NOVINKA
MODERNÍ SYSTÉMY
PRO RODINNÉ DOMY
– KOMPAKTNÍ, INTELIGENTNÍ SYSTÉM PRO
KOMFORTNÍ VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ,
KLIMATIZACI A OHŘEV VODY S TEPELNÝM
ČERPADLEM VZDUCH-VODA

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ZAJIŠŤUJE BEZOBSLUŽNÉ AUTOMATICKY ŘÍZENÉ
VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ, TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ, KLIMATIZACI I
OHŘEV VODY PRO VYTÁPĚNÍ I POTŘEBY DOMÁCNOSTI

- světová NOVINKA

Přihlašované zařízení

Řada výrobků FRIGOTECH
FRIGOTECH KOMPLET – FRIGOAir KOMPAKT a AKU-IZT
Tato řada vzešla z potřeb pokrytí nových požadavků na nízkoenergetické, ale zejména pasivní domy.
Pro zajištění systému - jak HVAC (vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení), tak HV (ohřevu teplé
vody), přichází na trh nové

- KOMPAKTNÍ, INTELIGENTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO KOMFORTNÍ
VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ, KLIMATIZACI A OHŘEV
VODY S TEPELNÝM ČERPADLEM VZDUCH-VODA
Toto zařízení ve spojení sestavy AKU nádrže i bojleru pro TUV
zajišťuje automatický provoz potřeb domácnosti
- tvoří KOMPLEXNÍ bezobslužný systém
Předchozí model přihlašovaného zařízení - byl vyvinut před 13 lety pro potřeby řešení TZB
při rekonstrukci staršího rodinného domu. Zařízení podle mého návrhu vyrobila fa.ATREA (byla to
první instalace! větrací jednotky pro teplovzdušné vytápění v ČR - 2000). Problém byl tenkrát projekt proto jsem byl nucen také řešit a použil netradiční - ale naprosto funkční - řešení
SAMOSTATNÉ VYNIKAJÍCÍ - SPOLEČNĚ BEZKONKURENČNÍ
Z toho vzniklo - MOTTO: když větrat - tak s rekuperací, když už rozvody vzduchu -

tak proč ne i vytápět a klimatizovat? Když vytápět, tak ÚSPORNĚ. Čím? Tepelným
čerpadlem. Když tepelné čerpadlo, tak i pro klimatizaci. Když klimatizovat - tak využít
"odpadní" teplo k ohřevu vody.
Na základě těchto zkušeností z provozu jsem přistoupil ke zdokonalení a později i k vývoji úplně
nového zařízení - kompaktnímu provedení VZT s TČ, což vedlo k přihlášení prvního Užitného vzoru
dne 12.12.2007 a k zapsání dne 18.2.2008 pod číslem CZ 18300 U1 – Kompletní vzduchotechnické
zařízení s tepelným čerpadlem pro vytápění, větrání, klimatizaci a ohřev vody, a další již udělený
užitný vzor - CZ 23701 U1 z 27.12.2011 - Zařízení pro ohřev vody a podaná přihláška užitného vzoru
PUV 2014-29972 ze dne 15.9.2014 – Zařízení pro dvouteplotní režim vytápění a klimatizace
Je to NOVINKA na trhu - nejenom proto, že zařízení v tomto provedení se nevyrábí. Na trhu
jsou pouze obdobná zařízení (jako např LWZ (Stiebel) , KAPPA (ATREA), Anaconda ( NILAN), jimž
však "chybí" některá z vlastností.
Proto se firma FRIGOtech zaměřila na komplexní řešení - výrobu "bezobslužného" zařízení, které
ve vzájemných vazbách dokáže zabezpečit automaticky kompletní požadavky pro vysoce účinné
technické řešení vytápění, větrání, i ohřevu teplé vody s minimálními požadavky na montáž zařízení
(elektro, voda, vzduch, MaR) s inteligentním řízením, včetně "dálkového" ovládání.
Tak vznikl v souladu s požadavky na úspory energií, zejména pro

