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Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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Clima Gold jest polską �rmą produkującą urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Jesteśmy grupą zdolnych, ambitnych ludzi, którzy tworzą i wdrażają nowe rozwiązania w dzie-
dzinie wentylacji i klimatyzacji.

Naszym celem jest przekazanie Państwu nowoczesnych, energooszczędnych systemów wenty-
lacyjnych i klimatyzacyjnych. Nasze urządzenia obsługują pomieszczenia ogólnego przeznacze-
nia tj. sklepy, biura, hale sportowe jak również pomieszczenia o specjalnych wymaganiach 
tj. zakłady produkcyjne, laboratoria, szpitale, sale operacyjne, baseny.

Myślimy zarówno o ludziach, którzy chcą sie czuć komfortowo i swobodnie jak również o techno-
logiach, które muszą pracować w ściśle określonych warunkach.

Ciche i niezawodne urządzenia dyskretnie zapewniają dobre samopoczucie ich użytkownikom.

O jakości naszych urządzeń świadczy m.in. wdrożony certy�kat ISO 9001 oraz szereg nagród 
i wyróżnień. Korzystając z dotacji unijnych dynamicznie się rozwijamy, inwestując w szereg nowo-
czesnych maszyn i urządzeń oraz technologie IT.

Tworzymy takie rozwiązania, które dają w każdym otoczeniu optymalne warunki pracy, zabawy 
i wypoczynku.

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń naszej �rmy na wymagającym rynku urządzeń 
wentylacyjnych oddajemy do Państwa dyspozycji nowy katalog. Miejmy nadzieję, że pomoże on 
przedstawić nasze produkty i ułatwi współpracę. Dziękujemy klientom za zaufanie którym nas 
obdarzyli i zapraszamy do współpracy kolejne �rmy.

                                                                                                                                             Zapraszamy!

Dr Antoni Jurasz’ University Hospital in Bydgoszcz

RABEN Offices in Piła

Warminska Cooperative of Disabled Persons  
in Biskupiec

Regional Development Agency in Torun

Diagnostic and Surgery Pavillion Module of Provincial Hospital [Szpital  
Wojewódzki] in Opole
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Clima Gold jest polską �rmą produkującą urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Jesteśmy grupą zdolnych, ambitnych ludzi, którzy tworzą i wdrażają nowe rozwiązania w dzie-
dzinie wentylacji i klimatyzacji.

Naszym celem jest przekazanie Państwu nowoczesnych, energooszczędnych systemów wenty-
lacyjnych i klimatyzacyjnych. Nasze urządzenia obsługują pomieszczenia ogólnego przeznacze-
nia tj. sklepy, biura, hale sportowe jak również pomieszczenia o specjalnych wymaganiach 
tj. zakłady produkcyjne, laboratoria, szpitale, sale operacyjne, baseny.

Myślimy zarówno o ludziach, którzy chcą sie czuć komfortowo i swobodnie jak również o techno-
logiach, które muszą pracować w ściśle określonych warunkach.

Ciche i niezawodne urządzenia dyskretnie zapewniają dobre samopoczucie ich użytkownikom.

O jakości naszych urządzeń świadczy m.in. wdrożony certy�kat ISO 9001 oraz szereg nagród 
i wyróżnień. Korzystając z dotacji unijnych dynamicznie się rozwijamy, inwestując w szereg nowo-
czesnych maszyn i urządzeń oraz technologie IT.

Tworzymy takie rozwiązania, które dają w każdym otoczeniu optymalne warunki pracy, zabawy 
i wypoczynku.

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń naszej �rmy na wymagającym rynku urządzeń 
wentylacyjnych oddajemy do Państwa dyspozycji nowy katalog. Miejmy nadzieję, że pomoże on 
przedstawić nasze produkty i ułatwi współpracę. Dziękujemy klientom za zaufanie którym nas 
obdarzyli i zapraszamy do współpracy kolejne �rmy.

                                                                                                                                             Zapraszamy!

Clima Gold is a Polish manufacturer of air handling and air-conditioning equipment..

We are a team of talented and motivated persons involved in the creation and implementation 
of new solutions in air handling and air-conditioning industry.

Our target is to make you familiar with you the new and economical air handling and air-
conditioning systems.  Our devices are designed for general purpose buildings, i.e. stores, offices, 
sports halls as well as for facilities with special requirements such as manufacturing halls, laboratories, 
hospitals, operation rooms, swimming pools.

Our designs consider both the people who want to feel comfortable and easy and the technologies 
which must work in strictly prescribed conditions.

Our silent and reliable equipment provides the feeling of well-being to its users.

The implemented ISO 9001 certificate and a number of awards and distinctions confirm the 
quality of our equipment.  We keep taking advantage of the EU subsidies and investing in modern 
machines, devices and IT technologies, which make our Company grow constantly.

The solutions which we create guarantee obtaining optimal conditions for work, fun and 
leisure.

On the basis of our experience on the demanding market of air handling equipment we have 
pleasure to present our new catalogue.  We hope that this catalogue will help to describe our 
products and will make our cooperation easier.  We appreciate the trust which we have gained from 
our customers and we are open for any new cooperation.

Welcome to cooperation with us!
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Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

4 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.

Technical 
Catalogue
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Technical catalogue

 OPTIMA  Standard Section Air Handling Unit

 OPTIMA SPEC  Special Air Handling Unit

 OPTIMA CRYSTAL Hygienic Air Handling Unit

 OPTIMA TURqUOISE  Swimming pool Air Handling Unit

 OPTIMA ECO SILENT  Energy saving and silent Air Handling Unit

 OPTIMA TOP  Ductless Air handling units 

 OPAL  Suspended Air Handling Unit

 TOPAZ  Heating and Air handling Unit

 PURO  Hygienic Modular Air Handling Unit

 Control systems
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OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
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maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.
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części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
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2. Centrale wentylacyjne, sekcyjne standardowe typoszeregu OPTIMA

2.1. Opis ogólny 

Typoszereg central OPTIMA posiada Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.  Producent deklaru-
je zgodność produkcji urządzeń ze wszystkimi niezbędnymi dyrektywami europejskimi, których spełnienie umożliwia stosowanie 
znaku CE.

Atesty Higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny poświadczają możliwość stosowania urządzeń OPTIMA KRYSZTAŁ 
w pomieszczeniach o podwyższonych wymogach czystości powietrza takich jak służba zdrowia, przemysł farmaceutyczny, przemysł 
spożywczy.

Centrale wentylacyjne wyposażone są w podzespoły sprawdzonych producentów. Wszystkie dobory urządzeń przeprowadzone są 
za pomocą komputerowych programów doborowych dostarczonych przez producentów podzespołów.
Sprawdzona konstrukcja central, zastosowane podzespoły producentów z wieloletnim doświadczeniem na rynku, wysoka jakość 
montażu  gwarantują wieloletnią pracę urządzeń przy zachowaniu wymaganych parametrów technicznych. 

Centrale  – OPTIMA – opierają się na sekcjach pełniących różne funkcje, które połączone ze sobą tworzą różne kon�guracje. 
Centrale wykorzystywane są w wentylacji i klimatyzacji różnych obiektów.

Opis budowy i funkcji sekcji umieszczony jest w kolejnych rozdziałach.

Przykładowe kon�guracje central OPTIMA pokazane są w rozdziale 8.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne służą zarówno do transportu powietrza w układach wentylacji i klimatyzacji obiektów, jak  
i przygotowania powietrza nawiewanego do wymaganych parametrów �zycznych. 

1. General description – Production review

Clima Gold: products range

OPTIMA  (standard) – designed for different types of objects in order to provide the appropriated air 
handling and air conditioning in the rooms.  The air handling units are supplied in typical 
configurations using the standard solutions suitable for a wide range of applications.

CRYSTAL  (hygienic) – designed to work in hospital facilities, laboratories, pharmaceutical, food 
processing plants and other objects which have special requirements as far as “clean facilities” 
are concerned.

TuRquOISE  (swimming pools) – designed for providing heat and humidity balance on swimming 
pools. 

SPEC   (special) – air handling units completed on special order, with a non-standard configuration, 
non-catalogue dimensions and capacity (up to 110 000 m3/h) for air handling in garages, etc.

OPTIMA  (economical and silent) – designed for objects with high operational requirements, most
ECO SILENT  user friendly, with exceptionally low electrical energy consumption and noise emission.

OPAL Suspended Air handling units

OPAL  Suspended air handling units designed for small and medium size objects such as restaurants, 
cafes, pubs, shops, cinemas, garages, hotels or offices.

TOPAZ Heating and Air handling Devices

TOPAZ  Heating and air handling devices designed for heating and air handling of industrial plants, 
warehouses, workshops, wholesale or retail stores.

PuRO Hygienic Modular Air handling units

PuRO  - (hygienic) – designed to work in hospital and laboratory rooms, electronic elements 
manufacturing plants and other objects with higher purity standards, user friendly at each 
stage – at designing, assembly, operation and maintenance.

CONTROL SYSTEMS
CONTROL SYSTEM – optimized process of air handling units control.
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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2. Centrale wentylacyjne, sekcyjne standardowe typoszeregu OPTIMA

2.1. Opis ogólny 

Typoszereg central OPTIMA posiada Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.  Producent deklaru-
je zgodność produkcji urządzeń ze wszystkimi niezbędnymi dyrektywami europejskimi, których spełnienie umożliwia stosowanie 
znaku CE.

Atesty Higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny poświadczają możliwość stosowania urządzeń OPTIMA KRYSZTAŁ 
w pomieszczeniach o podwyższonych wymogach czystości powietrza takich jak służba zdrowia, przemysł farmaceutyczny, przemysł 
spożywczy.

Centrale wentylacyjne wyposażone są w podzespoły sprawdzonych producentów. Wszystkie dobory urządzeń przeprowadzone są 
za pomocą komputerowych programów doborowych dostarczonych przez producentów podzespołów.
Sprawdzona konstrukcja central, zastosowane podzespoły producentów z wieloletnim doświadczeniem na rynku, wysoka jakość 
montażu  gwarantują wieloletnią pracę urządzeń przy zachowaniu wymaganych parametrów technicznych. 

Centrale  – OPTIMA – opierają się na sekcjach pełniących różne funkcje, które połączone ze sobą tworzą różne kon�guracje. 
Centrale wykorzystywane są w wentylacji i klimatyzacji różnych obiektów.

Opis budowy i funkcji sekcji umieszczony jest w kolejnych rozdziałach.

Przykładowe kon�guracje central OPTIMA pokazane są w rozdziale 8.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne służą zarówno do transportu powietrza w układach wentylacji i klimatyzacji obiektów, jak  
i przygotowania powietrza nawiewanego do wymaganych parametrów �zycznych. 

2. OPTIMA type Standard Section Air Handling Units

2.1 General description

OPTIMA air handling units have received a Hygienic Approval Certificate issued by the National Institute of Hygiene 
in Warsaw.  The manufacturer declares their products compliance with any required European directives which is the 
condition for using the CE mark.

The Hygienic Approval Certificates are issued by the National Institute of Hygiene approves of using OPTIMA CRYSTAL 
equipment in facilities with higher air purity standard such as health service, pharmaceutical and food processing 
plants. 

Our air handling units are built of the subsystems made by recognized and reliable suppliers.  All the devices are selected 
by means of equipment selection IT software delivered also by subsystems suppliers.

These are the tested structure of the units, the subsystems manufactured by known and experienced companies and 
the top quality of the assembly which guarantee a long life operation of the equipment preserving its required technical 
parameters.

OPTIMA air handling units are based on sections which are designed to perform different functions and, when 
combined with each other, build up different configurations.  These units are used in air handling and conditioning of 
different types of objects.

The description and functions of the sections can be found in the subsequent chapters.

Some examples of OPTIMA units are shown in Chapter 8.

The air handling and air conditioning units are used both for air transport in the existing air handling and conditioning 
systems of buildings as well as for adjusting the supplied air to the required physical parameters. 
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8 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.

Technical 
Catalogue

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia. 47

. Centrale wentylacyjne podwieszane typu OPAL8   

KATALOG
TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

 2.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  5 
 2.2. Szybki dobór OPTIMA  ........................................................................................................................................................................  6
 2.3. Obudowa/ konstrukcja  ......................................................................................................................................................................  9
 2.4. Wymiary gabarytowe sekcji central OPTIMA  .......................................................................................................................  10
 2.5.  Sekcje funkcjonalne .............................................................................................................................................................................  12
 2.5.1. Zespół wentylatorowy  .......................................................................................................................................................................  12
 2.5.2. Nagrzewnica wodna  ...........................................................................................................................................................................  13
 2.5.3. Nagrzewnica elektryczna  .................................................................................................................................................................  13
 2.5.4. Nagrzewnica gazowa  .........................................................................................................................................................................  14
 2.5.5. Chłodnica wodna  ..................................................................................................................................................................................  15
 2.5.6. Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem  ........................................................................................................................  15
 2.5.7. Wymiennik krzyżowy  ..........................................................................................................................................................................  16
 2.5.8. Wymiennik obrotowy  .........................................................................................................................................................................  17
 2.5.9. Rurka ciepła  ..............................................................................................................................................................................................  18
 2.5.10. Odzysk glikolowy  ..................................................................................................................................................................................  18
 2.5.11. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  19
 2.5.12. Komora mieszania – recyrkulacja  ................................................................................................................................................  20
 2.5.13. Sekcja tłumienia  .....................................................................................................................................................................................  20
 2.5.14.  ...........................................................................................................................................................................................  20
 2.5.15. Sekcja nawilżania  ..................................................................................................................................................................................  22
 2.5.16. Sekcja pusta  ..............................................................................................................................................................................................  23

 2.6. Akcesoria  ....................................................................................................................................................................................................  23
 2.6.1. Połączenia elastyczne  .........................................................................................................................................................................  23
 2.6.2. Przepustnice wielopłaszczyznowe  .............................................................................................................................................  23
 2.7. Centrale wentylacyjne OPTIMA w wykonaniu dachowym  ........................................................................................  24

 3.1. 25

 5.1. Informacje ogólne  ................................................................................................................................................................................  28
 5.2.  ................................................................................................................  29
 5.3. Dobór urządzeń  .....................................................................................................................................................................................  30
 5.4. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  31
 5.5. Tryby pracy centrali basenowej - przykład ............................................................................................................................  33
 5.6. Elementy dodatkowe  .........................................................................................................................................................................  34 

47
48
48

 9.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  
 9.2. Budowa i wymiary  ................................................................................................................................................................................  
 9.3. Centrale podwieszane – gabaryty ..............................................................................................................................................  

Centrale w wykonaniu specjalnym OPTIMA SPEC .............................................................................................................  
3.  252. Urz  dzenia gara  owe ..........................................................................................................................................................................  żą

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

  

Prędkość powietrza w centrali powinna być określona przez najmniejszą optymalną prędkość w sekcjach, z których skon�gurowana 
jest  centrala.
Np. dla centrali, w której znajduje się sekcja chłodzenia, optymalna prędkość powinna wynosić ok. 2,5 m/s. 

Zalecane prędkości i zakresy prędkości dla wybranych typów sekcji central wentylacyjnych.

Sekcja 
Prędkości przepływu
 powietrza w centrali

Optymalne Min Maks

* height of the combined supply and exhaust unit

The sections of the air handling unit are placed on a structure frame. The dimensions shown in the table do not include 
the height of the frame (120 mm).

The units are manufactured in the following versions:
Indoor – for fitting inside the building•	
Outdoor – for fitting outside the building.•	

•	
The units can be manufactured in the following options:

Supply,•	
Exhaust,•	
Supply and exhaust,•	
Ductless•	

The functional type classification allows for manufacturing the units in different configurations corresponding to the 
individual needs of any customer.

