plastové



Tiché potrubní ventilátory účinně odstraňují
 znečištěný vzduch včetně vlhkosti, roztočů

a nepříjemných pachů.

 
 

Určeno pro větrání místností,
kde je vyžadována nízká hladina

 hluku.

POTRUBNÍ VENTILÁTORY
PLASTOVÉ
SILENT
Modely: FKP100/125SL, FKP200SL

 Ventilátory
Potrubní plastové

SILENT



Žaluzie PVC
250 - 710 mm

Spínač dvourychlostní  
pro ventilátory
FW100

Regulátor otáček 
 

FR-150
FR-600

Automatika
a příslušenství 
pro ventilaci



Snímač  
dveřní  
Magnetický

3-cestný ventilNástěnný  
ovladač  
FTH-30

Czujnik  
drzwiowy  
Mechaniczny

Podomítková
krabice
FTH-30

Termostat 

Automatika
a příslušenství
pro ventilaci



MONTÁŽNÍ PRVKY
&

SYSTÉMY HEAVY FOOT



Držáky skłádané
450 mm
550 mm

Držáky skládané
s vodováhou

 
 

450 mm
550 mm

Držáky svařované
600 mm
700 mm
800 mm

Držíky svařované  
galvanizoavané
600 mm
700 mm
800 mm

Držky na střechu
420 mm
500 mm

Držáky závěsné 
  
455 mm



Plastové základy 
a záslepky  
350 mm
450 mm
1000 mm

Kónické základny
a antivibrační desky
do základen

Pryžové základny  
Heavy Foot System  
400 mm
600 mm
1000 mm

Podstawa  
podłogowa  
450 mm

Antivibrační nožičky  
Kónické tlumiče  
Válcové tlumiče  
Antivibrační základny

Antivibrační podložky
500 mm
1000 mm



Čtyřnohá
rámová sestava

 
 

Heavy Foot System

Šestinová
rámová sestava 

 
  
Heavy Foot System

Osminohá
rámová sestava

 
  
Heavy Foot System

Dvounohá rámová sestava
pro připevnění

 
 

Heavy Foot System

Konzole typu H
Heavy Foot System

Dvounohová sestava
pro rozšiření

 Heavy Foot System

Příčníky a spoj.materiál
Heavy Foot System

Heavy Foot System  
žárově

zinkováno 
 



PŘÍSLUŠENTVÍ
MONTÁŽNÍ A PRO ODVOD

KONDENZÁTU



Pásky
• hliníkové,
• hliníkové s vystužením,
• voděodolné, zesílené

tkaninou
• antikondenzační

Hadice na kondenzát
• vroubkované,
• spirálové,

Hadice na kondenzát
• k čerpadlu na kondenzát
• opletené k čerpadlu na kondenzát

Sifony
• horizontální / vertikální,
• pod omítku,
• pro odvod kondenzátu

Rozdělovače
• univerzální pro připojení hadic,
• pro spirálové hadice,
• pro PVC trubky

Redukce
• pro spirálové a vlnité hadice,
• pro spojování pevných trubek s hadicemi