nízkoenergetické i pasivní rodinné domy

NOVÝ - UNIKÁTNÍ - INTELIGENTNÍ SYSTÉM -

PRO MODERNÍ - KOMPLEXNÍ - ŘEŠENÍ TZB

- jako světová NOVINKA

dodáváme zařízení :

vhodná pro :

tepelná čerpadla
větrání s rekuperací
vytápění, ohřev vody
klimatizace

pasivní i nízkoenergetické domy,
zdravotnická zařízení
fitcentra a bazény
kancelářské prostory

SYSTÉM - FRIGOTECH - KOMPLET - je automatický systém, který
zabezpečuje veškeré potřeby domu
tvoří ho KOMPAKT spolu s AKUmulační nádrží
Jedná se o moderní, inteligentní, kompaktní zařízení pro pasivní a nízkoenergetické domy
určené pro komplexní řešení komfortního systému vytápění, větrání a ohřevu vody s tepelným čerpadlem
vzduch-voda. Zajišťuje zejména větrání s rekuperací tepla, teplovzdušné vytápění, tak klimatizaci i ohřev
teplé vody jednak pro vytápění tak i pro potřebu domácnosti.
Kompaktní zařízení se skládá ze dvou částí - části vzduchotechnické a tepelného čerpadla.

KOMPAKT

ŘÍZENÍ

AKU-IZT

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA - AIR Tech
- pro dvouzónové teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla,
zajištění požadavků na větrání - dostatečné výměny vzduchu,
- komfortní systém pro bezprašnou ventilaci - filtrace přiváděného i cirkulačního vzduchu s možností
jonizace vzduchu,
- přívod čerstvého vzduchu, a odvod opotřebovaného vzduchu s rekuperací
- rekuperace slouží ke snížení tepelných ztrát, které vznikají při klasickém větrání
- zpětné získání vlhkosti - s patentovaným entalpickým rekuperačním výměníkem PAUL s
vysokou účinností - přenos hmoty - s maximálním (98%) využitím tepla bez
snižování vnitřní vlhkosti - umožňuje udržení vlhkosti - výhoda v zimním období
- s možností ohřevu vzduchu - pro dvouzónové teplovzdušné vytápění s dvouteplotním systémem:
- ohřevu vzduchu (pro denní obytnou zónu) a chladnějšího
- bez dohřevu (pro noční zónu)