The total length of the unit equals to the total of lengths of its sections.
The functional sections are grouped in blocks in the same housing.  The maximum length of any section block should 
be 2500 mm (for sizes 1-6) and 1650 mm (for sizes 6-10).  In the case of any limitations, e.g. in transport (unit too big or 
too heavy for transport) or any limitation in assembly at the assembly site (the access road to the assembly site is too 
narrow) it is recommended to order the equipment in non-combined sections or to specify the maximum dimensions 
of the blocks (sections) at the stage of equipment selection and configuration.

2.2. quick selection– OPTIMA

The size of the air stream, flow speed in the device and the intersection of any air handling unit depend on its size.  The 
air flow speed in the following unit sections should be within their corresponding speed range.  The size of the unit 
should be selected in such way so that the speed of the air flow related to the intersection of the unit was 2,5 – 3,5 m/s 
for the required capacity. The suggested ranges of capacity for different sizes have been shown on the charts.  It must 
be remembered that the faster is the air flow, the higher is the flow resistance and, by the same, the higher is the power 
demand of the fan engines, energy consumption and noise emission.  However, if the flow speed for which the device 
was selected is too low, this means that the chosen device is too big and that the project has been overinvested.

Size Recommended range of air capacity Height H Width B Height NW* 2xH
m3/h m3/h mm mm mm

1 1 000 3 000 650 700 1 300

2 2 000 4 500 650 985 1 300

3 4 000 7 500 955 985 1 910

4 6 000 11 000 1 050 1 290 2 100

5 8 000 14 000 1 260 1 290 2 520

6 10 000 17 000 1 260 1 585 2 520

7 14 000 23 000 1 660 1 585 3 320

8 16 000 28 000 1 660 1 885 3 320

9 20 000 38 000 1 960 2 180 3 920

10 26 000 48 000 1 960 2 770 3 920

11 35 000 65 000 1 960 3 680 3 920
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części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA
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Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Prędkość powietrza w centrali powinna być określona przez najmniejszą optymalną prędkość w sekcjach, z których skon�gurowana 
jest  centrala.
Np. dla centrali, w której znajduje się sekcja chłodzenia, optymalna prędkość powinna wynosić ok. 2,5 m/s. 

Zalecane prędkości i zakresy prędkości dla wybranych typów sekcji central wentylacyjnych.

Sekcja 
Prędkości przepływu
 powietrza w centrali

Optymalne Min Maks

The air speed in the unit should be determined by the minimum optimal speed in its sections of which this unit has been 
configured.
E.g. For the units having the cooling function, the optimal speed should be about 2,5 m/s.

Recommended speeds and speed ranges for the selected types of air handling units

Section Optimal Minimum Maximum
Primary filter 2.5 - 3.5

Precise filter 1.7 - 3.0

Water heater 2.5 0.5 3.5

Electric heater 3.0 1.5 4.0

Cooler 2.0 0.5 3.5

Cross flow heat exchanger 2.5 1.4 4.0

Rotary heat exchanger 2.5 - 4.0
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2.3. Obudowa/ konstrukcja

Konstrukcję centrali stanowi  szkielet z pro�li aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz panele stałe i zdejmowane  lub drzwi. Pa-
nele, w zależności od przeznaczenia centrali, zbudowane są z blachy zewnętrznej i wewnętrznej ocynkowanej lub powlekanej oraz 
wypełnienia, którym jest wełna mineralna (na życzenie poliuretan). 

Powierzchnia zewnętrzna central z blachy powlekanej lub alucynku.

Grubości izolacji paneli i drzwi wynosi 50mm.
W celu ułatwienia dostępu do podzespołów od strony obsługowej centrali zamontowane są zdejmowane panele na dociski lub 
drzwi inspekcyjne. Drzwi mocowane są do konstrukcji centrali na zawiasach i posiadają klamkę.

Centrale produkowane są w dwóch wariantach pod względem usytuowania strony obsługi: w wykonaniu lewym lub prawym.

W przypadku central nawiewno wywiewnych o stronie obsługi centrali decyduje kierunek przepływu nawiewu.
Centrale    standardowo wyposażone w przepustnice regulacyjne wielopłaszczyznowe (typowo od strony wlotu powietrza) oraz  

Konstrukcja montowana jest standardowo na skręcanej ramie o wysokości 120mm, wykonanej z kształtowników z blachy ocyn-
kowanej lub ze spawanych kształtowników hutniczych. Rama posiada otwory ułatwiające transport oraz otwory do zakotwiczenia 
centrali. 

Centrale zewnętrzne wyposażone są dodatkowo w dach z blachy lakierowanej, wlot do centrali wyposażony jest w czerpnię z od-
kraplaczem, a wylot w wyrzutnię powietrza. Ze względu na możliwość występowania niskich temperatur przepustnice znajdują się 
wewnątrz urządzeń.

W tych sekcjach  gdzie zamontowane są tace ociekowe  muszą być zamontowane syfony odprowadzające skropliny. Tace stosuje się 
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zamki z kluczem i inne.

są

, ,

w króćce elastyczne. 

Section  symbol Unit section subsystem Function of section

W

Hw

He

CHw

CHf

RU

RE

WK

RC

WO

CZP

PC (PCR)

T

F/ FW

NP

NW

SP

Fan set

Water heater

Electric heater

Water cooler

Evaporation cooler 

Refrigeration unit (fitted in the air handling 
unit)

Mixing chamber - Recirculation

Cross flow exchanger

Heat pipe

Rotary exchanger

Run-around coil

Heat pump (Reverse heat pump)

Silencer

Filter/ secondary filter

Steam humidifier

Water humidifier

Empty section
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Sekcje centrali i ich funkcja

Symbol sekcji Podzespół sekcji centrali Funkcja sekcji

wykorzystaniu mediów oraz  minimalizacji oddziaływania na otoczenie.

Typoszereg produkowanych central składa się z jedenastu wielkości, który pozwala na pokrycie wydajności od 1.000m3/h do 
65.000m3/h (0,27-18,05m3/s), powstałych w oparciu o znormalizowane wielkości �ltrów powietrza zgodne z normami między-
narodowymi. Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość produkcji central na mniejsze i większe wydajności od podanego 
zakresu. 

The appropriate configuration of sections in a unit allows for preparation of air with the expected parameters subject to the 
optimal equipment operation and minimum effect upon the environment.

The series of the manufactured units includes 11 sizes which allow to cover the capacity from 1 000 m3/h to 65000 m3/h 
(0.27-18.05 m3/s).  They are based on the standardized sizes of air filters which comply with international standards.  Some 
units designed for lower and higher capacities than these described above can be manufactured at the customer’s place 
upon special order.

unit sections and their functions

Transport of air

Heating of air1

Heating of air

Cooling of air

Cooling of air

Cooling of air

Heat recovery

Heat recovery

Heat recovery

Heat recovery

Heat recovery

Heat recovery

Reduction of noise

Reducing air pollution

Humidifying of air

Humidifying of air

Keeping distance between the adjacent 
section devices or other
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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2.3. Obudowa/ konstrukcja

Konstrukcję centrali stanowi  szkielet z pro�li aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz panele stałe i zdejmowane  lub drzwi. Pa-
nele, w zależności od przeznaczenia centrali, zbudowane są z blachy zewnętrznej i wewnętrznej ocynkowanej lub powlekanej oraz 
wypełnienia, którym jest wełna mineralna (na życzenie poliuretan). 

Powierzchnia zewnętrzna central z blachy powlekanej lub alucynku.

Grubości izolacji paneli i drzwi wynosi 50mm.
W celu ułatwienia dostępu do podzespołów od strony obsługowej centrali zamontowane są zdejmowane panele na dociski lub 
drzwi inspekcyjne. Drzwi mocowane są do konstrukcji centrali na zawiasach i posiadają klamkę.

Centrale produkowane są w dwóch wariantach pod względem usytuowania strony obsługi: w wykonaniu lewym lub prawym.

W przypadku central nawiewno wywiewnych o stronie obsługi centrali decyduje kierunek przepływu nawiewu.
Centrale    standardowo wyposażone w przepustnice regulacyjne wielopłaszczyznowe (typowo od strony wlotu powietrza) oraz  

Konstrukcja montowana jest standardowo na skręcanej ramie o wysokości 120mm, wykonanej z kształtowników z blachy ocyn-
kowanej lub ze spawanych kształtowników hutniczych. Rama posiada otwory ułatwiające transport oraz otwory do zakotwiczenia 
centrali. 

Centrale zewnętrzne wyposażone są dodatkowo w dach z blachy lakierowanej, wlot do centrali wyposażony jest w czerpnię z od-
kraplaczem, a wylot w wyrzutnię powietrza. Ze względu na możliwość występowania niskich temperatur przepustnice znajdują się 
wewnątrz urządzeń.

W tych sekcjach  gdzie zamontowane są tace ociekowe  muszą być zamontowane syfony odprowadzające skropliny. Tace stosuje się 
tam gdzie istnieje możliwość wykroplenia się pary wodnej z powietrza, np. w sekcjach chłodnicy, wymiennika krzyżowego.  

Standardowo króćce wymienników i  odpływy z tac ociekowych umieszczone są zawsze na stronie obsługowej.

Centrale wentylacyjne mogą być wyposażone w takie elementy dodatkowe jak: oświetlenie wewnętrzne, okna inspekcyjne (bulaje), 
zamki z kluczem i inne.

są

, ,

w króćce elastyczne. 

2.3. The housing and structure

The structure of the unit consists of a frame built of aluminium and plastic profiles as well as permanent and movable 
panels or doors.  The panels are made of the external and internal zinced or coated steel, depending on the use of the 
unit, and of the filling which is mineral wool (or polyurethane on request).

The external surface of the unit made of coated steel or aluzinc.

The thickness of the panel and door insulation is 50 mm.
In order to enable the access to the unit components, movable panels with clamps or inspection doors are fixed on the 
access side of the unit. The door is fixed to the unit structure on hinges and it has a handle.
The units are manufactured in two options in terms of the location of access side: left or right side. 

In the case of supply and exhaust units, it is the direction of supply flow air which decides about the access side of the unit.  

The units are equipped with multi-leaf damper in standard (typically from the air intake  side) and flexible 
connections.

The structure is normally assembled on a screwed frame, 120 mm high, made of zinced steel profiles or of welded steel 
profiles.  The frame has holes for transport and holes for fixing the unit. 

The external units are additionally equipped with a roof made of coated steel sheet, the inlet has an air intake grill with 
a droplet eliminator and the outlet has an air exhaust grill.  The dampers are fixed inside the unit due to the possible 
low temperatures.

In these sections where drip tray are fixed, also the draining traps must be fitted. The drip trays are used in all places 
where any water vapour can condense from the air, e.g. in the cooler and cross flow exchanger sections. 

Coils connections and the drains from the drip trays are normally placed on the access side.

Air handling units can be equipped with such additional elements as internal lighting, inspection windows, locks with 
keys and other.
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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12 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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2.4. Wymiary gabarytowe sekcji central OPTIMA

W tabelach podano wymiary gabarytowe sekcji.

Dla danej wielkości centrali niektóre sekcje mogą mieć różne długości w zależności od ilości powietrza wentylacyjnego i jakości 
obróbki powietrza w danej sekcji. Przedstawione wielkości są najczęściej występującymi.

Oznaczenia seckcji 
W Zespół wentylatorowy
Hw Nagrzewnica wodna
He Nagrzewnica elektryczna
CHw Chłodnica wodna
CHf Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem
RE Komora mieszania – recyrkulacja
WK Wymiennik krzyżowy
RC Rurka ciepła
WO Wymiennik obrotowy
CZP Odzysk ciepła z cieczą pośredniczącą
T Tłumik szumu
F Filtr
NP Nawilżacz parowy
NW Nawilżacz wodny
SP Sekcja pusta
MG Moduł Gazowy

Długość sekcji [mm]

Wlk.
F   

Hw He CHw CHf W 
kasetowe  kieszeniowe

G4 G4 F5 F7, F9 od do  od do od do od do
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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Długość sekcji [mm]

Wlk.
Re WK 

WO 
CZP

RCNawiew Wywiew
zew. wew. od do od do od do

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

                          Szerokość sekcji 
Długość sekcji [mm]               Wymiennika obrotowego [mm]

Wlk. 
T SP

NW NP Wlk.
WO

dB1 dB2 min max od do

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11

Wymiary gabarytowe – przepustnice, komory mieszania [mm] 

Wlk.

Przepustnica /
Połączenie elast.

(wlot/wylot centrali)

Przepustnica/
Połączenie elast.

(podł. rec. na zew.)

Przepustnica
(rec. wewnętrzna)

Przepustnica
centrala dachowa

(wlot/wylot 
centrali)

a b L1 c b L2 c d L3 a' b'
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

2.4. The dimensions of OPTIMA unit sections

The table below shows the dimensions of the sections.

Some sections can have different lengths for a certain unit size depending on the volume of the ventilated air and the 
quality of air processing in that section.  The values shown below are the most frequent ones.

Symbol  of section

W Fan set

Hw Water heater

He Electric heater

Chw Water cooler

CHf Evaporative cooler

RE Mixing chamber - Recirculation

WK Cross flow exchanger

RC Heat pipe

WO Rotary exchanger

CZP Run-around coil

T Silencer

F Filter

NP Steam humidifier

NW Water humidifier

SP Empty section

MG Gas module

Section length [mm]

Size F Hw He Chw Chf W
Cassette Pocket

G4 G4 F5 F7,F9 from to from to from to from to
1 260 520 660 750 340 340 460 610 610 610 610 770 880

2 260 520 660 750 340 340 460 610 610 610 610 770 880

3 260 520 660 750 340 340 460 610 610 610 610 880 1080

4 260 520 660 750 340 340 460 610 610 610 610 880 1090

5 260 520 660 750 340 340 460 610 610 610 610 1090 1240

6 260 520 660 750 340 360 460 610 610 610 710 1080 1240

7 260 520 660 750 340 360 460 610 610 710 710 1080 1410

8 260 520 660 750 360 390 460 610 610 710 710 1250 1680

9 260 520 660 750 360 390 460 610 710 710 710 1250 1680

10 260 520 660 750 390 420 460 610 710 710 710 1520 1680

11 260 520 660 750 390 470 460 610 710 710 710 1520 1990
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restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.
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magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
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AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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2.4. Wymiary gabarytowe sekcji central OPTIMA

W tabelach podano wymiary gabarytowe sekcji.

Dla danej wielkości centrali niektóre sekcje mogą mieć różne długości w zależności od ilości powietrza wentylacyjnego i jakości 
obróbki powietrza w danej sekcji. Przedstawione wielkości są najczęściej występującymi.

Oznaczenia seckcji 
W Zespół wentylatorowy
Hw Nagrzewnica wodna
He Nagrzewnica elektryczna
CHw Chłodnica wodna
CHf Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem
RE Komora mieszania – recyrkulacja
WK Wymiennik krzyżowy
RC Rurka ciepła
WO Wymiennik obrotowy
CZP Odzysk ciepła z cieczą pośredniczącą
T Tłumik szumu
F Filtr
NP Nawilżacz parowy
NW Nawilżacz wodny
SP Sekcja pusta
MG Moduł Gazowy

Długość sekcji [mm]

Wlk.
F   

Hw He CHw CHf W 
kasetowe  kieszeniowe

G4 G4 F5 F7, F9 od do  od do od do od do
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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Długość sekcji [mm]

Wlk.
Re WK 

WO 
CZP

RCNawiew Wywiew
zew. wew. od do od do od do

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

                          Szerokość sekcji 
Długość sekcji [mm]               Wymiennika obrotowego [mm]

Wlk. 
T SP

NW NP Wlk.
WO

dB1 dB2 min max od do

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11

Wymiary gabarytowe – przepustnice, komory mieszania [mm] 

Wlk.

Przepustnica /
Połączenie elast.

