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Společnost AERMEC vychází z dlouholetých zkušeností s výrobou
fan-coilových jednotek a přichází s novou řadou FCZ. Elegantní design
jdoucí ruku v ruce s nízkým hlukem a značnou úsporou energie.
Použitím nového patentovaného designu ventilátorů dosahují jednotky FCZ extrémně nízké
hlučnosti. Otáčky ventilátorů je možné řídit skokově nebo i plynule v případě konfigurace s invertorovým motorem. Jednotky FCZ mohou být instalovány v jakémkoliv 2 nebo čtyřtrubkovém
systému a mohou pracovat s libovolným zdrojem chladicí nebo topné vody. Průtok vody do fancoilu je možné regulovat pomocí ON/OFF ventilu, tlakově nezávislých ventilů, nebo unikátních
přepínacích ventilů, které umožní připojit dvoutrubkový fancoil na čtyřtrubkový systém.
I při dnešních vysokých nárocích na kvalitu vzduchu vám jednotky FCZ pomohou zajistit
optimální vnitřní klima. Dosahují toho nejen pomocí přesného a plynulého řízení teploty,
ale i pomocí vzduchových filtrů a volitelného ionizátoru vzduchu Plasmacluster. Díky mnoha
konfiguracím a modelům se jedná o ideální řešení splňující nejrůznější nároky.

Extrémně tichý
chod

CFD optimalizace
proudění

Pozinkovaný plech
s epoxidovým lakem

Patentovaný
ventilátor

Volitelné provedení DualJet zajišťující ideální distribuci vzduchu v letním i zimním období.
 iroká škála ovládání od běžných ovladačů, přes aplikaci v chytrém telefonu,
Š
až po BMS systémy s protokolem Modbus nebo LonWorks.
 peciálně vyvinutý VZT kanálový systém MZC, který s využitím jedné fan-coilové
S
jednotky může řidit teplotu až v 6 místnostech.
U opláštěných jednotek lze volit mezi pevnou a nebo nastavitelnou výfukovou mřížkou.
Každá jednotka prochází pečlivou výstupní kontrolou.
Možnosti instalace: parapetní s nožičkami i bez nožiček, podstropní, kanálová.
Pro více informací a odbornou konzultaci se informujte na telefonním čísle +420 273 132 520
nebo e-mailu info@CompleteCZ.cz. Kompletní nabídku najdete na www.CompleteCZ.cz
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Možnosti instalace
Parapetní montáž
na zeď

Parapetní montáž
s nožičkami

Podstropní montáž

Mezistropní montáž
s připojením k VZT
potrubí

Vhodné pro potrubí
vedené ze zdi nebo kdy
není nutné připojovací
potrubí skrývat.

Nožičky jsou vhodné,
pokud je připojovací potrubí vedeno z podlahy
a je nutné ho skrýt.

Podstropní montáž je
ideální pro chlazení
větších mísností.
Chladný proud vzduchu
je distribuován do větší
vzdálenosti.

Neopláštěné jednotky
FCZ je možné umístit do
podhledů nebo napojit
přímo na VZT potrubí
pomocí široké škály
příslušenství.

DualJet – pohodlí v každé sezóně

Unikátní provedení DualJet charakterizují 2 výstupy
upraveného vzduchu; v režimu chlazení je chladný
vzduch směrován vzhůru horní mřížkou, v režimu
topení proudí ohřátý vzduch směrem k podlaze
čelní mřížkou. Směr proudění je ovládán přímo
na mřížce jednotky.
DualJet zajišťuje výrazné zlepšení komfortu při
obou provozních režimech směrováním proudění dle
sezónních požadavků, na minimum snižuje vnímání
nežádoucího proudění vzduchu (průvanu) a snižuje
spotřebu elektřiny.

Pro více informací a odbornou konzultaci se informujte na telefonním čísle +420 273 132 520
nebo e-mailu info@CompleteCZ.cz. Kompletní nabídku najdete na www.CompleteCZ.cz

