CLCF Climate Changer™
pro komfortní aplikace
Klimatizační jednotka nové generace od firmy Trane

Výkon upravený dle přání zákazníka
při dodržení maximálního komfortu za
minimální cenu
Už řadu let je Trane v celosvětovém měřítku přední ﬁrmou přinášející inovace a řešení
problémů v oboru vzduchotechniky. Po výrazném investování do technologického
návrhu, inovace, vývoje a výroby klimatizačních jednotek na Středním východě, v Africe,
Indii a Evropě, představuje teď ﬁrma Trane novou generaci klimatizačních jednotek
CLCF Climate Changer™ pro komfortní aplikace.

Vynikající výkon

Klimatizační jednotka Climate Changer CLCF

Všechny výrobky ﬁrmy Trane jsou navrhovány

pro komfortní aplikace kombinuje optimální

a vyvíjeny na základě její celosvětové

vlastnosti klimatizačních jednotek s ﬂexibilitou

profesionální zkušenosti, s plným pochopením

a vlastnostmi zákaznické řady.

pro hledisko a potřeby zákazníka. Každá součást
klimatizační jednotky Trane CLCF Climate

Zdokonalený selekční software ﬁrmy Trane

Changer byla vybírána tak, aby byl zajištěn

s certiﬁkací Eurovent pomáhá správně vybrat

vynikající výkon systému pro kancelářské,

zařízení a součásti tak, aby se dosáhlo nejlepšího

maloobchodní, hotelové a další komerční

hodnocení Eurovent v energetické třídě A (EN

a průmyslové komfortní aplikace.

1886/EN 13053).

- 12 modulových rozměrů pro uspořádání
jednotky v jedné úrovni
- 7 modulových rozměrů pro uspořádání
jednotek ve dvou úrovních, pro integraci
modulu ZZT
- objemový průtok vzduchu je v rozsahu 1000
m3/h až 45 000 m3/h
- široká nabídka ventilátorů a výměníků
- odborníci ﬁrmy Trane vyberou a nainstalují
optimální kombinaci ovládacích prvků, aby tak
zajistili spolehlivost a stabilitu systému

13.11.001
Range CLCF

2 CLCF Climate Changer™

Mechanické charakteristiky skříně certiﬁkované
mezinárodní certiﬁkační organizací klimatizačných a
vzduchotechnických zařízení Eurovent

Hodnoty

Třída Eurovent

Vzduchová netěsnost skříně

0,15 l/s/m² při -400 Pa
0,22 l/s/m² při +700 Pa

L1

Pevnost skříně

4 mm/m

D1 (D2 pro MW)

Vzduchová netěsnost ﬁltru

0,5 % při 400 Pa

F9

3

Tepelná propustnost

1 W/m .K

T2

Faktor tepelného mostu

0,6

TB2

Nižší náklady na instalaci

- když se jednotka dodává na místo instalace

Návrh klimatizační jednotky Trane CLCF Climate

v několika dílech, je vybavena rychlým,

Changer zahrnuje mnoho prvků přispívajících

jednoduchým a spolehlivým beznástrojovým

k zkrácení instalační doby a snížení instalačních

mechanickým spojovacím systémem Tento

nákladů:

jednoduchý beznástrojový spojovací systém

- robustní základní rám má integrovaná

spolu s integrovaným těsněním zajišťuje

zvedací kabelová oka a všechny jednotky se

nejlepší vzduchotěsnost ve své třídě.

dodávají na ližinách vhodných pro transport
vysokozdvižnými vozíky

Klimatizační jednotka Climate
Changer pro komfortní aplikace
nabízí:
- vynikající výkon
- nižší náklady na instalaci
- vysokou energetickou účinnost
- spolehlivou kvalitu vzduchu
uvnitř budovy
Vestavěná odmontovatelná zvedací
oka

Rychlý a spolehlivý spojovací systém
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Navrženo pro zvýšení provozní účinnosti
a energetické úspornosti

Vysoká energetická účinnost
- provoz ventilátorů se významně podílí
na provozních nákladech zařízení. Široký

Klimatizační jednotka CLCF Climate Changer™ je

sortiment ventilátorů Trane (různé velikosti,

vybavena plně integrovanými, továrně

typy a technologie: s dopředu zahnutými

instalovanými ovládacími prvky Trane

lopatkami, s dozadu zahnutými lopatkami,

a optimalizována pro udržení špičkové

s volně oběžným kolem) umožňuje volit

výkonnosti a snížení provozních nákladů. Toto

optimální sestavu ventilátorů podle požadavků

volitelné ovládací vybavení navrhla ﬁrma Trane

aplikace

speciálně pro klimatizační jednotku CLCF Climate

- existuje možnost integrace modulu ZZT:
Rotační rekuperační výměník
tepla

Továrně nainstalované ovládací prvky
pro optimalizaci výkonnosti

Changer.