(wlot/wylot centrali)

Przepustnica/
Połączenie elast.

(podł. rec. na zew.)

Przepustnica
(rec. wewnętrzna)

Przepustnica
centrala dachowa

(wlot/wylot 
centrali)

a b L1 c b L2 c d L3 a' b'
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Section length [mm]
Re WK CZP

Size WO Supply Exhaust RC
Ext. Int. from to from to from to

1 410 475 910 1150 450 400 560 720 920 720

2 410 475 1000 1150 450 430 560 720 920 720

3 510 615 1150 1720 450/500 430 560 720 920 720

4 610 675 1370 2000 450/500 430 560 720 920 720

5 710 775 1500 2430 450/500 430 560 720 920 720

6 710 775 1500 2430 450/500 430 620 720 920 720

7 910 975 1720 3130 450/500 430 620 720 920 750

8 910 975 1720 3130 450/500 430 620 720 920 750

9 1010 1115 2000 3700 450/500 490 620 820 1020 750

10 1010 1115 2000 3700 450/500 490 620 820 1020 750

11 1010 1115 2000 3700 450/500 490 620 820 1020 750

Section length [mm]

T SP NW NP
Size dB1 dB2 min max

1 780 1180 300 as 1000 1600

2 780 1180 300 1000 1600

3 780 1180 300 y 1000 1600

4 780 1180 300 o 1000 1600

5 780 1180 300 u 1000 1600

6 780 1180 300 1000 1600

7 780 1180 300 w 1000 1600

8 780 1180 300 i 1000 1600

9 780 1180 300 s 1000 1600

10 780 1180 300 h 1000 1600

11 780 1180 300 1000 1600

Section width of the rotary heat exchanger [mm]
WO

Size from to
1 710 1110

2 810 1210

3 1110 1760

4 1210 2060

5 1460 2260

6 1660 2460

7 1860 2760

8 1960 3110

9 2160 3860

10 2360 3860

11 2660 3860

Dimensions – dampers, mixing chambers [mm]
Damper/ Damper/ Damper Roof unit  Damper 

(unit inlet/ outlet)Flexible connection (unit 
inlet/ outlet)

Flexible connection (rec. 
connection outside)

(internal rec.)

Size a b L1 c b L2 c d L3 a’ b’
1 550 600 300 310 600 410 310 535 475 450 390

2 550 885 300 310 885 410 310 820 475 450 675

3 855 885 300 410 885 510 450 820 615 755 675

4 950 1190 300 510 1190 610 510 1125 675 850 980

5 1160 1190 300 610 1190 710 610 1125 775 1060 980

6 1160 1485 300 610 1485 710 610 1420 775 1060 1275

7 1560 1485 300 810 1485 910 810 1420 975 1460 1275

8 1560 1785 300 810 1785 910 810 1720 975 1460 1575

9 1860 2080 300 910 2080 1010 950 2015 1115 1760 1870

10 1860 2670 300 910 2670 1010 950 2605 1115 1760 2460

11 1860 3580 300 910 3580 1010 950 3515 1115 1760 3370
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dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.
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części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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2.5 Functional sections

2.5.1 Fan sets
Fan set is the basic component of each air handling unit.
The following fan sets can be fitted in fan section:
A centrifugal plug fan with an impeller  fitted directly on the shaft of the inverter controlled electrical motor (so called 
plug-in) with sizes from 200 to 1.120 mm (Standard Clima Gold),
 Fans with EC (electronically commuted) motors with upgraded performance and fluent rotation adjustment which are 
characterized by low noise emission and low energy consumption,
A centrifugal fan with air double inlet with an electrical one speed motor or multi speed motor or with an inverter 
controlled motor.

 Maximum capacity:   110 000 m3/h  
 Total static pressure:  up to ca. 2350 Pa (in standard execution)

! All OPTIMA air handling units have either EC motors or inverter controlled motors fitted in them.

The fans are placed with the motor on a common frame isolated from the unit structure by rubber shock absorbers. 
Centrifugal fans with air double inlet have the drive transferred by a belt gear. The type, quantity of belts and the 
diameter of the gear wheels are specified by the manufacturer according to the unit operating parameters.

The motor with the inverter (frequency converter) allows for the adjustment of the fan rotations and for the optimal 
adjustment to the characteristics of the air handling network, which leads to reducing the fan drive energy consumption 
to minimum.

Two speed motors can work with different speeds, e.g.:
3000 / 1500 1/min (100%/50%)•	
1500 / 1000 1/min (100%/67,7%)•	

It is possible to use motors with different speed division.

The maximum temperature of the air flowing through the fan sections should not exceed 40OC.  For any higher 
temperatures a specially designed motor should be used.
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15Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.

Technical 
Catalogue

2.5.2. Water heater

Water heaters are made of copper pipes with aluminium fins. The collectors and threaded coil connections are made of steel or 
copper .  The heaters can be equipped with venting and drainage plugs placed on the coli connections .

The maximum temperature of the heating agent is 130°C, maximum working pressure is 1,6 MPa.

Technical parameters of water heaters.
The values shown in the list should be indicated by a design engineer, the other are to be specified by the manufacturer.

 
 Left hand option Right hand option

Connection method of water exchanger.

2.5.3. electric heater

The electric air heaters are used for primary heating, basic heating, antifreeze and peak heaters.  The housing of the heater is 
made of zinced steel sheet and the heating elements are made of stainless steel.  As the heating elements have no ribbed 
(extended) structure they render minimum flow resistance, omittable by the calculation of the unit pressure loss.  A 450 mm 
section is designed for the assembly of the electric heating device or it is assembled directly in the channel.

The electric air heater is secured by two thermally controlled switches.
The first self-resetting switch will switch the power off if the temperature of the housing of the heater section reaches 75OC.  
If the temperature falls below the set value, the power will be switched on again. The second protection switch will turn the 
power off if the temperature of the housing reaches 90OC and it will require a manual resetting by pressing the button in the 
switch gear.  This function must be taken into account by designing the control system for the unit.

The electric heater is designed for 230 V or 400 V voltage in the standard option.

The minimum speed of the air flowing through the heater is: 1.5 m/s.
It is necessary to cool the heater down before switching off.  It means that the fan must work after the electric heater is 
switched off until the heating elements have been cooled down. This function should be performed by the control system 
of the device.

√ Volumetric intensity of air flow (m3/h)

√ Inlet air temperature (OC)

√ Inlet air humidity (10% - 100%) (%)

or temperature of wet inlet air thermometer (OC)

or inlet air humidity rate (g/kg)

√ Outlet air temperature or heating output (OC) (kW)

√ Heat transfer agent parameters – t feeding / t return (eg. 80/60 OC) (OC)

Maximum pressure drop of the air (Pa)

Permissible pressure drop of the heat transfer agent (kPa)

Maximum or required dimensions of the heat exchanger (mm)

Requirement reg. housing material
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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16 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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Wielkość 
centrali

Maksymalna moc nagrzewnic 
elektrycznych

[kW]

1 27
2 54
3 72
4 108
5 144
6 216
7 252
8

 na zapytanie 
9

10
11

Przy zastosowaniu automatyki Clima Gold w Sekcji nr 1 moc grzewcza regulowana jest płynnie. 

90C

Przykład.
Nagrzewnica elektryczna o mocy 36 kW.

Układ automatyki do 18 kW reguluje mocą grzewczą płynnie w sekcji nr 1. Gdy zapotrzebowanie na moc grzewczą wzrośnie po-
wyżej 18 kW, układ załącza sekcje nr 2 o stałej mocy, a następnie doregulowuje moc sekcją nr 1 od 0 do 18 kW. Przy zastosowaniu 
takiego rozwiązania układ automatyki reguluje płynnie mocą od 0 do 36 kW.
Analogicznie układ działa przy większych mocach nagrzewnic elektrycznych.

Sekcja nagrzewnicy może być wyposażona w nagrzewnicę gazową jako alternatywa dla nagrzewnicy wodnej lub elektrycznej. Sek-
cja ta wyposażona jest w palnik i komorę spalania z wymiennikiem ciepła typu spaliny/powietrze z wysokogatunkowych stali nie-
rdzewnych. Palnik zasilany może być takimi paliwami jak: gaz ziemny, LPG lub olej opałowy.  Wymiennik ciepła to układ specjalnie 
wykonanych spłaszczonych rur zapewniający jak najdłuższy czas przepływu spalin, gwarantujący wysoką sprawność, w całym zakre-
sie mocy nagrzewnicy powietrza. W celu  zapewnienia optymalnego odbioru ciepła z powierzchni komory spalania i wymiennika 
ciepła należy zapewnić prawidłowy przepływ powietrza. Stosowane są palniki gazowe jednostopniowe, dwustopniowe lub modu-
lowane renomowanych �rm, na życzenie mogą być zastosowane palniki olejowe.

Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, nagrzewnica gazowa musi być podłączona do:
  instalacji gazu,
  instalacji spalin,
  instalacji elektrycznej,
  automatyki centrali wentylacyjnej.

Unit size Maximum power of electric heaters [kW]
1 27

2 54

3 72

4 108

5 144

6 216

7 252

8 Upon request

9
10
11

If Clima Gold control system is used, in Section 1 the heating power is controlled fluently.

Example.

A 36 kW electric air heating device.

The automatic set controls up to 18 kW the heating power in Section 1 fluently. If the heating power demand rises 
above 18kW, the circuit turns on the constant output Section 2 and adjusts the output with Section 1 from 0 to 18 kW. 
While using this solution the automatic  controls the power from 0 to 36 kW fluently.   
Analogously the system operates with higher power electric heaters. 

2.5.4 Gas heater.

The air heater section can be equipped with a gas air heater as an alternative solution for any water or electric air 
heating device.  The section has a burner and combustion chamber with a flue gas/ air heat exchanger made of high 
grade stainless steel.  The burner can be powered by such fuels as: earth gas, LPG or heating oil. The heat exchanger is a 
system of specially manufactured flattened pipes assuring the possible longest time of flue gas flow, highly efficient in 
the whole air heater output range. In order to ensure the best heat transfer from the combustion chamber surface and 
heat exchanger the appropriate air flow must be provided. One stage, two stage or modulating  gas burners supplied 
by recognized companies, or, upon request, oil burners, can be used.

In order to make the unit work properly the gas air heater must be connected to:
 Gas installation•	
 Flue gas  installation•	
 Electrical installation•	
 Air handling unit control system.•	

Section 1 Section 2 Thermostat 75C Thermostat 90C
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Wielkość 
centrali

Maksymalna moc nagrzewnic 
elektrycznych

[kW]

1 27
2 54
3 72
4 108
5 144
6 216
7 252
8

 na zapytanie 
9

10
11

Przy zastosowaniu automatyki Clima Gold w Sekcji nr 1 moc grzewcza regulowana jest płynnie. 

90C

Przykład.
Nagrzewnica elektryczna o mocy 36 kW.

Układ automatyki do 18 kW reguluje mocą grzewczą płynnie w sekcji nr 1. Gdy zapotrzebowanie na moc grzewczą wzrośnie po-
wyżej 18 kW, układ załącza sekcje nr 2 o stałej mocy, a następnie doregulowuje moc sekcją nr 1 od 0 do 18 kW. Przy zastosowaniu 
takiego rozwiązania układ automatyki reguluje płynnie mocą od 0 do 36 kW.
Analogicznie układ działa przy większych mocach nagrzewnic elektrycznych.

Sekcja nagrzewnicy może być wyposażona w nagrzewnicę gazową jako alternatywa dla nagrzewnicy wodnej lub elektrycznej. Sek-
cja ta wyposażona jest w palnik i komorę spalania z wymiennikiem ciepła typu spaliny/powietrze z wysokogatunkowych stali nie-
rdzewnych. Palnik zasilany może być takimi paliwami jak: gaz ziemny, LPG lub olej opałowy.  Wymiennik ciepła to układ specjalnie 
wykonanych spłaszczonych rur zapewniający jak najdłuższy czas przepływu spalin, gwarantujący wysoką sprawność, w całym zakre-
sie mocy nagrzewnicy powietrza. W celu  zapewnienia optymalnego odbioru ciepła z powierzchni komory spalania i wymiennika 
ciepła należy zapewnić prawidłowy przepływ powietrza. Stosowane są palniki gazowe jednostopniowe, dwustopniowe lub modu-
lowane renomowanych �rm, na życzenie mogą być zastosowane palniki olejowe.

Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, nagrzewnica gazowa musi być podłączona do:
  instalacji gazu,
  instalacji spalin,
  instalacji elektrycznej,
  automatyki centrali wentylacyjnej.

2.5.5. Water air cooler

Water air coolers are designed for cooling or drying the air in summertime. 

They are made of copper pipes with aluminium fins. The housing is made of zinced steel, stainless steel upon request. The 
collectors and threaded coil connections are made of steel or copper .  The heaters can be equipped with venting and drainage 
plugs placed on the coli connections. The cooling section has drip tray made of stainless steel and a droplet eliminator for 
stopping the water drops taken away with the air.  The drain pipe of the drip tray must have a water trap.

The supply and return pipelines of the heat exchangers must be connected in such way, so that the heat exchangers could work 
in a countercurrent, that is, so that the heat transfer agent could flow in a direction contrary to the air stream flow. 

The maximum working pressure is 1.6 MPa.

Technical parameters of water coolers.
The values shown in the list should be indicated by a design engineer, other ones are specified by the manufacturer.

The air coolers can be fed with water or a mixture of water and antifreeze agent at a proper concentration (e.g. ethylene glycol).  
The concentration and type of the antifreeze agent should be determined at the stage of the heat exchanger selection. 

√ Volumetric intensity of air flow (m3/h)

√ Inlet air temperature (OC)

√ Inlet air humidity (10% - 100%) (%)

or temperature of wet inlet air thermometer (OC)

or inlet air humidity rate (g/kg)

√ Outlet air temperature or cooling output (OC) (kW)

√ Parameters of heat transfer agent – t feeding / t return (eg. 6/12 OC) (OC)

Maximum pressure drop of the air (Pa)

Permissible pressure drop of the cooling agent (kPa)

Maximum or required dimensions of the exchanger (mm)

Requirement reg. housing material

2.5.6. evaporative  cooler

Evaporative air coolers are designed for cooling or drying the air in summertime. 
They are made of copper pipes with aluminium fins. The housing is made of zinced steel, stainless steel upon request. 
The distributor is made of brass and the return collector is made of a copper pipe.  The cooling section has drip tray 
made of stainless steel and a droplet eliminator for stopping the water drops taken away with the air.  The drain pipe 
of the drip tray must have a water trap  Evaporative coolers can be manufactured in the following options: one or two 
stage (output division: 1/2  +1/2 or 1/3 + 2/3). 

The maximum working pressure is 2.2 MPa.

Technical parameters of evaporative coolers.

The values shown in the list should be indicated by a design engineer, other ones are specified by the manufacturer.

√ Volumetric intensity of air flow (m3/h)
√ Inlet air temperature (OC)
√ Inlet air humidity (10% - 100%) (%)

or temperature of wet inlet air thermometer (OC)
or inlet air humidity rate (g/kg)

√ Outlet air temperature or cooling output (OC) (kW)
√ Type of cooling agent (R134a-R12, R407C-R22, R404A, R410A)
√ Temperature of Freon vaporization (-7.5OC + 15OC) (OC)

Temperature of Freon overcooling (25 OC – 40 OC)
(OC)

(temperature before expanding valve)

Temperature of Freon overheating (3 OC – 10 OC) (OC)

Maximum pressure drop of the air (Pa)

Permissible pressure drop of Freon (kPa)

Maximum or required dimensions of the exchanger (mm)

Requirement reg. housing material
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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2.5.7. Wymiennik krzyżowy

Wymiennik krzyżowy zbudowany jest z cienkich, tłoczonych aluminiowych płyt, tworzących odseparowane kanały nawiewu i wy-
wiewu. Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie stykając się ze sobą, przepływają przez wymiennik prostopadle do 
siebie. Odzysk ciepła za pomocą tego wymiennika nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz i polega na odbiorze ciepła przez 
strumień powietrza zimnego od płyt nagrzanych przez strumień powietrza ciepłego. Wymiennik standardowo wyposażony jest w 
przepustnicę obejściową (by-pass), która zabezpiecza wymiennik przed zaszronieniem przy bardzo niskich temperaturach powietrza 
świeżego, poprzez ominięcie wymiennika przez część powietrza zewnętrznego i umożliwia w okresie letnim ograniczyć lub wyłą-
czyć odzysk ciepła. 