- dokonalou cirkulací se využívá objem vzduchu v celém domě pro snížení množství přiváděného
vzduchu na osobu zvlášť v zimě a v domech s minimálním obsazením
- úspora nákladů na vytápění, využití všech energetických zisků z provozu domácnosti pro předehřev
vzduchu na větrání při rekuperaci s minimálními nároky na energii
- Použité nízkohlučné ventilátory s EC motory s vysokou účinností, s možností velkého rozsahu regulace
(20-100%) přispívají k vysokému komfortu uživatele.
- využití solárních zisků z osluněných částí budovy, případně z teplovzdušného zdroje s okamžitým
přenosem tepla do ostatních částí
- a navíc dále umožňuje noční letní přichlazování - přívod čerstvého chladnějšího vzduchu ve velkém
objemu
To vše v automatickém provozu s možností i ruční regulace s "dálkovým" ovládáním
další samostatně použitelná část je:
TEPELNÉ ČERPADLO vzduch-voda - FRIGOtech
- pro vnitřní instalaci s vysokým topným faktorem, aby splnilo požadavky evropského společenství EHPA
(www.ehpa.org.com/QL) na systém kvality Q - Europien Quality Labe I for Heat Pumps),
- se současným dvouteplotním ohřevem teplé vody - jak pro vytápění, tak i pro domácnost (desupheater) s
různou výstupní teplotou - při zachování vysokého COP
- s možností inteligentního řízení výkonu (invertor) s frekvenční modulací, (Oproti konkurenci s klesající
teplotou venkovní teploty se "zvyšuje" výkon), které zajišťuje:
- celoročně ohřev teplé vody (užitkové) pro potřebu domácnosti max do 60°C,
- v zimě ohřev teplé vody pro teplovzdušné i podlahové teplovodní vytápění do 45°C,
- i případný současný ohřev vody v bazénu - úspora energie
Samozřejmostí je nízkohlučný ventilátor s vysokou účinností s EC motorem, kompresor s dvojitým tlumením
chvění a hluku scroll Copeland,
- Obě zařízení se mohou dodávat i samostatně jako autonomní zařízení nebo jako Jejich spojením vzniklý
KOMPAKT - (VZT + TČ)
V kompaktu jsou použity ventilační jednotka i tepelné čerpadlo opatřené navíc
- vnitřní soustavou usměrňovacích klapek, které umožňují volbu proudění vzduchu buď samostatně
přes vzduchotechnickou jednotku, nebo současně i přes tepelné čerpadlo
- umožňuje celoroční využití TČ např. pro zajištění funkce
- v létě klimatizace - chlazení vzduchu - při provozu současný ohřev teplé vody a
možnost regulace vlhkosti vzduchu (v případě vyšší snížení např. odvlhčení bazénu)
- i s výměníkem tepla pro případ, „maření přebývajícího tepla“, které vzniká při klimatizaci a již nemůže
být použité pro ohřev vody
Pro využití výše uvedených výhod je vhodné i použití AKU-IZT 2x160l
Jednou z možností je využití v pasivních domech v kombinaci s větrací jednotkou – BOX-Air, ktreé umožňuje použít
nejjednodušší zařízení pro splně ní podmínek pro pasivní dům (a tedy i dotace)
(příklad zapojení na obrázku – použit z podkladů firmy ATREA)
Komplet – KOMPAKT + AKU-IZT - je automatický systém, který zabezpečuje veškeré potřeby domu
Zařízení umožňuje automaticky celoroční provoz - jak letní, zimní, i kombinovaný provoz.
- „Zimní“ provoz - s možností kombinace s teplovodním podlahovým vytápěním a ohřev cirkulačního vzduchu
pro vytápění, i ohřev vody pro vytápění a užitkové vody tepelným čerpadlem a udržování vlhkosti vzduchu
- „Letní“ provoz - zapojení tepelného čerpadla pro chlazení cirkulačního vzduchu s úspornou klimatizací a
ohřev užitkové vody v bojleru odpadním teplem a horkými parami chladiva tepelným čerpadlem.

- "smíšený" - např. noční chlazení - umožňuje přívod čerstvého chladného vzduchu při potřebě
„klimatizace“, pokud je venkovní teplota nižší

Tato řešení jsou předmětem patentových řízení. Již udělené
Osvědčení o zápisu užitného vzoru CZ 18300 U1 ze dne 18.2.2008 – Kompletní
vzduchotechnické zařízení s tepelným čerpadlem pro vytápění, větrání, klimatizaci a ohřev vody
a další jsou připravovány k zapsání
AKUMULÁTOR - FRIGOTECH AKU-IZT 2x160 l - pro kombinovanou přípravu teplé vody (TUV) a

ohřev otopné vody, v moderní výstavbě nízkoenergetických a pasivních rodinných domů.
- AKU - systém ohřevu vody v s bivalentním zdrojem, určený jako elektrokotel, umožňující ohřev teplé
vody na vytápění s IZT (integrovaný zásobník tepla) předehřevem TUV, i s "bojlerem" pro dohřev teplé
vody "horkými" parami chladiva TČ s desupheaterem pro potřeby v domácnosti.
IZT zásobníky jsou vybaveny elektro-rozvaděčem a zdrojem tepla - vestavěnými elektrickými spirálami.
Pro využití výhod je vhodný v kombinaci s tepelným čerpadlem s desupheaterem ECHOZ pro ohřev
vody s vysokým COP ( udělené Osvědčení o zápisu užitného vzoru CZ 23701 U1 z 27.12.2011 Zařízení pro ohřev vody)