zpětného získáváni tepla, a to deskovým
výměnníkem tepla, rotačním výměnníkem

Ovládací prvky, vyrobené, testované

tepla, nebo pomocí vodního uzavřeného

a instalované v klimatizovaném prostředí,

okruhu, kterými je možno zvýšit energetickou

minimalizují vliv externích faktorů, které by

účinnost zařízení až do 90%

mohly zhoršit výkonnost, a zvyšují tak

- velmi pevná skříň lépe izoluje a minimalizuje

spolehlivost.

unikání vzduchu
- inovativní bezešvé pryžové těsnění
EPDM (etylen-propylen-dien-monomer)

- ﬁrma Trane vybere a nainstaluje optimální

integrované do dveřního panelu minimalizuje

kombinaci ovládacích součástí, aby tak zajistila

unikání vzduchu a dlouhodobě tak zajišťuje

spolehlivost a stabilitu systému

mimořádně dobrou vzduchotěsnost
Bezešvé pryžové těsnění
EPDM

Když jsou ovládací prvky továrně instalované:

- není zapotřebí žádné další vrtání do

- modulárně strukturovaný panel minimalizuje

skříně - zachová se tak spojitost opláštění,

počet švů, v nichž by mohly vznikat netěsnosti

minimalizuje se ztrátový poměr a zkrátí se

pro únik vzduchu

Spolehlivá kvalita vzduchu uvnitř
budovy
- do jednoho rohu nakloněné dno slouží jako
integrovaná odpadní vana
- přirozená vertikální drenáž zabraňuje
množení bakterií

doba uvádění zařízení do provozu
- segregovaný kabelový kanál (síťové napájení
a ovládání) je zabudovaný do stropního panelu
zařízení a chrání kabelový systém, který tak
zůstává čistý a spolehlivý, a umožňuje snadný
servisní přístup.
- elektroinstalace a kabeláž s rychlospojkami
se provádí továrně, což minimalizuje instalační
náklady a zaručuje integritu mezi jednotlivými
sekcemi, aniž by se dál musela zkoumat nebo
kontrolovat její spojitost

Do jednoho rohu nakloněné
dno
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- všechny síťové součásti zařízení (motory

Když je klimatizační jednotka Climate Changer

ventilátorů, elektrické ohřívače atd.) jsou

vybavena z výroby namontovanými ovládacími

propojeny do hlavního rozváděče, který tak

prvky, technici ﬁrmy Trane ji uvedou do

představuje jediný napájecí zdroj

plného provozu

- usnadní se napojení na systém řízení budov
(BMS), čímž se zjednoduší i servis a údržba
- otevřený protokol
- továrně navržené, nainstalované a otestované
ovládací prvky zajišťují, že snímače a sekvence
mají optimální provozní účinnost a všechny
otvory skříně jsou řádně utěsněny

Oddělený kabelový kanál
a továrně instalovaný
ovládací panel

- uvedením klimatizační jednotky do provozu
se zaručí její výkonnost a očekávaná integrita.

Intuitivní přístrojová deska
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Klimatizační jednotka Climate Changer
pro komfortní
aplikace má následující
vlastnosti:
1

Bezrámová konstrukce (volitelně v provedení
z nelakované nebo lakované pozinkované
oceli, z hliníku, nebo z nerezové oceli 304
nebo 316) vycházející z obecných rozměrů
ﬁltrů, čímž se snižuje tlaková ztráta až o 50 %.

11
2

Jednotka je multifunkční, lze ji použít i pro
venkovní aplikace, s doplňkovým vybavením
nesklopnou nebo sklopnou stříškou.

3

50mm vstříkovanou polyuretanovou pěnou
izolované panely zajišťují nižší tepelné ztráty

13

a dlouhodobě stabilní součinitel tepelné
vodivosti (PU λ = 0,022 W/m.K, což je až 2x
lepší než u minerální vlny). Homogenní,
inertní / nevláknitou polyuretanovou
izolaci neovlivňuje voda ani vlhkost, čímž se
redukuje kondenzace a bakteriální růst uvnitř
zařízení.
4

9

Vnitřní přerušení tepelného můstku
a standardní přerušení tepelného můstku
přístupovými dvířky. Konstrukce skříně

2,0 mm účinně tlumí hluk, odhadem o více

s vyloučením průchozích kovových prvků

než 40 dB, pro akusticky choulostivé aplikace.

má takové tepelné vlastnosti, které brání
kondenzaci vodní páry na vnější straně skříně,

8

i když má přiváděný vzduch teplotu 12 °C

rámu.

a poměr venkovní teplota - suchý teploměr
(DB) / relativní vlhkost je 35 °C / 40 %,

9

Po celém obvodu spojitý základní rám.