 

Sekcja standardowo wykonana jest w wersji stojącej, na życzenie istnieje możliwość wykonania centrali z wymiennikiem krzyżowym 
leżącym. 
Zaletą tego wymiennika jest bardzo prosta konstrukcja, brak części ruchomych i co za tym idzie niezawodność, szczelność oraz duża 
sprawność odzysku ciepła.

Wymiennik krzyżowy wyposażony jest w odkraplacz do zatrzymywania kropel wytracających się w powietrzu wywiewanym oraz 
wann    umieszczon   za wymiennikiem                       na wywiewie. Odpływy z wanien muszą być wyposażone w syfony wodne.

 Optymalny odzysk ciepła: 50 ÷ 70%. 
 Zakres wydajności:  

Sprawność wymiennika określana jest przez producenta central na podstawie parametrów pracy urządzenia dostarczonych przez 
klienta.

Opcje:
wymiennik epoksydowany,

zczelniacz bez silikonu - wytrzymałość do 90°C,
kierowana rama,
kiet lameli uszczelniony lakierem.

Parametry potrzebne do doboru wymiennika krzyżowego:
Powietrze 

nawiewane
Powietrze 

wywiewane
Przepływ powietrza [m3/h] √ √

Temperatura powietrza na wlocie do wymiennika [°C] √ √

Wilgotność powietrza na wlocie do wymiennika [%] √ √

krzyżowymę ą
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2.5.8. Wymiennik obrotowy

Odzysk ciepła za pomocą wymiennika obrotowego wykorzystuje zjawisko akumulowania energii w materiale wymiennika. Strumień 
ciepłego powietrza przepływając przez wymiennik nagrzewa go, a strumień zimnego powietrza odbiera ciepło z wymiennika. Sekcja 
składa się z wymiennika obrotowego i układu napędowego, całość umieszczona jest w jednej obudowie. Konstrukcja obudowy sek-
cji wymiennika obrotowego powoduje możliwość występowania podmieszania strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego 
dlatego należy mieć na uwadze, że nie we wszystkich układach ten odzysk może znaleźć zastosowanie. Na wymienniku obrotowym 
uzyskuje się wysoką sprawność odzysku ciepła.

Wymiennik  obrotowy zbudowany jest z nawiniętej na osi  obrotu folii aluminiowej karbowanej i płaskiej na przemian tworzącej ka-
nały przepływu powietrza. Silnik napędowy może być o stałej lub zmiennej prędkości obrotowej. Napęd przekazywany jest z silnika 
na wymiennik poprzez pas napędowy.

Wymiennik  może by wykonany w wersji  higroskopijnej i niehigroskopijnej,  możliwe są wykonania z lamelami epoksydowanymi 

nana do centrali w wersji stojącej jak i leżącej.

Dla uzyskania wyższej sprawności rotor  wymiennika pokrywa się powłoką higroskopijną lub absorpcyjną. Możliwe jest wtedy odzy-
skiwanie nie tylko ciepła jawnego ale i utajonego (ciepła parowania wilgoci zawartej w powietrzu).
Płynne sterowanie obrotami wirnika może być wykorzystane do optymalizacji sprawności odzysku lub zabezpieczać wirnik przed 
zamarznięciem. 

W przypadku pracy centrali w powietrzu zanieczyszczonym substancjami mogącymi źle oddziaływać na materiał z którego wykona-
ny jest wymiennik  możliwe jest wykonanie rotora z powłoką epoksydowaną.

Opcje rotora:
 rdowy (nie higroskopijny),
 groskopijny,
 ydowany.

Optymalny odzysk ciepła: 60 ÷ 85% (odzysk wilgoci 60 ÷ 85%).
Zakres wydajności: 
Temperatura pracy: do 50 ÷ 60°C.

Parametry potrzebne do doboru wymiennika obrotowego:
Powietrze 

nawiewane
Powietrze 

wywiewane

Przepływ powietrza [m3/h] √ √

Temperatura powietrza na wlocie do wymiennika [°C] √ √

Wilgotność powietrza na wlocie do wymiennika [%] √ √

z obudową malowaną lub z blachy kwasoodpornej, na życzenie sekcja może by wyposażona w tacę ociekową. Sekcja może by wyko-

2.5.7. Cross flow exchanger

The cross flow exchanger is constructed of thin, pressed aluminium plates which constitute separated supply and 
exhaust channels.  The supply and exhaust air streams, not coming in contact with each other, flow through the 
exchanger perpendicularly to each other.  The heat recovery with this exchanger does not require any external power 
supply and is generated by the cold air stream recovering the heat from the plates heated by the hot air stream.  
This exchanger has a by-pass damper in standard option, which protects the exchanger against freezing at very low 
temperatures of fresh air, by the part of external air omitting the exchanger, and it allows to limit or turn off the heat 
recovery in summer.
The section is standing vertically in standard option, however, it is possible to manufacture this unit with a horizontal 

cross flow heat exchanger upon request.

The advantage of this exchanger is its very simple structure, no movable parts, which increases its reliability, tightness 
and high heat recovery efficiency.

The cross flow heat exchanger is equipped with a droplet eliminator for water drops condensed in the exhaust air and 
a drip tray placed behind the cross flow exchanger at the outlet.  The drain pipes from the drip trays must have a water 
trap.

 Optimal heat recovery: 50 ÷ 70%
 Capacity range: 500 m3/h ÷ 100 000 m3/h.

The performance of the exchanger is determined by the air handling unit’s manufacturer on the basis of the device 
operating parameters supplied by the customer.
Options:

Epoxide exchanger•	
Non-silicon sealant – strength up to 90OC•	
Painted frame•	
Plates sealed with paint.•	
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Parameters required for choosing the right type of cross flow heat exchanger:

Air supplied Air exhausted
Air flow m3/h √ √

Air temperature at exchanger inlet [OC] √ √

Air humidity at exchanger inlet [%] √ √
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restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.
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19Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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2.5.7. Wymiennik krzyżowy

Wymiennik krzyżowy zbudowany jest z cienkich, tłoczonych aluminiowych płyt, tworzących odseparowane kanały nawiewu i wy-
wiewu. Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie stykając się ze sobą, przepływają przez wymiennik prostopadle do 
siebie. Odzysk ciepła za pomocą tego wymiennika nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz i polega na odbiorze ciepła przez 
strumień powietrza zimnego od płyt nagrzanych przez strumień powietrza ciepłego. Wymiennik standardowo wyposażony jest w 
przepustnicę obejściową (by-pass), która zabezpiecza wymiennik przed zaszronieniem przy bardzo niskich temperaturach powietrza 
świeżego, poprzez ominięcie wymiennika przez część powietrza zewnętrznego i umożliwia w okresie letnim ograniczyć lub wyłą-
czyć odzysk ciepła. 

 

Sekcja standardowo wykonana jest w wersji stojącej, na życzenie istnieje możliwość wykonania centrali z wymiennikiem krzyżowym 
leżącym. 
Zaletą tego wymiennika jest bardzo prosta konstrukcja, brak części ruchomych i co za tym idzie niezawodność, szczelność oraz duża 
sprawność odzysku ciepła.

Wymiennik krzyżowy wyposażony jest w odkraplacz do zatrzymywania kropel wytracających się w powietrzu wywiewanym oraz 
wann    umieszczon   za wymiennikiem                       na wywiewie. Odpływy z wanien muszą być wyposażone w syfony wodne.

 Optymalny odzysk ciepła: 50 ÷ 70%. 
 Zakres wydajności:  

Sprawność wymiennika określana jest przez producenta central na podstawie parametrów pracy urządzenia dostarczonych przez 
klienta.

Opcje:
wymiennik epoksydowany,

zczelniacz bez silikonu - wytrzymałość do 90°C,
kierowana rama,
kiet lameli uszczelniony lakierem.

Parametry potrzebne do doboru wymiennika krzyżowego:
Powietrze 

nawiewane
Powietrze 

wywiewane
Przepływ powietrza [m3/h] √ √

Temperatura powietrza na wlocie do wymiennika [°C] √ √

Wilgotność powietrza na wlocie do wymiennika [%] √ √

krzyżowymę ą
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2.5.8. Wymiennik obrotowy

Odzysk ciepła za pomocą wymiennika obrotowego wykorzystuje zjawisko akumulowania energii w materiale wymiennika. Strumień 
ciepłego powietrza przepływając przez wymiennik nagrzewa go, a strumień zimnego powietrza odbiera ciepło z wymiennika. Sekcja 
składa się z wymiennika obrotowego i układu napędowego, całość umieszczona jest w jednej obudowie. Konstrukcja obudowy sek-
cji wymiennika obrotowego powoduje możliwość występowania podmieszania strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego 
dlatego należy mieć na uwadze, że nie we wszystkich układach ten odzysk może znaleźć zastosowanie. Na wymienniku obrotowym 
uzyskuje się wysoką sprawność odzysku ciepła.

Wymiennik  obrotowy zbudowany jest z nawiniętej na osi  obrotu folii aluminiowej karbowanej i płaskiej na przemian tworzącej ka-
nały przepływu powietrza. Silnik napędowy może być o stałej lub zmiennej prędkości obrotowej. Napęd przekazywany jest z silnika 
na wymiennik poprzez pas napędowy.

Wymiennik  może by wykonany w wersji  higroskopijnej i niehigroskopijnej,  możliwe są wykonania z lamelami epoksydowanymi 

nana do centrali w wersji stojącej jak i leżącej.

Dla uzyskania wyższej sprawności rotor  wymiennika pokrywa się powłoką higroskopijną lub absorpcyjną. Możliwe jest wtedy odzy-
skiwanie nie tylko ciepła jawnego ale i utajonego (ciepła parowania wilgoci zawartej w powietrzu).
Płynne sterowanie obrotami wirnika może być wykorzystane do optymalizacji sprawności odzysku lub zabezpieczać wirnik przed 
zamarznięciem. 

W przypadku pracy centrali w powietrzu zanieczyszczonym substancjami mogącymi źle oddziaływać na materiał z którego wykona-
ny jest wymiennik  możliwe jest wykonanie rotora z powłoką epoksydowaną.

Opcje rotora:
 rdowy (nie higroskopijny),
 groskopijny,
 ydowany.

Optymalny odzysk ciepła: 60 ÷ 85% (odzysk wilgoci 60 ÷ 85%).
Zakres wydajności: 
Temperatura pracy: do 50 ÷ 60°C.

Parametry potrzebne do doboru wymiennika obrotowego:
Powietrze 

nawiewane
Powietrze 

wywiewane

Przepływ powietrza [m3/h] √ √

Temperatura powietrza na wlocie do wymiennika [°C] √ √

Wilgotność powietrza na wlocie do wymiennika [%] √ √

z obudową malowaną lub z blachy kwasoodpornej, na życzenie sekcja może by wyposażona w tacę ociekową. Sekcja może by wyko-

2.5.8. Rotary heat exchanger

In the rotary heat exchanger heat is recovered by means of the energy accumulating in the exchanger material. A 
stream of hot air heats the exchanger while flowing through it, while a stream of cold air recovers the heat from the 
exchanger.  The section consists of a rotary exchanger and drive system, all these segments being enclosed in one 
housing.  The housing structure of the rotary exchanger section allows for the possibility of mixing the streams of 
the supply and exhaust air. Therefore, it must be remembered that this kind of heat recovery cannot be applied in all 
systems. High performance in terms of heat recovery is achieved in a rotary heat exchanger. 

The air supplied should always flow in the direction contrary to the air exhausted by the heat exchanger. The heat 
exchanger is being self-cleaned in this way. However, filters are recommended to be used before the exchanger, both 
at the supply and exhaust side.

The rotary heat exchanger is made of aluminium foil, alternately corrugated and flat, which builds the air flow channels.  
The driving motor can have either constant or variable rotation speed. The drive is transmitted from the motor to the 
exchanger by a driving belt. 

The exchanger can be completed either in hygroscopic or non-hygroscopic version, also the option with epoxy coated 
aluminium  with a painted or stainless steel housing is available. A drip tray can be fitted upon the customer’s request.  
The section can be completed both in vertical or horizontal option.
In order to achieve higher performance the exchanger rotor is covered with a hygroscopic or absorptive coating.  Then, 
it is possible to recover not only the sensible heat but also the latent heat (vaporization heat of the humidity contained 
in the air).
Fluent control of the rotations can optimize the performance of heat recovery or it can prevent the rotor against 
freezing. 

In the case when the air handling unit operates in the air contaminated with substances which can affect the exchanger 
material, the rotor can be finished with an epoxide coating.
Rotor options:

standard (non-hygroscopic)•	
hygroscopic•	
coated with epoxide.•	

The optimal heat recovery:  60÷85% (humidity recovery 60÷85%).
Capacity range: 1000 m3/h ÷ 10 000 m3/h
Operation temperature:  up to 50÷60°C
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krzyżowymę ą

Parameters required for choosing the right rotary heat exchanger:

Air supplied Air exhausted

Air flow m3/h √ √

Air temperature at exchanger inlet [OC] √ √

Air humidity at exchanger inlet [%] √ √
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20 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.

Technical 
Catalogue

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia. 47

. Centrale wentylacyjne podwieszane typu OPAL8   

KATALOG
TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

 2.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  5 
 2.2. Szybki dobór OPTIMA  ........................................................................................................................................................................  6
 2.3. Obudowa/ konstrukcja  ......................................................................................................................................................................  9
 2.4. Wymiary gabarytowe sekcji central OPTIMA  .......................................................................................................................  10
 2.5.  Sekcje funkcjonalne .............................................................................................................................................................................  12
 2.5.1. Zespół wentylatorowy  .......................................................................................................................................................................  12
 2.5.2. Nagrzewnica wodna  ...........................................................................................................................................................................  13
 2.5.3. Nagrzewnica elektryczna  .................................................................................................................................................................  13
 2.5.4. Nagrzewnica gazowa  .........................................................................................................................................................................  14
 2.5.5. Chłodnica wodna  ..................................................................................................................................................................................  15
 2.5.6. Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem  ........................................................................................................................  15
 2.5.7. Wymiennik krzyżowy  ..........................................................................................................................................................................  16
 2.5.8. Wymiennik obrotowy  .........................................................................................................................................................................  17
 2.5.9. Rurka ciepła  ..............................................................................................................................................................................................  18
 2.5.10. Odzysk glikolowy  ..................................................................................................................................................................................  18
 2.5.11. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  19
 2.5.12. Komora mieszania – recyrkulacja  ................................................................................................................................................  20
 2.5.13. Sekcja tłumienia  .....................................................................................................................................................................................  20
 2.5.14.  ...........................................................................................................................................................................................  20
 2.5.15. Sekcja nawilżania  ..................................................................................................................................................................................  22
 2.5.16. Sekcja pusta  ..............................................................................................................................................................................................  23

 2.6. Akcesoria  ....................................................................................................................................................................................................  23
 2.6.1. Połączenia elastyczne  .........................................................................................................................................................................  23
 2.6.2. Przepustnice wielopłaszczyznowe  .............................................................................................................................................  23
 2.7. Centrale wentylacyjne OPTIMA w wykonaniu dachowym  ........................................................................................  24

 3.1. 25

 5.1. Informacje ogólne  ................................................................................................................................................................................  28
 5.2.  ................................................................................................................  29
 5.3. Dobór urządzeń  .....................................................................................................................................................................................  30
 5.4. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  31
 5.5. Tryby pracy centrali basenowej - przykład ............................................................................................................................  33
 5.6. Elementy dodatkowe  .........................................................................................................................................................................  34 

47
48
48

 9.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  
 9.2. Budowa i wymiary  ................................................................................................................................................................................  
 9.3. Centrale podwieszane – gabaryty ..............................................................................................................................................  

