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zdravé bývanie a tepelná pohoda
Technológia INFRACLIMA - nízkoteplotný systém s prevádzkovou teplotou
vody 22 +/-2 ° C a celoplošným sálavým spôsobom zdieľania tepla, teda bez
vírenia prachu a prepaľovaniu prachových častíc vytvára zdravé bývanie a spĺňa
všetky predpoklady pre celoročné udržanie tepelnej pohody obyvateľov.
Predpokladáme pozitívny vplyv na psychiku, hojivé procesy, stimuláciu svalov,
orgánov a prekrvenie, krvný obeh, odbúravanie odpadových látok (tuk, ťažké
kovy, jedovaté látky ...), kožné a svalové ochorenia, ochorenia a zápaly kĺbov,
reumatické ťažkosti, bolesti chrbta, traumy a posilnenie imunitného systému.
Rohože INFRACLIMA sú vyrobené zo 100% recyklovateľného materiálu
polypropylénu.

regulácia
•

eľmi jednoduchá regulácia sústavy pomocou jediného teplotného
snímača na spätnom potrubí zo sústavy. Systém je celoročne udržiavaný
v 3 režimoch vykurovania / neutrálny režim / chladenia. Dokonalé
využitie vnútorných (od osôb, elektrospotrebičov, krbu) a vonkajších
pasívnych tepelných ziskov. Prebytok tepla je ukladaný do zeme pre
neskoršie využitie. Rohože INFRACLIMA sú inštalované priamo do
omietky, pod nášľapnú vrstvu podlahy - minimálna zotrvačnosť
systému, rýchla reakcia na regulačný zásah, výrazná samoregulačná
schopnosť - pri náraste teploty vzduchu v miestnosti s tepelným ziskom
je daná miestnosť automaticky chladená - teplota vody na spiatočke je
vyššia ako na prívode, tepelný zisk je potom rozvedený do ostatných
miestností, následne do zemného akumulátora.

využitie
Technológia INFRACLIMA je vhodná pre novostavby a vďaka svojej nízkej
stavebnej výške aj pre kompletné rekonštrukcie bytových, administratívnych i
výrobných stavebných objektov, umožňuje priamo využiť nízkopotenciálne
zdroje tepla a chladu.
- Odpadové teplo z výrobných procesov, aj teplú vodu v geotermálnych
oblastiach. Výborné úžitkové vlastnosti - univerzálnosť využitia a potenciál
zníženia prevádzkových nákladov na vykurovanie, chladenie a ohrev TUV až o
98% znamená revolúciu v odbore tepelnej techniky a bezkonkurenčné víťazstvo
v oblasti úspor energií.

Technical parameters:
Production segment’s dimensions:
Width:

to order, according to project

Width:

540 mm

Tube:
Outer diameter de:

3.5 mm

di x wall thickness:

2.00 x 0.75 mm

Distribution pipe:

DN20, SDR11

Maximum operating temperature:

40 °C

Distribution pipe:

DN20, SDR11

Optimal operating temperature:

22 °C+/-2 °C

Specific heat output:

15-200 W/m2

Specific cooling output:

50 W/m2

Max. operating pressure:

3 bar

Guarantee:

5 years

Service life:

100 years
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energetická sústava domu:
Technológia INFRACLIMA pre celoročné udržovanie tepelnej pohody
a zdravého bývania s úsporou prevádzkových nákladov až 98%.
Zdroje tepla (radené podľa priority):
solárna sústava
tepelné čerpadlo

Teplosmenné plochy:

Teplosmenná látka:
Prevádzková teplota:

vákuové trubicové teplovodné kolektory
(14 trubíc) 6 ks
nízkoteplotný systém zem/voda
s vysokou účinnosťou
vykurovací faktor cez 6.0(-); tepelný výkon
5 kW, príkon 0.75 kW
zemný kolektor pod základovou doskou
(súčasne zdroj nízkopotenciálneho
chladu)
technológia rohoží INFRACLIMA,
sálavý spôsob zdieľania tepla,
rohože aplikované priamo do
stavebných konštrukcií tesne pod
povrch
- pod omietkou (steny,
strop), keramickou dlažbu
voda
22 °C+/-2 °C po celý rok

Riadené vetranie so spätným ziskom tepla

energetická bilancia
teplotné straty RD:
prechodom tepla:
vetraním:
celkom:
ročná potreba tepla

3.3 kW
2.4 kW
5.7 kW
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