výhody
KOMPLET - umožňuje sloučení funkcí vzduchotechnického zařízení a TČ - nahrazuje kombinaci 4
samostatných zařízení, vzniká úspora nákladů na pořízení i provoz. V kombinaci se speciálním
zásobníkem tepla (AKU-IZT) včetně bivalentního zdroje, umožňuje i úsporu montážních prací hlavně
elektro tak i potrubních rozvodů (pro zajištění letního dochlazení bez nutnosti budování "moderního"
zemního registru!) i s úsporou energií.
V případě kombinace s podlahovým vytápěním pro denní místnosti je pak "jednoduchá" regulace
teploty v jednotlivých obytných zónách - teplotu vzduchu možnost měnit "okamžitě".
Přes tyto nesporné výhody je problém se zákazníky i projektanty - od rekuperace počínaje.
Zákazník chce ušetřit, projektant projektuje jak je zvyklý a nakonec vyjde paskvil.
Proto na základě těchto zkušeností, aby nedocházelo k „opominutí“ ze strany projektanta, musí
být zařízení projektováno v souladu s vydanými Návody pro projektování a projekt schválený ve firmě.
Zařízení nyní ve výrobě (nultá serie) je 1 ks KOMPLET 4, 2 ks KOMPLET 7, a připravuje se
KOMPLET 3 kW - pro zákazníka v Německu (firma jež bude dodávat v rámci EU pro pasivní domy) .
Zařízení bylo testováno ve Státním zkušebním ústavu v Brně. Z ověřovací výroby (KOMPLET 7)
proběhne další test, protože byly provedeny úpravy pro zvýšení výkonu i COP, tak abychom mohli
prezentovat lepší výsledky. Rovněž tak i certifikace na Pasiv Haussu.
Pro český trh bude dodávána jednak samostatná řada výrobků
VZT AIR-tech (bez TČ a klimatizace) a dělená sestava FRIGOAir KOMPAKT - VZT+TČ o výkonech
3-12kW, a samostatný „elektrokotel“ (jako primární zdroj teplé vody) AKU-IZT 2x160 l,
ale i sestavy:
pro tuzemsko KOMPLET FRIGOTECH – KOMPAKT + AKU-IZT s inteligentním řízením
pro Německo zatím pouze 3kW Air-tech spolu s AKU-IZT a v budounu FRIGOAir KOMPAKT 3 +
AKU-IZT pro pasivní domy.
Mělo by dojít k jednání o spolupráci - dle zkušeností renomované firmy (staví se podstatně více
pasivních domů než-li zde) bude potřeba od příštího roku cca 100ks, s ročním nárůstem.