Centrale w wykonaniu specjalnym OPTIMA SPEC .............................................................................................................  
3.  252. Urz  dzenia gara  owe ..........................................................................................................................................................................  żą

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia. 19

Parametry techniczne wymienników ciepła dla odzysku ciepła z cieczą pośredniczącą.
Wielkości zaznaczone w zestawieniu powinien podać projektant, pozostałe wyznacza producent central.

Powietrze 
nawiewane

Powietrze 
wywiewane

natężenie przepływu powietrza (m3/h) √ √

temperatura powietrza wlotowego (°C) √ √

wilgotność powietrza wlotowego 
lub temperatura termometru mokrego powietrza wlot  
lub zawartość wilgoci w powietrzu wlotowym

(%)
(°C) (g/kg) √ √

temperatura powierza wylotowego lub moc odzysku (°C) (kW) √ √

rodzaj / stężenie glikolu (%) √ √

maksymalny spadek ciśnienia po stronie powietrza (Pa)

dopuszczalny spadek ciśnienia medium (kPa)

maksymalne lub wymagane gabaryty wymiennika (mm)

wymagania co do materiału obudowy

Optymalny odzysk ciepła: 40 ÷ 60%.
Przykład instalacji dla układu odzysku ciepła z cieczą pośredniczącą.

2.5.11. Pompa ciepła

Centrale wentylacyjne mogą być wyposażone w pompę ciepła.

Pompa ciepła jest urządzeniem o konstrukcji  takiej samej jak urządzenie chłodnicze. Główne elementy z którego składa się urządze-
nie: wymienniki ciepła umieszczone w strumieniach powietrza (nawiewanym, wywiewanym), sprężarka i zawór rozprężny. Wszystkie 
podzespoły urządzenia umieszcza się wewnątrz centrali wentylacyjnej.

Wersje urządzenia wg pełnionej funkcji:
pompa ciepła - ogrzewanie powietrza nawiewanego (chłodnica umieszczona na wywiewie, a skraplacz na nawiewie),
 rewersyjna pompa ciepła - ogrzewanie powietrza nawiewanego w sezonie grzewczym, chłodzenie w okresie letnim (wy-
mienniki zmieniają swoja funkcję w zależności od trybu pracy: wymiennik będący chłodnicą w okresie letnim staje się 
nagrzewnicą/skraplaczem w okresie zimowym, wymiennik  pełniący funkcję skraplacza na wywiewie w okresie letnim staje 
się parowaczem w okresie zimowym).

Pompa ciepła ma za zadanie odzyskać ciepło z powietrza wywiewanego i przekazać go do powietrza nawiewanego. Do powietrza 
nawiewanego oddawana jest również energia sprężania czynnika chłodniczego dostarczona do silnika sprężarki.

Pompa ciepła w odróżnieniu od rekuperatorów może być wykorzystana do odzysku ciepła nawet przy braku różnicy temperatur 
między powietrzem nawiewanym a wywiewanym. 

Podzespoły sekcji pompy ciepła dobiera Clima Gold na indywidualne zapytanie klienta.

NAWIEW
POWIETRZA

S

POWIETRZA
WYWIEW

T
P

  
  

Electric parameters of the motor
Condensation 

rotor
Hygroscopic 

rotor
Nominal 
power

Power 
supply 
(V/Hz)

Nominal 
rotations

Nominal 
current

Poles Iso 
class

Insulation 
class

Weight with 
transmission 

(kg)
-500 -500 15W 1x220/50 1200 0,16 4 - IP54 1,5

501-900 501-600 25W
1x220/50 1200 0,23 4 - IP54 2
3x220/50 1200 0,24 4 - IP54 2

901-1100 601-900 40W
1x220/50 1250 0,36 4 - IP54 3,4
3x220/50 1450 0,39 4 - IP54 3,4

1101-1500 901-1100 90W
3x220/50 1350 0,51 4 56 IP55 3
3x380/50 1350 0,29 4 56 IP55 3

1501-2100 1101-1700 180W
3x220/50 1350 0,97 4 63 IP55 4,1
3x380/50 1350 0,56 4 63 IP55 4,1

2101-2500 1701-2500 370W
3x220/50 1350 1,82 4 71 IP55 6
3x380/50 1350 1,05 4 71 IP55 6

2.5.9. Heat pipe

The heat pipe exchanger is constructed of copper pipes closed on both ends – filled with coolant, on which aluminium 
fins are placed in order to intensify the heat exchange.  This type of heat recovery is based on the phenomenon of 
vaporization and condensation of coolant. The heat pipe housing divides the device into two sectors: the lower and the 
upper sector. In the lower sector the heat is recovered from the exhaust air stream in result of the coolant vaporization.  
In the upper sector the heat is transferred to the supply air stream in result of the coolant condensation.  For this reason 
the exhaust system is always on the bottom of the supply and exhaust unit.  Heat transmission is possible only when 
the temperature of the air flowing through the upper sector is lower than the temperature of air flowing through the 
lower sector.  In the standard option this section is equipped with a by-pass damper ensuring that the exchanger can 
be used throughout the year. The by-pass damper is also used as antifreeze protection. The section has also a drip tray 
with droplet eliminator in standard option.  The exchanger can be epoxy coated and with painted or stainless steel 
housing.  The section can be completed both in vertical or horizontal option.

Parameters required for choosing the right heat pipe exchanger:
Air supplied Air exhausted

Air flow m3/h √ √
Air temperature at exchanger inlet [OC] √ √
Air humidity at exchanger inlet [%] √ √

The optimal heat recovery: 40÷70% depending on the number of pipe rows in the exchanger.

2.5.10. Run-around glycol system

Run-around glycol system consists of two heat exchangers:
cooling coil (cooler - located in the exhaust air stream)•	
heating coil (heater - located in supply air stream)•	

The exchangers are combined with each other by a system of pipelines filled with a liquid agent (mostly a 30-40% 
glycol concentration). The delivery of the liquid agent, installation (pipes, control valves, sanitary ware, frost protection 
system and other) is normally beyond the air handling unit supplier’s services. 

The structure of the exchangers is the same as of the normal water heat exchangers. 

The exchangers are made of copper pipe coils and aluminium fins placed on them.
A drip tray is placed under the heat exchanger of exhaust air, and droplet eliminator in the further part. The drain from 
the drip tray must have a water trap.
The inlet and outlet pipelines of the heat exchangers must be connected in such way, so that the heat exchangers can 
work in a countercurrent, that is, so that the liquid agent flows in a direction contrary to the flowing air stream.

The supply and exhaust systems are totally separated in this option.  It is possible to combine several supply and 
exhaust units so that they can work together.
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restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.
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magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.
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ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia. 47

. Centrale wentylacyjne podwieszane typu OPAL8   

KATALOG
TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

 2.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  5 
 2.2. Szybki dobór OPTIMA  ........................................................................................................................................................................  6
 2.3. Obudowa/ konstrukcja  ......................................................................................................................................................................  9
 2.4. Wymiary gabarytowe sekcji central OPTIMA  .......................................................................................................................  10
 2.5.  Sekcje funkcjonalne .............................................................................................................................................................................  12
 2.5.1. Zespół wentylatorowy  .......................................................................................................................................................................  12
 2.5.2. Nagrzewnica wodna  ...........................................................................................................................................................................  13
 2.5.3. Nagrzewnica elektryczna  .................................................................................................................................................................  13
 2.5.4. Nagrzewnica gazowa  .........................................................................................................................................................................  14
 2.5.5. Chłodnica wodna  ..................................................................................................................................................................................  15
 2.5.6. Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem  ........................................................................................................................  15
 2.5.7. Wymiennik krzyżowy  ..........................................................................................................................................................................  16
 2.5.8. Wymiennik obrotowy  .........................................................................................................................................................................  17
 2.5.9. Rurka ciepła  ..............................................................................................................................................................................................  18
 2.5.10. Odzysk glikolowy  ..................................................................................................................................................................................  18
 2.5.11. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  19
 2.5.12. Komora mieszania – recyrkulacja  ................................................................................................................................................  20
 2.5.13. Sekcja tłumienia  .....................................................................................................................................................................................  20
 2.5.14.  ...........................................................................................................................................................................................  20
 2.5.15. Sekcja nawilżania  ..................................................................................................................................................................................  22
 2.5.16. Sekcja pusta  ..............................................................................................................................................................................................  23

 2.6. Akcesoria  ....................................................................................................................................................................................................  23
 2.6.1. Połączenia elastyczne  .........................................................................................................................................................................  23
 2.6.2. Przepustnice wielopłaszczyznowe  .............................................................................................................................................  23
 2.7. Centrale wentylacyjne OPTIMA w wykonaniu dachowym  ........................................................................................  24

 3.1. 25

 5.1. Informacje ogólne  ................................................................................................................................................................................  28
 5.2.  ................................................................................................................  29
 5.3. Dobór urządzeń  .....................................................................................................................................................................................  30
 5.4. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  31
 5.5. Tryby pracy centrali basenowej - przykład ............................................................................................................................  33
 5.6. Elementy dodatkowe  .........................................................................................................................................................................  34 

47
48
48

 9.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  
 9.2. Budowa i wymiary  ................................................................................................................................................................................  
 9.3. Centrale podwieszane – gabaryty ..............................................................................................................................................  

Centrale w wykonaniu specjalnym OPTIMA SPEC .............................................................................................................  
3.  252. Urz  dzenia gara  owe ..........................................................................................................................................................................  żą

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.
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Parametry techniczne wymienników ciepła dla odzysku ciepła z cieczą pośredniczącą.
Wielkości zaznaczone w zestawieniu powinien podać projektant, pozostałe wyznacza producent central.

Powietrze 
nawiewane

Powietrze 
wywiewane

natężenie przepływu powietrza (m3/h) √ √

temperatura powietrza wlotowego (°C) √ √

wilgotność powietrza wlotowego 
lub temperatura termometru mokrego powietrza wlot  
lub zawartość wilgoci w powietrzu wlotowym

(%)
(°C) (g/kg) √ √

temperatura powierza wylotowego lub moc odzysku (°C) (kW) √ √

rodzaj / stężenie glikolu (%) √ √

maksymalny spadek ciśnienia po stronie powietrza (Pa)

dopuszczalny spadek ciśnienia medium (kPa)

maksymalne lub wymagane gabaryty wymiennika (mm)

wymagania co do materiału obudowy

Optymalny odzysk ciepła: 40 ÷ 60%.
Przykład instalacji dla układu odzysku ciepła z cieczą pośredniczącą.

2.5.11. Pompa ciepła

Centrale wentylacyjne mogą być wyposażone w pompę ciepła.

Pompa ciepła jest urządzeniem o konstrukcji  takiej samej jak urządzenie chłodnicze. Główne elementy z którego składa się urządze-
nie: wymienniki ciepła umieszczone w strumieniach powietrza (nawiewanym, wywiewanym), sprężarka i zawór rozprężny. Wszystkie 
podzespoły urządzenia umieszcza się wewnątrz centrali wentylacyjnej.

Wersje urządzenia wg pełnionej funkcji:
pompa ciepła - ogrzewanie powietrza nawiewanego (chłodnica umieszczona na wywiewie, a skraplacz na nawiewie),
 rewersyjna pompa ciepła - ogrzewanie powietrza nawiewanego w sezonie grzewczym, chłodzenie w okresie letnim (wy-
mienniki zmieniają swoja funkcję w zależności od trybu pracy: wymiennik będący chłodnicą w okresie letnim staje się 
nagrzewnicą/skraplaczem w okresie zimowym, wymiennik  pełniący funkcję skraplacza na wywiewie w okresie letnim staje 
się parowaczem w okresie zimowym).

Pompa ciepła ma za zadanie odzyskać ciepło z powietrza wywiewanego i przekazać go do powietrza nawiewanego. Do powietrza 
nawiewanego oddawana jest również energia sprężania czynnika chłodniczego dostarczona do silnika sprężarki.

Pompa ciepła w odróżnieniu od rekuperatorów może być wykorzystana do odzysku ciepła nawet przy braku różnicy temperatur 
między powietrzem nawiewanym a wywiewanym. 

Podzespoły sekcji pompy ciepła dobiera Clima Gold na indywidualne zapytanie klienta.

NAWIEW
POWIETRZA

S

POWIETRZA
WYWIEW

T
P

  
  

Technical parameters of run-around system.
The values indicated  in the list should be provided by a design engineer, the other are specified by the manufacturer.

Supply air Exhaust air
Volumetric intensity of air flow (m3/h) √ √

Inlet air temperature (OC) √ √

Inlet air humidity (10% - 100%) (%)

√ √or temperature of wet inlet air thermometer (OC)

or inlet air humidity rate (g/kg)

Outlet air temperature of heat recovery output (OC) (kW) √ √

Type / concentration of glycol (%) √ √

Maximum pressure drop of the air (Pa)

Permissible pressure drop of the liquid agent (kPa)

Maximum or required dimensions of the exchanger (mm)

Requirement reg. housing material

The optimal heat recovery: 40÷60%.
An example of installation for a run-around system.

2.5.11. Heat pump

Air handling units can be equipped with a heat pump.
A heat pump is a device built in the same way as a cooling device.  Its major elements are: heat exchangers placed in 
air streams (supply and exhaust air), a compressor and an expansion valve. All the components are placed inside the 
air handling unit.

Versions of the device according to their function:
heat pump •	 – heating the supply air (cooler fitted at the exhaust and condenser fitted at supply),
 •	 reverse heat pump – heating the supply air in the heating season, cooling in summertime (the heat 
exchangers change their function depending on the operation mode: the exchanger working as a cooler 
in summertime turns into a heater/ condenser in wintertime, the exchanger working as a condenser at the 
exhaust in summertime turns into a vaporizer in wintertime).

The heat pump is meant to recover the heat from the exhaust air and transfer it to the supply air. Also, the supply air 
takes over the compression energy of the coolant supplied to the compressor motor.

Differently from recuperators, a heat pump can be used for heat recovery even if there is no temperature difference 
between the supply and exhaust air.

Clima Gold select the components of the heat pump at the customer’s individual request.

AIR SUPPLY

AIR 
exHAUST
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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2.5.12 Mixing chamber – recirculation  

Recirculation is the simplest and cheapest heat recovery method. It is the secondary use of the previously heated 
air. It takes place in the recirculation chamber where the air exhausted from the ventilated rooms is reversed and 
then mixed with the fresh air and resupplied into the rooms again.  Recirculation must not be used if the exhaust air 
contains any harmful or explosive etc. substances.  This section consists of two inlets and one outlet equipped with 
multi leaf dampers which enable the adjustment of proportions of the fresh and exhaust air (0-100%).  The advantage 
of recirculation is the linear dependency between the temperature performance of heat recovery and the percentage 
of the return air, i.e. 30% of the recovered heat corresponds to 30% recirculation. 

The drawings and dimensions characteristic for the mixing section are shown in Chapter 2.3.  Mixing sections are also 
available in other dimensions.

2.5.13 Noise damping section.

In order to reduce the noise generated by the air handling units, the acoustic silencers are used. They are fitted 
from the room side and air intake and outlet side.  These are absorption type silencers with the cartridges filled with 
nonflammable mineral wool consuming acoustic energy.  They are covered with a fiberglass veil which protects them 
against damage by the air stream.  The number of cartridges depends on the size of the air handling unit.  Three silencer 
lengths are available for each unit size.  The longer is the silencer the higher is the noise damping rate.