10

Spolehlivý beznástrojový mechanický

a usnadňuje tak údržbu.
5

Do jednoho rohu nakloněné dno slouží jako

spojovací systém.

integrovaná odpadní vana.
11
6

7

Centralizovaný vertikální odtok.
Izolace minerální plstí s vysokou hustotou,
80 kg/m3, a dvouplášťový panel o tloušťce
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Zvedací oka jsou integrované do základního

Velká pevnost skříně, maximální průhyb
4 mm/m, nejlepší ve své třídě.

2
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představuje jediný napájecí zdroj (platí jen
12

Bezešvé pryžové těsnění EPDM (etylen-

pro integrované ovládací prvky).

propylen-dien-monomer) integrované do
dveřních panelů (foto str. 4).

15

Modulárně strukturovaný panel
minimalizuje počet švů, v nichž by mohly

13

Kabeláž s rychlospojkami: elektroinstalace

vznikat netěsnosti pro únik vzduchu.

a kabeláž se provádí továrně, což
minimalizuje instalační náklady a zaručuje
integritu mezi jednotlivými komorami, aniž
by se dál musela zkoumat nebo kontrolovat
její spojitost (platí jen pro integrované
ovládací prvky).
14

Všechny síťové součásti zařízení (motory
ventilátorů, elektrické ohřívače atd.) jsou
propojeny do hlavního rozváděče, který tak

7

Globální působnost ﬁrmy Trane
Region EMEIA : Evropa - Střední východ - Indie Afrika:
- provozujeme 3 továrny na vzduchotechnické
jednotky, vlastněné ﬁrmou Trane
- 109 prodejních a servisních míst
- technická podpora přes 1000 prodejních
inženýrů a servisních techniků
- přes 3000 uvedení systémů do provozu ročně
- místní podpora: technické poradenství,
pomoc při vývoji aplikací, servis, náhradní díly
a ﬁnanční řešení
- místní obchodní zastoupení ﬁrmy Trane nabízí

uskutečňovat v těsné spolupráci s vývojáři ﬁrmy
Trane, kteří jednotky, ovládací prvky a systémy
původně vyvíjeli. Zajistí se tím nepřetržitost
provozu a vstřícná odezva na jakýkoliv
požadavek na zlepšení systému nebo jeho
adaptaci během provozu.

Odbornost ﬁrmy Trane

znalosti obchodní praxe, stavebních zákonů,

Firma Trane je průkopníkem v oboru

norem a místních předpisů

klimatizačních systémů (HVAC) a důsledně jej

Jediný zdroj pro potřeby budov
Firma Trane rozumí potřebám zákazníků a trvale
zajišťuje podporu v oblastech:
- návrhu a dodávky zařízení
- integrace systémů měření a regulace
- plné uvedení do provozu - ﬁrma Trane přebírá
zodpovědnost za certiﬁkaci výkonnosti zařízení
- servis a údržba
- monitorování a optimalizace systému

aplikuje při hledání optimálních řešení stále
se měnících potřeb. Se zázemím osvědčených
zařízení a ovládacích prvků, systémově
zaměřených řešení, nejlepších odborníků a dobře
vyškolených prodejních inženýrů má ﬁrma Trane
dost zkušeností a plnou kompetenci pro návrh,
výrobu, instalaci a servis klimatizačních systémů
(HVAC), které budou splňovat ekologické,
ekonomické i technické požadavky správy
budov.

Po realizaci projektu lze od odborníků ﬁrmy
Trane snadno získat další podporu pro úpravy
systému nebo jeho jemné dolaďování. To lze

Trane® je značka skupiny Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) zlepšuje kvalitu života vytvářením pohodlných,
udržitelných a efektivních prostředí. Naši zaměstnanci a skupina našich značek, včetně Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® a Trane®, spolupracují na zlepšování kvality a svěžesti vzduchu v domácnostech a budovách, přepravě a
ochraně potravin a zboží s krátkou lhůtou trvanlivosti a zvyšují průmyslovou produktivitu a efektivitu. Jsme celosvětově
působící společnost se závazkem udržitelného rozvoje a dlouhotrvajících výsledků.

Zavázali jsme se využívat ekologicky šetrné způsoby tisku, při kterých nedochází k plýtvání.
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