KVALITA

VÝROBCE USILUJE O ZÍSKÁNÍ ZNAČKY KVALITY tedy splnění požadavků evropského společenství EHPA (www.ehpa.org.com/QL) na systém kvality Q Europien Quality Labe I for Heat Pumps,
Značka kvality Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) - štítek kvality pro tepelná
čerpadla má historický základ v činnosti sdružení tepelných čerpadel D-A-CH zemí Německa, Rakouska
a Švýcarska, kdy vznikla potřeba z důvodů ochrany trhu před prodejem a instalacemi nekvalitních
tepelných čerpadel vytvořit společný soubor požadavků na zajištění kvality výrobků a služeb pro tepelná
čerpadla.
„Značka kvality“, založená na požadovaných kritériích, může úspěšně napomoci dalšímu rozvoji
rostoucího trhu tepelných čerpadel a to zejména tím, že:
· Poskytuje ochranu spotřebiteli, že označený výrobek má garantované kvalitativní parametry,
využívá nejmodernějších technologií a má zajištěny stále propracovanější dlouhodobé výhody.
· Poskytuje přesvědčivé argumenty (institucionální a finanční) všem institucím i investorům
usilujícím o čerpání státních příspěvků.
· Podporuje současnou koncepci tepelných čerpadel jako energeticky efektivních, spolehlivých a
vysoce kvalitních výrobků.
· Podporuje zařazení tepelných čerpadel mezi inovační technologie pro získávání obnovitelného
vnějšího tepla šetrného k životnímu prostředí.
· Napomáhá chránit existující trh tepelných čerpadel před nekvalitními výrobky.
Aby bylo možné přidělit značku kvality EHPA, musí tepelné čerpadlo splňovat kritéria testu EHPA,
který provádí akreditované zkušebny nebo testovací laboratoře a výrobce či distributor musí zajistit
definované úrovně služeb.
Z klíčových požadavků to jsou především:
a) Shoda výrobku s mezinárodními a národními normami, předpisy a nařízeními;
b) Minimální hodnoty energetického efektu vyjádřené topným faktorem (COP)
definované pro vzduch-voda A2/W35 - 3,1
c) Potvrzení energetických parametrů tepelného čerpadla uváděných výrobcem EHPA
akreditovanou zkušebnou;
d) Potvrzení technických parametrů týkajících se hlučnosti;
e) Existence prodejní a distribuční sítě, plánování, autorizovaný servis a provozní
dokumentace v místním jazyce země, kde je tepelné čerpadlo distribuováno.
f) Existence fungující sítě péče o zákazníka v oblasti servisu, která umožňuje 24
hodinovou reakční dobu na řešení stížnosti spotřebitelů.
g) Minimálně dvouletá plná záruka, která musí obsahovat prohlášení o tom, že na tepelné
čerpadlo budou náhradní díly k dispozici po dobu nejméně deseti let.
Na zařízení bylo již uděleno i Čestné uznání v Soutěži o Výrobek roku 2011.
(Vzhledem k dlouhodobé nemoci se však další vývoj pozdržel)
Od té doby však došlo k dalším vylepšením s ohledem na samotnou výrobu, ale i – a to zejména –
na zvýšení efektivity. Nové výměníky, nové typy ventilátorů i kompresorů, ovládání nástřiku chladiva,
nový typ desupheateru, jednak pro zvýšení výkonu i COP, tak snížení hlučnosti, ale i nové ovládání - pro
zákazníka pro přehlednost zjednodušené, a ve spojení s Webem.
a nyní zařízení obdrželo i Čestné uznání poroty v soutěži Grand Prix veletrhu For Arch 2014
Zdroj: http://www.tzb-info.cz/veletrh-for-arch/11731-cestna-uznani-poroty-v-soutezi-grand-prix-veletrhufor-arch-2014

ŘADA VÝROBKŮ FRIGOTECH pro pasivní i nízkoenergetické domy
FRIGOAir

typ

3

4

7

13

Vzduchotechnická část - teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací - AIRtech
odtahový vzduch

m3/hod

Příkon ventilátoru

W

Třída filtrace

290
98W

-

Cirkul. ventilátor

- horní díl
580

98W

98W

196W

G4, F4

m3/hod

800

900

1600

3000

Topný výkon

kW

2,5

3

5

9

Příkon ventilátoru

W

125

max 180

235

360

KOMPAKT

1200x800x700

1300x1100x700

1600x1100x900

Hlučnost

dB(A)

rozměry skříně

entalpický rekuperační výměník PAUL (podmínky jako PAUL NOVUS), nízkohlučné ventilátory s EC
motory 230V - výrobce EBM, odtahový radiální, cirkulační s volnoběžným kolem, dvouzónová regulace
teploty, Výkon teplovzdušného vytápění při teplotě vody 35°C, možnost ionizace,
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vnitřní instalaci - FRIGOtech