It is recommended to use the silencers at the source of noise.  Noise is also damped along the air handling ducts 
network in a natural way.  Damping the noise directly at the unit and natural damping in the channels allow to avoid 
using the channel silencers.
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2.5.12 Komora mieszania – recyrkulacja

Najprostszym i najtańszym  sposobem odzysku ciepła jest recyrkulacja,  czyli powtórne  wykorzystanie powietrza wcześniej ogrza-
nego. Realizowane to jest w komorze recyrkulacyjnej, gdzie powietrze wywiewane z pomieszczeń wentylowanych jest zawracane, 
a następnie mieszane z powietrzem świeżym i nawiewane do pomieszczeń.  Nie należy jej stosować, gdy w powietrzu wywiewnym 
znajdują się substancje  szkodliwe, wybuchowe itp.  Sekcja składa się z dwóch wlotów i wylotu wyposażonych w przepustnice wielo-
płaszczyznowe, które umożliwiają regulację udziału powietrza świeżego do wywiewanego (0-100%). Zaletą recyrkulacji jest liniowa 
zależność pomiędzy sprawnością  temperaturową odzysku ciepła a udziałem procentowym powietrza powrotnego tzn. 30% odzy-
sku ciepła odpowiada 30% recyrkulacji.

Rysunki i wymiary charakterystyczne dla sekcji mieszania pokazane są w rozdziale 2.3. Możliwe są wykonania sekcji mieszania w in-
nych wymiarach.

2.5.13. Sekcja tłumienia

W celu obniżenia poziomu hałasu generowanego przez centrale wentylacyjne stosuje się tłumiki akustyczne instalowane od strony 
pomieszczenia oraz od strony czerpni i wyrzutni. Tłumiki są typu absorbcyjnego, z kulisami wypełnionymi niepalną wełną mineral-
ną pochłaniającą energię akustyczną. Pokryte welonem z włókna szklanego, zapobiegającym uszkodzeniu tłumika przez strumień 
powietrza. Ilość kulis  tłumiących zależy od wielkości centrali. Dostępne standardowo są trzy długości tłumika dla każdej wielkości 
centrali. Wraz ze wzrostem długości wzrasta zdolność tłumienia urządzenia.

Zaleca się stosowanie tłumików przy źródle hałasu. Hałas wytłumiany jest również  w sposób naturalny na sieci przewodów wenty-
lacyjnych. Wytłumienie hałasu przy centrali i naturalne tłumienie na kanałach często pozwala uniknąć stosowania tłumików kana-
łowych. 

Wielkość tłumika Długość kulisy tłumiącej

dB1 600
dB2 1000
dB3 1200

Parametry techniczne tłumików wyznaczane są przez producenta dla każdej zamówionej centrali wentylacyjnej.

2.5.14. Sekcja �ltracji

Sekcja �ltrowania odpowiedzialna jest za zabezpieczenie urządzeń oraz instalacji wentylacyjnej przed zanieczyszczeniami oraz za-
pewnienie odpowiednio czystego powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Klasa zastosowanych �ltrów w centralach jest uzależ-
niona od rodzaju pomieszczenia oraz typu urządzenia wentylacyjnego. 

Jako �ltry wstępne lub główne stosowane są �ltry kasetowe lub workowe klasy G4 lub F5. Obudowa �ltra wykonana jest z blachy 
stalowej ocynkowanej, lakierowanej lub kwasoodpornej. W �ltrach kasetowych fałdowana tkanina �ltracyjna rozpięta na siatce z dru-
tu wykonana jest z niepalnego tworzywa syntetycznego poliestrowego. Jako �ltry główne stosowane są �ltry kieszeniowe klasy G4, 
F5, F7 i F9 (na życzenie wyższe klasy). Tkanina �ltracyjna wykonana  jest w kształcie worków dla zwiększenia powierzchni �ltracyjnej. 
Wymiary �ltrów są znormalizowane zgodnie z międzynarodowymi normami.

 

Size of silencer Length of damping cartridges
dB1 600

dB2 1000

dB3 1200

2.5.14 Filtering section

The filtering section is responsible for protecting the air handling unit and  channel system t against pollution and 
providing appropriately clean air to be supplied to the ventilated rooms.  The class of filters used depends on the type 
of rooms and type of the air handling unit.

G4 or F5 class cassette or bag filters are used as primary or main filters. The filter cover is made of zinced, painted or 
stainless steel sheet.  In cassette filters the filtering fabric  is stretched on a wire net, is made of nonflammable synthetic 
polyester material. G4, F5, F7 and F9 pocket filters are used as main filters (higher class filters are available on the 
customer’s request). The filtering fabric has a bag shape in order to increase the filtering area.  The dimensions of filters 
are standardized according to international standards.
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Zesta rów kieszeniowych.
Długość

[mm]
G4 360
F5 500
F7 590
F9 590

kasetowego: 100 mm

0

50

100

150

200

250

F9 F7

F5

G4

Prędkość przepływu powietrza w centrali [m/s]

1,0 2,0 3,0 4,0

[Pa]

Maksymalny końcow rze.
Maksymalny końcowy

wg PN-EN 13053
G 4 150
F 5 250
F 7 250
F 9 350

Maksymalna dopuszczalna temperatura przepływającego powietrza: 100°C.

Zestawienie ltrów dla poszczególnych central serii OPTIMA.

Wielkość
Filtry

Szerokość[mm] x Wysokość [mm] x L  iczba sztuk

1 590x490x1
2 590x490x1;                     287x490x1
3 590x490x1;                     287x490x1; 879x287x1
4 590x590x2;                     590x287x2
5 590x590x2;                     590x490x2

6 590x590x2;                     590x490x2; 287x590x1; 287x490x1
7 590x590x4;                     590x287x1; 287x590x2; 879x279x1

8 590x590x6;                     590x287x3

9 590x590x9;                     287x590x3
10 590x590x12;                   287x590x3
11 590x590x18
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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23Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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Zesta rów kieszeniowych.
Długość

[mm]
G4 360
F5 500
F7 590
F9 590

kasetowego: 100 mm
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Prędkość przepływu powietrza w centrali [m/s]

1,0 2,0 3,0 4,0

[Pa]

Maksymalny końcow rze.
Maksymalny końcowy

wg PN-EN 13053
G 4 150
F 5 250
F 7 250
F 9 350

Maksymalna dopuszczalna temperatura przepływającego powietrza: 100°C.

Zestawienie ltrów dla poszczególnych central serii OPTIMA.

Wielkość
Filtry

Szerokość[mm] x Wysokość [mm] x L  iczba sztuk

1 590x490x1
2 590x490x1;                     287x490x1
3 590x490x1;                     287x490x1; 879x287x1
4 590x590x2;                     590x287x2
5 590x590x2;                     590x490x2

6 590x590x2;                     590x490x2; 287x590x1; 287x490x1
7 590x590x4;                     590x287x1; 287x590x2; 879x279x1

8 590x590x6;                     590x287x3

9 590x590x9;                     287x590x3
10 590x590x12;                   287x590x3
11 590x590x18
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2.5.12 Komora mieszania – recyrkulacja

Najprostszym i najtańszym  sposobem odzysku ciepła jest recyrkulacja,  czyli powtórne  wykorzystanie powietrza wcześniej ogrza-
nego. Realizowane to jest w komorze recyrkulacyjnej, gdzie powietrze wywiewane z pomieszczeń wentylowanych jest zawracane, 
a następnie mieszane z powietrzem świeżym i nawiewane do pomieszczeń.  Nie należy jej stosować, gdy w powietrzu wywiewnym 
znajdują się substancje  szkodliwe, wybuchowe itp.  Sekcja składa się z dwóch wlotów i wylotu wyposażonych w przepustnice wielo-
płaszczyznowe, które umożliwiają regulację udziału powietrza świeżego do wywiewanego (0-100%). Zaletą recyrkulacji jest liniowa 
zależność pomiędzy sprawnością  temperaturową odzysku ciepła a udziałem procentowym powietrza powrotnego tzn. 30% odzy-
sku ciepła odpowiada 30% recyrkulacji.

Rysunki i wymiary charakterystyczne dla sekcji mieszania pokazane są w rozdziale 2.3. Możliwe są wykonania sekcji mieszania w in-
nych wymiarach.

2.5.13. Sekcja tłumienia

W celu obniżenia poziomu hałasu generowanego przez centrale wentylacyjne stosuje się tłumiki akustyczne instalowane od strony 
pomieszczenia oraz od strony czerpni i wyrzutni. Tłumiki są typu absorbcyjnego, z kulisami wypełnionymi niepalną wełną mineral-
ną pochłaniającą energię akustyczną. Pokryte welonem z włókna szklanego, zapobiegającym uszkodzeniu tłumika przez strumień 
powietrza. Ilość kulis  tłumiących zależy od wielkości centrali. Dostępne standardowo są trzy długości tłumika dla każdej wielkości 
centrali. Wraz ze wzrostem długości wzrasta zdolność tłumienia urządzenia.

Zaleca się stosowanie tłumików przy źródle hałasu. Hałas wytłumiany jest również  w sposób naturalny na sieci przewodów wenty-
lacyjnych. Wytłumienie hałasu przy centrali i naturalne tłumienie na kanałach często pozwala uniknąć stosowania tłumików kana-
łowych. 

Wielkość tłumika Długość kulisy tłumiącej

dB1 600
dB2 1000
dB3 1200

Parametry techniczne tłumików wyznaczane są przez producenta dla każdej zamówionej centrali wentylacyjnej.

2.5.14. Sekcja �ltracji

Sekcja �ltrowania odpowiedzialna jest za zabezpieczenie urządzeń oraz instalacji wentylacyjnej przed zanieczyszczeniami oraz za-
pewnienie odpowiednio czystego powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Klasa zastosowanych �ltrów w centralach jest uzależ-
niona od rodzaju pomieszczenia oraz typu urządzenia wentylacyjnego. 

Jako �ltry wstępne lub główne stosowane są �ltry kasetowe lub workowe klasy G4 lub F5. Obudowa �ltra wykonana jest z blachy 
stalowej ocynkowanej, lakierowanej lub kwasoodpornej. W �ltrach kasetowych fałdowana tkanina �ltracyjna rozpięta na siatce z dru-
tu wykonana jest z niepalnego tworzywa syntetycznego poliestrowego. Jako �ltry główne stosowane są �ltry kieszeniowe klasy G4, 
F5, F7 i F9 (na życzenie wyższe klasy). Tkanina �ltracyjna wykonana  jest w kształcie worków dla zwiększenia powierzchni �ltracyjnej. 
Wymiary �ltrów są znormalizowane zgodnie z międzynarodowymi normami.

 

List of pocket filters lengths

Filter class Length [mm]
G4 360

F5 500

F7 590

F9 590

The length of the cassette filter: 100 mm
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The speed of the air flow in an air handling unit [m/s]

Pressure loss on a clean filter

Maximum final pressure drop on a filter

Filter class Maximum final pressure 
drop on a filter according 

to PN-EN 13053
G 4 150

F 5 250

F 7 250

F 9 350

Specification of filters for each OPTIMA unit

Unit size Width [mm] x Height [mm] x number of pcs.
1 490-590-1

2 490-590-1;              490-287-1

3 490-590-1;              490-287-1; 287-879-1

4 590-590-2;              287-590-2

5 590-590-2;              490-590-2; 490-590-2; 490-287-1

6 590-590-2;              590-287-1

7 590-590-4;              287-590-1; 590-287-2; 287-879-1

8 590-590-6;              287-590-3

9 590-590-9;              590-287-3

10 590-590-12 ;           590-287-3

11 590-590-18

Maximum permissible temperature of the flowing air: cassette filter 90°C, pocket filter 80°C.



KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia. 47

. Centrale wentylacyjne podwieszane typu OPAL8   

KATALOG
TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

 2.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  5 
 2.2. Szybki dobór OPTIMA  ........................................................................................................................................................................  6
 2.3. Obudowa/ konstrukcja  ......................................................................................................................................................................  9
 2.4. Wymiary gabarytowe sekcji central OPTIMA  .......................................................................................................................  10
 2.5.  Sekcje funkcjonalne .............................................................................................................................................................................  12
 2.5.1. Zespół wentylatorowy  .......................................................................................................................................................................  12
 2.5.2. Nagrzewnica wodna  ...........................................................................................................................................................................  13
 2.5.3. Nagrzewnica elektryczna  .................................................................................................................................................................  13
 2.5.4. Nagrzewnica gazowa  .........................................................................................................................................................................  14
 2.5.5. Chłodnica wodna  ..................................................................................................................................................................................  15
 2.5.6. Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem  ........................................................................................................................  15
 2.5.7. Wymiennik krzyżowy  ..........................................................................................................................................................................  16
 2.5.8. Wymiennik obrotowy  .........................................................................................................................................................................  17
 2.5.9. Rurka ciepła  ..............................................................................................................................................................................................  18
 2.5.10. Odzysk glikolowy  ..................................................................................................................................................................................  18
 2.5.11. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  19
 2.5.12. Komora mieszania – recyrkulacja  ................................................................................................................................................  20
 2.5.13. Sekcja tłumienia  .....................................................................................................................................................................................  20
 2.5.14.  ...........................................................................................................................................................................................  20
 2.5.15. Sekcja nawilżania  ..................................................................................................................................................................................  22
 2.5.16. Sekcja pusta  ..............................................................................................................................................................................................  23

 2.6. Akcesoria  ....................................................................................................................................................................................................  23
 2.6.1. Połączenia elastyczne  .........................................................................................................................................................................  23
 2.6.2. Przepustnice wielopłaszczyznowe  .............................................................................................................................................  23
 2.7. Centrale wentylacyjne OPTIMA w wykonaniu dachowym  ........................................................................................  24

 3.1. 25

 5.1. Informacje ogólne  ................................................................................................................................................................................  28
 5.2.  ................................................................................................................  29
 5.3. Dobór urządzeń  .....................................................................................................................................................................................  30
 5.4. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  31
 5.5. Tryby pracy centrali basenowej - przykład ............................................................................................................................  33
 5.6. Elementy dodatkowe  .........................................................................................................................................................................  34 

47
48
48

 9.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  
 9.2. Budowa i wymiary  ................................................................................................................................................................................  
 9.3. Centrale podwieszane – gabaryty ..............................................................................................................................................  

Centrale w wykonaniu specjalnym OPTIMA SPEC .............................................................................................................  
3.  252. Urz  dzenia gara  owe ..........................................................................................................................................................................  żą

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

24 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Nawilżacz parowy
Sekcję nawilżania parowego stanowi sekcja centrali wyposażona w lance rozprowadzające parę. Do sekcji nawilżania paro-
wego  może  być  doprowadzona  para technologiczna wytworzona w kotle lub wytwornicy parowej albo para wytworzona 

Szczegóły techniczne sekcji nawilżania dostępne są na bezpośrednie zapytanie w Clima Gold.

2.5.16. Sekcja pusta

Sekcja pusta to sekcja nie zawierająca podzespołów. Można ja zastosować w następujących przypadkach:
 gdy planuje się rozbudowę urządzenia w przyszłości, w celu wmontowania nowego urządzenia,
 jako sekcję dystansową, aby zapewnić odpowiedni rozpływ powietrza między dwiema sąsiednimi sekcjami,
 jako sekcję inspekcyjną umożliwiającą dostęp do podzespołów wymagających serwisowania (w przypadku gdy nie ma  

 możliwości dostępu do nich od sekcji sąsiednich).

Długość sekcji pustej powinna wynosić nie mniej niż 300 mm. 