 na kondenzát,
• s ohebným koncem pro trubky



Pevné trubky

Montážní klipy
• pro PVC trubky

Kolínka
• 135° pro trubky PVC
• 90° pro trubky PVC

Přímé spojky
• pro PVC trubky

Montážní krabice a kryt montážní krabice

Lepidla
• pro tubky PVC

Hmoždinky

Střešní prostupy 



Instalační lišty
• bílé,
• hnědé

Spojky pro žlaby
• bílé,
• hnědé

Vnitřní rohy 
90°
• bílé, hnědé

Vnější rohy 
90°
• bílé a hnědé

Kolena 90°
• bílé a hnědé

Zakončovací prvky
• bílé a hnědé

Průchodky přes
stěnu
• bílé,
• hnědé

Rozety
• bílé
• hnědé

B

A

B

A

B

A

Mini instalační  
lišty
• bílé



80
°
-10

5° 70
°
-12

0°

Nastavitelné rohy
• vnitřní: 80°-105°,
• vnější: 80°-105°,
• bílé

Vertikální kolena
• levé,
• pravé,
• bílé

65
°
-13

0°

Odbočky redukce
• do instalačních lišt
• bílé

Kolana regulowane
• 65°-130°,
• bílé

Redukční připojovače
• do instalčních lišt
• bílé

Flexibilní konektor
• bílé

Upínací přezky
• žluté,
• červené,
• zelené

Příslušenství
• Kleště na lišty,
• náhradní čepele

Zpětné vzduchové
žaluzie

• pro změnu proudění vzduchu
• bílé



ČERPADLA
KONDENZÁTU



THERMOSILESIA

ČERPADLA KONDENZÁTU

� MINI WHITE
• 10l/h

• 8m rozdíl hladin

• 1m sáníe 

MINI ČERPADLA KONDENZÁTU



ČERPADLA KONDENZÁTU

� MicroBlue

• 5l/h

• 5m výtlak

• 2m sání 

� MiniBlue

• 8l/h

• 8m výtlak

• 5m sání 

� MaxiBlue

• 14l/h

• 8m výtlakd

• 5m sání

� MegaBlue

• 50l/h

• 20m výtlak

• 7m sání 



THERMOSILESIA

ČERPADLA KONDENŹÁTU

� MicroBlue

• Sada pro povrchovou montáž

• 5l/h

• 5m výtlak

• 2m sání

� Akcesoria 
BlueDiamond

• Prodlužovač

• MultiTank

• antivibrační podstava

• Tlumič / Sifon

� ArctikBlue

• Sada s rozvaděci

• 50l/h

• 20m výtlak



ČERPADLA KONDENZÁTU

� Mini Orange

• 12l/h

• 10m výtlak

• 2m sání

� Mini Aqua

• 12l/h

• 10m výtlak

• 2m sání

� Mini Blanc

• 12l/h

• 10m výtlak

� Mini Orange Silent+

• 12l/h

• 10m výtlak

• 7m sání

� Mini Aqua 
Silent+

• 12l/h

• 10m výtlak

• 2m sání

� Mini Lime 
Silent+

• 12l/h

• 10m výtlak

• 2m sání



� Maxi Orange

• 30l/h

• 15m výtlak

• 2m sání

� Max Hi-Flow

• 550l/h

• 5m výtlak

• Kapacita 1,7l

� Akcesoria ASPEN

• Gumové spojky

• Samotěsnící vsuvka

• Rozbočovače

• Přímý konektor

ČERPADLA KONDENZÁTU



PROFESIONÁLNÍ
CHEMIE



HI-Pro AROMA R2GO
Profesionální, efektivní
neutralizátor zápachu.
Kapacita: 1l

 

Koncentráty
Pro čištění kondenzátorů,
výparníků, vzduchových filtrů 

 

NANO PROTECT SILVER  
TABLE
Prostředek na čištění a dezinfekci výparníků kondenzátorů. 

Objem: 1l

HI-Pro CONDENSER
HI-Pro CONDENSER R2GO
Prostředek na mytí a dezinfekci
kondenzátory, koncentrát.
Objem: 1l a 5l

 

Hi-Pro UNIWERSAL
Hi-Pro UNIWERSAL R2GO
Univerzální čistič klimatizace.  

Objem: 1l a 5l



Plastová lahev Cleanairix
Objem: 1l

Roztřikovač Guala
Umisťuje se na lahev 1l

Dávkovač Cleanairix
25ml s trubičkou

Flip-Top
Zaklapávací uzávěr



CHLADÍRENSKÉ
MĚDĚNÉ
TRUBKY



THERMOSILESIA

TIVENTO 
FLEX
Krąg: 25m i 50m

MĚDĚNÉ TRUBKY S IZOLACÍ

1/4” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8”

EN 12735-1 EN 12735-1

Stop miedzi CuDHP

EN 1412
Stop miedzi CuDHP

EN 1412

TIVENTO 
RAME
Sztanga: 5,0m / 2,5m

MĚDĚNÉ TRUBKY BEZ IZOLACE

22,20mm 28,57mm 34,92mm 41,28mm 53,97mm



ARMACELL
Krąg: 25m i 50m

MĚDĚNÉ TRUBKY S IZOLACÍ

1/4” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8”

EN 12735-1 EN 12735-1

Stop miedzi CuDHP

EN 1412
Stop miedzi CuDHP

EN 1412

ARMACELL 
ARMAFLEX
DO RUR W SZTANGACH

IZOLACE

Pěnová izolace pro přenosová vedení. Vyrobeno z vysoce
kvalitní polyetylenové pěny v černé barvě.

Pěnová izolace pro přenosová vedení. Vyrobeno z vysoce
kvalitní polyetylenové pěny v černé barvě.

Pěnová izolace pro přenosová vedení. Vyrobeno z vysoce
kvalitní polyetylenové pěny v černé barvě.

Pěnová izolace pro přenosová vedení. Vyrobeno z vysoce
kvalitní polyetylenové pěny v černé barvě.

Pěnová izolace pro přenosová vedení. Vyrobeno z vysoce
kvalitní polyetylenové pěny v černé barvě.

Pěnová izolace pro přenosová vedení. Vyrobeno z vysoce
kvalitní polyetylenové pěny v černé barvě.

Popis
Síla
izolace
(mm)

Vnější
průměr trubky
(mm)

Délka
trubky
(m)

Název



Tvrdé pájky
• 2%
• 5%

Spojky, převlečné matice,
redukce, ventily

Lahve s chladivem  
• R32
• R410a

Redukce na lahve
• R32
• R410a

Kolínka a přechodky



THERMOSILESIA

  

 

 

  
www.torexenergy.cz www.rotenso-czechia.cz
 platforma pro velkoochodní prodej

Pro zobrazení cen, je nutno mít vytvořený
a schválený účet.
Účet si vytvořte a odešlete e-mail se žádostí
o aktivaci na: rotenso@torex.cz 

informace o produktech pro konečné zákazníky

TOREX BOHEMIA,s.r.o.
Prosečská 117

46804 JABLONEC NAD NISOU
e-mail: rotenso@torex.cz

http://www.thermosilesia.pl/
mailto:info@thermosilesia.pl
http://www.thermosilesia.pl/
mailto:info@thermosilesia.pl


 

  

KONEC

mailto:pawel@thermosilesia.pl
mailto:pawel@rotenso.pl