- dolní díl

Topný výkon *

kW

2,6

3,5

6,8

12,8

Topný faktor *

-

3,2

3,3

3,5

3,55

Kompresor

ZH scroll Copeland

chladivo
Hlučnost

Lwa

rozměry skříně

R407C

dbA
mm

KOMPAKT

1200x800x1200

1300x1100x1400 1600x1100x1700

nízkohlučný ventilátor s volnoběžným kolem s EC motorem od renomovaného výrobce EBM,
desupheater pro ohřev TUV, kompresor scroll Copeland, s použitým dvojitým tlumením chvění a hluku
* A2/W35 dle EN14 511, pro 50Hz, invertorové řízení výkonu - 100% výkon od cca -10°C,
pracovní rozsah od -20°C, při teplotě vody pro vytápění do 45°C a teplé vody 60°C
Kompaktní provedení - KOMPAKT
Jmenovitý příkon
jištění
Hlučnost Lwa

KW

1,2

1,5

2,7

4

NED

mimo RD

1400x900x2000

1600x1100x2600

A
dB(A)

46

Zejména pro
Celkové rozměry

- společné díly

pasiv
mm

pasiv

1200x700x1900 1300x900x2000

Napájení 3x400V, (VZT 220V) jednoduché připojení, automatický provoz, nezávislý provoz jak VZT, tak
TČ včetně klimatizace, jm. příkon při max zatížení. je komletně řízen v automatickém provozu,
s možností vizualizace jak na displeji v obytném prostoru, tak s dálkovou správou, WEB
Kompletní provedení KOMPLET

včetně AKU-IZT

DOPORUČENÍ: včetně kompaktního zásobníku s elektrokotlem i s bojlerem TUV 2 x 160 litrů,
s topným výkonem

max kW

Velikost AKU- IZT

mm

4 (6)

6

8 (12)

12

průměr 650, výška 2000, hloubka s rozvaděčem 850

Vyráběna bude celá typová řada o velikosti 3, 4, 7 a (13), odvozená od jmenovitého topného výkonu tepelného čerpadla.
Označené výrobky ( ) budou vyráběny pouze na zakázku.
Zařízení je vyráběno ve spolupráci s firmami
Jaroslav Šalý, FRIGOtech, Choceň • autor řešení, konstrukce se 45tiletou zkušeností z vývoje,
zkušebnictví v renomované firmě a servisování i vlastní výroby chladicích zařízení
© Paul Wärmerückgewinnung GmbH • dodavatel patentovaných rekuperačních výměníků s tím, že
pro ni bude vyráběno i speciální provedení PRO PASIVNÍ DOMY - nejmenší výkon.

Ecos s.r.o. CHOCEŇ,

výroba, zkoušky, expedice

na snímku je „staré“ provedení

Zpracoval dodavatel:

Jaroslav ŠALÝ

FRIGOtech
M.R.Štefanika 657,

565 01 CHOCEŇ
tel.: 603 811 951
www.frigotech.cz
e-mail: saly@frigotech.cz

ENGINEERING - SLUŽBY V OBORU Chladící technika a tepelná čerpadla
- výroba a dodávky spec. zařízení pro pasivní a nízkoenergetické domy
- tepelných čerpadel
- vetracích zařízení s rekuperací tepla
i kompaktních zařízení
Rekonstrukce rodinných a bytových domů
- KOMPAKTNÍ A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ TZB nízkoenergetických a pasivních domů
- vytápění a větrání obytných budov
- klimatizace a ohřevu vody
- NOVINKA - MODERNÍ SYSTÉM KOMFORTNÍHO VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE A OHŘEVU VODY
- inteligentní zařízení - pro větrání s rekuperací tepla, teplovzdušné vytápění, klimatizaci
a ohřev vody pro vytápění - s tepelným čerpadlem vzduch-voda
s AKU nádrží a bojlerem včetně automatického řízení