2.6. Akcesoria

2.6.1. Połączenia elastyczne

Połączenia  elastyczne uniemożliwiają przenoszenie drgań powstających w centrali na kanały wentylacyjne oraz ułatwiają połącze-
nie tych dwóch elementów.  Połączenia  elastyczne  wykonane są z tkaniny poliestrowej charakteryzującej się dużą wytrzymałością 

kowanych 30 mm. Maksymalna rozpiętość połączenia wynosi 130mm, robocza 110mm.

2.6.2. Przepustnice wielopłaszczyznowe

Centrale standardowo wyposażone są w przepustnice na wlocie świeżego powietrza i wylocie powietrza zużytego. Stosowane są do 
zamykania wlotu do centrali lub do regulacji wielkości strumienia powietrza. 

Obudowa przepustnic i ruchome przeciwbieżne łopatki wykonane są z pro�li aluminiowych. Kształt pro�li łopatek zapewnia małe 
opory przepływu oraz niski poziom hałasu. Gumowe uszczelki na obrzeżach łopatek zapewniają szczelność przepustnic. Napęd prze-
pustnic stanowią sprzężone koła zębate z tworzywa sztucznego. Standardowo przepustnice wyposażone są w trzpień napędowy 
pod siłownik do regulacji automatycznej. 

Zakres pracy w temperaturach od –30˚C do +60˚C. 

Do wymiaru 1340x1340 przepustnicę stanowi jeden blok  z jednym trzpieniem napędowym, natomiast powyżej jest ona dzielona 

Przepustnica by-passu wymiennika krzyżowego stanowi jeden blok składający się z dwóch części sterowanej poprzez jeden trzpień 
napędowy, regulującej przepływ powietrza przez wymiennik krzyżowy i regulującej boczny przepływ tzw. by-passem. 
Wymiary przepustnic wielopłaszczyznowych odpowiadają wymiarom połączeń elastycznych.

w wytwornicy pary zlokalizowanej przy centrali np. nawilżacza elektrodowego lub rezystancyjnego.

i trwałością, mogą pracować w zakresie temperatur od –30˚C do +80˚C. Taśma umieszczona jest w ramkach z pro�li stalowych ocyn-

i wyposażona w dwa trzpienie napędowe sprzężone cięgnem. 
 

2.5.15. Humidifying section

Any air handling unit can be equipped with a humidifying section if necessary.
Humidifying can be performed by either water of steam devices.
The size of the humidifier is chosen on the basis of the required volume of humidifying water specified by the customer 
or on the basis of parameters required for maintaining a specific level of humidity of the supplied air.

Available types of humidifiers:
Water humidifier with sprayed deposit
  The humidifier is built of a deposit pads made of nonorganic material of high water absorption.  The deposit pad is 

sprayed with water.  The flowing air causes the vaporization of water.
 The maximum humidifying efficiency rates can be: 65% or 85% or 95%. 
 The humidifier can be fed directly either from general water supply system or by circulating water.
 The humidifier has a circulating water tank with a drain pipe on the operational side which must have a water trap.

Water humidifier with spraying chamber
  The water spraying section with a spraying chamber is the section of the unit which has water nozzles and droplet 

eliminator.  Water is sprayed directly into the air stream.
 The humidifier has a circulating water tank with a drain pipe on the operational side which must have a water trap.

Classification of filters and filtering effectiveness rate
Filter class Total filtering effectiveness [%] Filtering performance Type of pollution 

stopped

Synthetic dust 
test

Natural dust 
test

DES, DOP spray test 
or paraffin oil spray 

test

Good and very good 
effectiveness

Classification 
basis

EN 779 DIN 24185 
EUROVENT

PN- 
B-76003:1996

DIN 24185 
EUROVENT 4/5

DIN 24185 
EUROVENT 4/5

PN- EN 1822

Primary filters

G1 EU1 A1/A2 η < 65
Insects, fabrics, sand

G2 EU2 B1 65 ≤ η < 80
Bigger pollen

G3 EU3 B2 80 ≤ η < 90

G4 EU4 B2    90 ≤ η
Bigger pollen, rough 
metal-lurgical dust

Precise filters

F5 EU5 C 40 ≤ η < 60
Bigger pollen, rough 
metallurgical dustF6 EU6 C 60 ≤ η < 80

F7 EU7 C 80 ≤ η < 90
All kinds of dust, soot, oil 
spray, fungal spores

F8 EU8 C 90 ≤ η < 95
Soot, oil spray, bacteria 
(high effectiveness)F9 EU9 Q 95 ≤ η

HEPA

H10 EU10 Q >85 Bacteria, tobacco 
smoke, all kinds of 
smoke and spray (high 
effectiveness)

H11 EU11 R >95

H12 EU12 S >99.5

H13 EU13 - >99.95
Bacteria, radioactive 
dust, tobacco smoke, 
all kinds of smoke 
and spray (high 
effectiveness), good 
effectiveness with most 
of viruses

H14 EU14 - >99.995

ULPA

U15 EU15 - >99.995

U16 EU16 - >99.99995
U17 EU17 - >99.999995
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Nawilżacz parowy
Sekcję nawilżania parowego stanowi sekcja centrali wyposażona w lance rozprowadzające parę. Do sekcji nawilżania paro-
wego  może  być  doprowadzona  para technologiczna wytworzona w kotle lub wytwornicy parowej albo para wytworzona 

Szczegóły techniczne sekcji nawilżania dostępne są na bezpośrednie zapytanie w Clima Gold.

2.5.16. Sekcja pusta

Sekcja pusta to sekcja nie zawierająca podzespołów. Można ja zastosować w następujących przypadkach:
 gdy planuje się rozbudowę urządzenia w przyszłości, w celu wmontowania nowego urządzenia,
 jako sekcję dystansową, aby zapewnić odpowiedni rozpływ powietrza między dwiema sąsiednimi sekcjami,
 jako sekcję inspekcyjną umożliwiającą dostęp do podzespołów wymagających serwisowania (w przypadku gdy nie ma  

 możliwości dostępu do nich od sekcji sąsiednich).

Długość sekcji pustej powinna wynosić nie mniej niż 300 mm. 

2.6. Akcesoria

2.6.1. Połączenia elastyczne

Połączenia  elastyczne uniemożliwiają przenoszenie drgań powstających w centrali na kanały wentylacyjne oraz ułatwiają połącze-
nie tych dwóch elementów.  Połączenia  elastyczne  wykonane są z tkaniny poliestrowej charakteryzującej się dużą wytrzymałością 

kowanych 30 mm. Maksymalna rozpiętość połączenia wynosi 130mm, robocza 110mm.

2.6.2. Przepustnice wielopłaszczyznowe

Centrale standardowo wyposażone są w przepustnice na wlocie świeżego powietrza i wylocie powietrza zużytego. Stosowane są do 
zamykania wlotu do centrali lub do regulacji wielkości strumienia powietrza. 

Obudowa przepustnic i ruchome przeciwbieżne łopatki wykonane są z pro�li aluminiowych. Kształt pro�li łopatek zapewnia małe 
opory przepływu oraz niski poziom hałasu. Gumowe uszczelki na obrzeżach łopatek zapewniają szczelność przepustnic. Napęd prze-
pustnic stanowią sprzężone koła zębate z tworzywa sztucznego. Standardowo przepustnice wyposażone są w trzpień napędowy 
pod siłownik do regulacji automatycznej. 

Zakres pracy w temperaturach od –30˚C do +60˚C. 

Do wymiaru 1340x1340 przepustnicę stanowi jeden blok  z jednym trzpieniem napędowym, natomiast powyżej jest ona dzielona 

Przepustnica by-passu wymiennika krzyżowego stanowi jeden blok składający się z dwóch części sterowanej poprzez jeden trzpień 
napędowy, regulującej przepływ powietrza przez wymiennik krzyżowy i regulującej boczny przepływ tzw. by-passem. 
Wymiary przepustnic wielopłaszczyznowych odpowiadają wymiarom połączeń elastycznych.

w wytwornicy pary zlokalizowanej przy centrali np. nawilżacza elektrodowego lub rezystancyjnego.

i trwałością, mogą pracować w zakresie temperatur od –30˚C do +80˚C. Taśma umieszczona jest w ramkach z pro�li stalowych ocyn-

i wyposażona w dwa trzpienie napędowe sprzężone cięgnem. 
 

Steam humidifier
  The steam vaporizing section constitutes of a unit section equipped with steam lances.  Technological steam 

made in a boiler or steam generator or the steam generated in a steam generator located by the unit, e.g. 
electrode or resistance humidifier, can be led to the steam humidifying section.

Technological details of the humidifying section are available on direct request at Clima Gold.

2.5.16. empty section.

The empty section is a section not containing any subsystems.  It can be used in the following cases:
in order to fit a new device if any extension of the unit is planned in future, •	
as a distance section, so that the air is distributed properly between two adjacent sections,•	
 as an inspection section providing access to maintenance requiring components (if there is no access to them •	
from the adjacent sections).

An empty section should be minimum 300 mm long.

2.5.17. ION GeNeRATOR

Air cleaning system – removing particles, i.e. smell, smoke, eliminating bacteria, nicotine, toxins, viruses, allergens, dust 
mites, dust and any other organic compounds.

2.5.18. UV LAMPS

Air purifying system – eliminating bacteria, viruses, mould, spores, allergens, fungi, smell.

2.6. Accessories

2.6.1. Flexible connections

The flexible connections prevent from transmitting any vibrations caused in the air handling unit to any ventilation channels 
and make connecting these elements easier.  Flexible connections are made of polyester fabric. They are characterized by 
high strength and long life and they can work in temperature range from -30OC to +80 OC.  A tape is fixed in the frames 
made of 30 mm zinced steel profiles.  The maximum connection span is 130 mm and working span 110 mm.
2.6.2. Multi-leaf dampers

The units are equipped with dampers at fresh air inlet and exhausted air outlet in standard option.  These are used for 
closing the AHU or for controlling the air stream volume.
The damper casing and the movable opposed blades are made of aluminium profiles.  The shape of the blade profiles 
ensures small flow resistance and low noise emission. Rubber seals fitted on the edges of the blades make the dampers 
tight. The dampers are driven by the coupled plastic gear wheels.  The standard dampers have a drive cylinder combined 
with the automatic control actuator.

Operation temperature range is from -30°C to + 60°C.

Up to the dimensions 1340x1340 the damper consists of one block with one drive cylinder, however, above this 
dimensions, it is divided and equipped with two drive cylinders coupled with a rod.

The damper of the cross flow exchanger by-pass consists of one block divided into two parts controlled by one drive 
cylinder, one adjusting the air flowing through the cross flow exchanger and one adjusting the so called by-pass flow.
The dimensions of the multi-leaf dampers correspond to the dimensions of the flexible connections.
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każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA
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3. Centrale w wykonaniu specjalnym

3.2. Urządzenia garażowe.

Centrale wentylacyjne wykorzystywane są ró wentylacji pomieszczeń gara owych.
Do tego celu wykorzystywane są centrale wyciągowe wyposa one opcjonalnie w �ltr.

Opcje urządzeń do zastosowania w wentylacji mechanicznej gara y.

rządzenia wyciągowe z jednym wentylatorem i wyposa one w silnik dwubiegowy - G1. 
Mo we jest zastosowanie silników z ró nymi podziałami prędk rzeb np. 100%/67,7%,  100%/50%.

rządzenie wyciągowe z dwoma wentylatorami - G2

rządzenie wentylacyjne normalnie pracuje na zej wydajności.  z  powietrze w ilości  zało onej przez projektanta 
zapewniając np. przyjętą krotność wymian powietrza w pomieszczeniu. Napływ powietrza do  mo e odbywać się podciśnie-
niowo przez otwory zlokalizowane w przegrodach zewnętrznych lub poprzez  instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej.

W przypadku przekroczenia w   dopuszczalnego stę enia tlenku węgla, detektor powoduje przełączenie urządzenia na tryb 
pracy z maksymaln   wydajnością. Realizowane jest to w  od opcji urządzenia poprzez przełączenie obrotów silnika na 
w ze w silniku wielobiegowym lub załączenie drugiego wentylatora.

W momencie obni enia stę enia do dopuszczalnej wartości urządzenia przechodzi do trybu pracy normalnej. 

Centrale stosowane jako urządzenia gara owe mogą być wykonane wg typoszeregu OPTIMA oraz OPAL.

S

S

S

 G1 G2

4. Centrale w wykonaniu higienicznym – OPTIMA KRYSZTAŁ

W oparciu o typoszereg central OPTIMA stworzona jest seria central w wykonaniu higienicznym OPTIMA KRYSZTAŁ.

Zastosowanie central do obsługi obiektów i pomieszczeń o znacznie w zych wymaganiach higienicznych tzw. „pomieszczeń czy-
stych” (produkcja leków, szpitale, sale operacyjne, laboratoria, produkcja zaawansowanych technologii, itp.).

rządzenia dostarczają powietrze o podw zonej czystości dzięki zastosowaniu odpowiedniej kon�guracji sekcji funkcyjnych oraz 
odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. 

Część z tych rozwiązań umo  łatwe utrzymywanie czystości w urządzeniu, co umo  zachowanie czystości powietrza na-
wiewanego.

Ilości powietrza wentylacyjnego,  parametry  �zykochemiczne powietrza przygotowywanego przez centralę wentylacyjną wynikają 

Kon�guracja central wentylacyjnych zale y od wymagań obsługiwanych pomieszczeń.

z funkcji i technologii obsługiwanych pomieszczeń i określone są przez inwestora i projektanta systemu wentylacyjnego. 

ą

2.7 OPTIMA - outdoor execution.

Standard OPTIMA air handling units are available in outdoor execution, i.e. they can operate for many years as devices 
mounted outside of the buildings, exposed to weather conditions. 

The units finished in this version have a roof made of paint coated steel, air intake with droplet eliminator at the inlet 
of the air supply unit, air jet mounted at the outlet of the exhaust unit.  All dampers are fitted inside the unit.  For this 
reason, the external dimensions of the roof mounted unit section containing dampers at inlet or outlet are longer by 
the length of each damper.
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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27Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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3. Centrale w wykonaniu specjalnym

3.2. Urządzenia garażowe.

Centrale wentylacyjne wykorzystywane są ró wentylacji pomieszczeń gara owych.
Do tego celu wykorzystywane są centrale wyciągowe wyposa one opcjonalnie w �ltr.

Opcje urządzeń do zastosowania w wentylacji mechanicznej gara y.

rządzenia wyciągowe z jednym wentylatorem i wyposa one w silnik dwubiegowy - G1. 
Mo we jest zastosowanie silników z ró nymi podziałami prędk rzeb np. 100%/67,7%,  100%/50%.

rządzenie wyciągowe z dwoma wentylatorami - G2

rządzenie wentylacyjne normalnie pracuje na zej wydajności.  z  powietrze w ilości  zało onej przez projektanta 
zapewniając np. przyjętą krotność wymian powietrza w pomieszczeniu. Napływ powietrza do  mo e odbywać się podciśnie-
niowo przez otwory zlokalizowane w przegrodach zewnętrznych lub poprzez  instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej.

W przypadku przekroczenia w   dopuszczalnego stę enia tlenku węgla, detektor powoduje przełączenie urządzenia na tryb 
pracy z maksymaln   wydajnością. Realizowane jest to w  od opcji urządzenia poprzez przełączenie obrotów silnika na 
w ze w silniku wielobiegowym lub załączenie drugiego wentylatora.

W momencie obni enia stę enia do dopuszczalnej wartości urządzenia przechodzi do trybu pracy normalnej. 

Centrale stosowane jako urządzenia gara owe mogą być wykonane wg typoszeregu OPTIMA oraz OPAL.

S

S

S

 G1 G2

4. Centrale w wykonaniu higienicznym – OPTIMA KRYSZTAŁ

W oparciu o typoszereg central OPTIMA stworzona jest seria central w wykonaniu higienicznym OPTIMA KRYSZTAŁ.

Zastosowanie central do obsługi obiektów i pomieszczeń o znacznie w zych wymaganiach higienicznych tzw. „pomieszczeń czy-
stych” (produkcja leków, szpitale, sale operacyjne, laboratoria, produkcja zaawansowanych technologii, itp.).

rządzenia dostarczają powietrze o podw zonej czystości dzięki zastosowaniu odpowiedniej kon�guracji sekcji funkcyjnych oraz 
odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. 

Część z tych rozwiązań umo  łatwe utrzymywanie czystości w urządzeniu, co umo  zachowanie czystości powietrza na-
wiewanego.

Ilości powietrza wentylacyjnego,  parametry  �zykochemiczne powietrza przygotowywanego przez centralę wentylacyjną wynikają 

Kon�guracja central wentylacyjnych zale y od wymagań obsługiwanych pomieszczeń.

z funkcji i technologii obsługiwanych pomieszczeń i określone są przez inwestora i projektanta systemu wentylacyjnego. 

ą

3. Air handling units in special executions.

3.1. OPTIMA SPEC Special Air Handling units.

OPTIMA SPEC are (examples):
units equipped with EX elements,•	
chemically resistant units,•	
units designed to work in higher salinity conditions,•	
units  for nonstandard air volumes•	
other units.•	

3.2. Garage units.

Air handling units are also used for the ventilating of garage facilities.
Exhaust air handling units are used for this purpose and they can have a filter as an option.

Air handling unit options used for mechanical ventilation of garages.
Exhaust devices with one fan and two speed motor – •	 G1.
 It is possible to use motors with different speed division depending on the demand, e.g. 100%/67,7%,  •	
100%/50%,  
Exhaust devices with two fans – •	 G2.

The air handling equipment is normally working at lower capacity rate.  It removes air from the garage in the amount 
planned by a design engineer, assuming a certain number of air exchange cycles in the room.  The air can be supplied 
to the garage by subatmospheric pressure through the openings located in the external compartments or through the 
mechanical supply air handling systems.

In the case when the permissible concentration of carbon oxide in the room is exceeded, the detector switches the 
device over to maximum capacity mode. This is done in a way depending on the equipment option, either through 
switching the motor rotations over to higher level in a multi speed motor or through turning on another fan.

At the moment when the concentration is reduced down to the permissible level, the device returns to the normal 
working mode.

Garage air handling units can be manufactured within OPTIMA and OPAL series.4. 

4. OPTIMA CRYSTAL – Hygienic Air Handling units

Based on the OPTIMA series, OPTIMA CRYSTAL has been created as a hygienic application device.

These units are designed to work in the buildings and rooms requiring significantly higher hygienic standards, so called 
“sterile rooms” (pharmaceutical plants, hospitals, operation rooms, laboratories, advance technologies production 
etc.).

These air handling units provide a high purity air by means of using the appropriate configuration of function sections 
and subject to special structural solutions. 

Some of these solutions allow for easy cleaning of the device, which leads to maintaining the purity of the supply air.

The amount of the handled air, the physical and chemical parameters of the air prepared by the air handling unit are 
determined by the function and technology of the rooms handled and they are prescribed by the investor and air 
handling system engineer.

The configuration of the air handling units depends on the requirements of the handled rooms and buildings.
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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28 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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Centrala wentylacyjna basenowa  OPTIMA TURKUS

RECYRKULACJA
POWIETRZA

REWERSYJNA POMPA CIEPŁA
Z PODGRZEWANIEM WODY BASENOWEJ 

W WYMIENNIKU PŁYTOWYM

DOGRZEWANIE

OPTIMA CRYSTAL – Hygienic version of AHu
Equipment characteristic of hygienic version units.

Structure:
 Permanent, removable covers, doors: inner sheet – standard: coated sheet steel (option aluzinc), outside sheet •	
– standard: coated sheet steel (option aluzinc),
 Floors, membranes of fans, coils fixing guides, filters and droplet eliminators frames – standard: coated steel •	
(option aluzinc),
High pressure proof structure and sealing •	
Unit door mounted on hinges with handles and a clamp, •	
Drip trays under coolers and humidifiers,•	
Access to heat exchangers for cleaning•	
 All edges and faultings filled with mould and fungus resistant silicon (including a fungus killing agent) to •	
minimize the risk of bacteria and microorganism cultures,
Standard coils are made of copper and epoxide aluminium, exchanger housing is made of stainless steel,•	
 Heat recovery systems (cross flow exchangers, heat pipes), painted housing (cross flow exchanger) or 304 •	
stainless steel (heat pipes), fins and plates epoxide aluminium,
Painted or aluzinced fan sets,•	
 Collector outlets going through the cover are insulated with insulation wool and sealed with rubber seals and •	
NAF silicon on the edges,
 Inspection windows and lamps (24V) make the cleaning inspection easier without turning off and opening •	
the device,
Cable glands provide proper tightness,•	
Filters used in the unit have any obligatory health approval certificates,•	
Construction materials of the unit are resistant to any disinfecting agents,•	
Available fitting of drip gutters and ball traps.•	

Technical advice regarding functional performance:

Heat recovery – as high purity air must be supplied, heat recovery is not used here because there is a possibility of 
intrusion of the exhaust air into the supply air.  For this reason the cross flow exchanger, heat pipe, run-around coil and 
heat pump are recommended for the hygienic version of AHUs.

Humidifying – steam humidifiers fed by individual steam generators located beside  the unit or by steam boilers located 
in boiler house should be used.

Examples  of OPTIMA CRYSTAL hygienic units configuration
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Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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5. Centrale basenowe – OPTIMA TURKUS

5.1. Informacje ogólne

W oparciu o typoszereg central OPTIMA stworzona jest seria  central OPTIMA TURKUS w wykonaniu basenowym.

Konstrukcja i rozwiązania techniczne central basenowych umożliwiają pracę urządzeń w obiektach basenowych. Centrale wentyla-
cyjne umożliwiają doprowadzenie wymaganych ilości powietrza do pomieszczeń wentylowanych, osuszanie powietrza, eksploata-
cję systemu wentylacyjnego ze zminimalizowanym zapotrzebowaniem na energię dzięki zastosowaniu odzysku ciepła. 

Centrale basenowe, ze względu na pracę z powietrzem o dużej wilgotności oraz zanieczyszczonego związkami chemicznymi stoso-
wanymi w technologii basenowej, posiadają specjalne rozwiązania techniczne: 

Oprócz specjalnych rozwiązań technicznych, sekcje funkcjonalne w centrali są skon�gurowane tak aby w sposób optymalny uzdat-
niać powietrze wentylowane.

Basenowe centrale wentylacyjne, nawiewno wywiewne, mogą być skon�gurowane w następujących układach:

centrali
Liczba stopni odzysku 

ciepła Odzysk ciepła

Recyrkulacja Wymiennik 
krzyżowy Rurka ciepła Pompa ciepła

1 1 √ - - -

2 √ √ - -
3 2 √ - √
4 √ - - √

5 3 √ √ - √
6 √ - √ √

Centrala może być również skon�gurowana wg życzenia zamawiającego.

5. OPTIMA TuRquOISE Swimming pool air handling units

5.1. General information
The series of OPTIMA TuRquOISE swimming pool air handling units has been created on the basis of OPTIMA unit type. 

These air handling units can be used in swimming pool objects due to their structure and technical solutions.  The units 
supply the required volumes of air to the ventilated halls, including air drying and the air handling system is operated 
at minimum energy cost due to heat recovery applications. 

Swimming pool air handling units working with high humidity air and air contaminated with chemical compounds 
used in swimming pool technology, offer special technical solutions.

Structure:
 Permanent, removable covers, door: inner sheet – standard: coated sheet steel (option aluzinc), outside sheet  •	
– standard: coated sheet steel (option aluzinc),
 Floors, membranes of fans, coils fixing guides, filters and droplet eliminators frames – 316 standard stainless •	
steel (either coated steel or aluzinc),
Unit door mounted on hinges, with handles, •	
Drip trays under coolers,•	
Coated aluminium profiles,•	
 All edges and faultings filled with mould and fungus resistant silicon (including a fungus killing agent) to •	
minimize the risk of bacteria and microorganism cultures,
 Standard heat exchangers are made of copper and epoxide aluminium, exchanger housing is made of 316 •	
stainless steel,
 Heat recovery systems (cross flow exchangers, heat pipes), painted housing (cross flow exchanger) or 316 •	
stainless steel (heat pipes), fins and plates epoxide aluminium,
Painted (standard) or aluzinced (option) fan sets,•	
 Collector outlets going through the cover are insulated with insulation wool and sealed with rubber seals and •	
NAF silicon on the edges,
 Inspection windows and lamps (24V) make the cleaning inspection easier without turning off and opening •	
the device,
Cable glands provide proper tightness,•	

Apart from special technical solutions, the unit functional sections are configured in such way in order to treat the 
ventilated air optimally.

Supply and exhaust  swimming pool AHus can be configured in the following systems:

Unit configuration 
No.

Number of recovered 
heat degrees

Heat recovery

Recirculation Cross flow 
exchanger

Heat pipe Heat pump

1 1 √ - - -

2 √ √ - -

3 2 √ - √

4 √ - - √

5 3 √ √ - √

6 √ - √ √

The air handling unit can also be configured according to the customer’s request.
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5. Centrale basenowe – OPTIMA TURKUS

5.1. Informacje ogólne

W oparciu o typoszereg central OPTIMA stworzona jest seria  central OPTIMA TURKUS w wykonaniu basenowym.

Konstrukcja i rozwiązania techniczne central basenowych umożliwiają pracę urządzeń w obiektach basenowych. Centrale wentyla-
cyjne umożliwiają doprowadzenie wymaganych ilości powietrza do pomieszczeń wentylowanych, osuszanie powietrza, eksploata-
cję systemu wentylacyjnego ze zminimalizowanym zapotrzebowaniem na energię dzięki zastosowaniu odzysku ciepła. 

Centrale basenowe, ze względu na pracę z powietrzem o dużej wilgotności oraz zanieczyszczonego związkami chemicznymi stoso-
wanymi w technologii basenowej, posiadają specjalne rozwiązania techniczne: 

Oprócz specjalnych rozwiązań technicznych, sekcje funkcjonalne w centrali są skon�gurowane tak aby w sposób optymalny uzdat-
niać powietrze wentylowane.

Basenowe centrale wentylacyjne, nawiewno wywiewne, mogą być skon�gurowane w następujących układach:

centrali
Liczba stopni odzysku 

ciepła Odzysk ciepła

Recyrkulacja Wymiennik 
krzyżowy Rurka ciepła Pompa ciepła

1 1 √ - - -

2 √ √ - -
3 2 √ - √
4 √ - - √

5 3 √ √ - √
6 √ - √ √

Centrala może być również skon�gurowana wg życzenia zamawiającego.
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5.2. Przykładowe kon�guracje central basenowych

1
Centrala nawiewna z recyrkulacją

2
Centrala N/W z recyrkulacją

3 (trzy opcje)
Centrala NW z wymiennikiem krzyżowym 
i recyrkulacją

4
Centrala NW z rurką ciepła i recyrkulacją

5
Centrala NW z pompą ciepła i recyrkulacją

6
Centrala NW z rurką ciepła, pompą ciepła 
i recyrkulacją

7
Centrala NW z wymiennikiem 
krzyżowym, pompą ciepła i recyrkulacją

5.2. Proposed configuration of swimming pool air handling units

1
Supply unit with recirculation

2
Supply and exhaust unit with 
recirculation

3 
(three options) 
Supply and exhaust unit with cross 
flow exchanger and recirculation

4
Supply and exhaust unit with heat 
pipe and recirculation

5
Supply and exhaust unit with heat 
pump and recirculation
 

6
Supply and exhaust unit with heat 
pipe, heat pump and recirculation

7
Supply and exhaust unit with cross 
flow exchanger, heat pipe, heat pump 
and recirculation
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Wielkość basenu Odparowanie 
z basenu

Ilość powietrza świeżego 
(minimalna)

Szerokość Długość Powierzchnia Lato Zima

[m] [m] [m2] [kg/h] [m3/h] [m3/h]

10,0 15,0 150,0 29,7 4 600 2 000

12,5 25,0 312,5 61,9 9 600 4 000

12,5 50,0 625,0 123,8 19 200 8 000

Pokazane ilości powietrza dla okresu lata, dla przyjętych założeń i realizacji odbioru zysków wilgoci tylko poprzez powietrze ze-
wnętrzne.

Ilość powietrza zewnętrznego dla okresu zimy to minimalna ilość powietrza mogąca odebrać zyski wilgoci dla warunków oblicze-
niowych.

Zastosowanie w centrali podzespołu mogącego osuszać powietrze (np. pompa ciepła, urządzenie chłodnicze) obniża zapotrzebo-
wanie na powietrze świeże, a tym samym zmniejsza wielkość urządzenia.

Ilość powietrza nawiewanego nie może być dowolnie obniżana. Do wyznaczenia jej ilości należy wziąć pod uwagę wszystkie kryte-
ria do wyznaczania ilości powietrza nawiewanego.

Minimalna ilość powietrza świeżego musi być określona z kryterium higienicznego zapotrzebowania na ilości powietrza świeżego.

5.4. Pompa ciepła.

Urządzenie chłodnicze w zależności od pełnionej funkcji w centrali wentylacyjnej i zastosowanych w nim rozwiązań technicznych 
może: chłodzić (urządzenie chłodnicze), grzać (pompa ciepła - PC), chłodzić i grzać (rewersyjna pompa ciepła - PCR). Równocześnie 
w trakcie pracy odbywa się osuszanie powietrza poprzez wykroplenie wilgoci zawartej w powietrzu transportowanym przez centra-
lę na skutek zetknięcia się ze ściankami parownika, którego temperatura jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza.

Elementy składowe pompy ciepła będącej wyposażeniem central wentylacyjnych basenowych:
wymiennik ciepła zlokalizowany na nawiewie (skraplacz  w PC, skraplacz/parownik w PCR),
wymiennik ciepła zlokalizowany na wywiewie (parownik  w PC, parownik/skraplacz w PCR),

rężarka hermetyczna (1 lub 2 szt.), zbiornik czynnika chłodniczego z zaworem bezpieczeństwa,
tomatyka,

rociągów.

Odzysk ciepła realizowany jest poprzez odbiór ciepła z  wilgotnego i ciepłego powietrza wywiewnego i przekazanie jego do powie-
trza nawiewanego. Energia oddana w skraplaczu jest sumą energii zasilającej sprężarki pompy ciepła (P) oraz ciepła odebranego w 
parowniku (Qo) - ciepła utajonego i jawnego.

W zależności od parametrów powietrza wywiewanego i nawiewanego, układ chłodniczy pompy ciepła dobiera się na optymalne 
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5.3. Selection of  units.

The size of the device must be selected depending on the volume of air necessary for appropriate air handling of the 
swimming pool hall.  The predetermined volume of air must guarantee:

Effective absorption of humidity generated in the swimming hall,•	
Minimum volume of outdoor air required in hygienic terms,•	
 Maintaining the homogeneity of air inside the swimming hall by performing (including but not limited to)  a •	
required number of air exchange cycles,
 Protection of the building structure by preventing vaporization upon such elements like windows, by means •	
of a direct air supply,
 Possibility of heating and/ or cooling of the swimming hall, keeping at the same time the required parameters •	
of the supplied air.

Determining the volume of the ventilated air based on the humidity gain rate.

Calculation of humidity gains:

The main source of humidity gain can be determined by means of estimation method prescribed by VDI 2088.

W = σ (xs – x) 
 Whereas
W [кг/ч] – stream of vaporized water mass,
σ- vaporization coefficient,
10 kg /m2 *h – for calm water, 
20 kg /m2 *h – for moderate water movement, 
30 kg /m2 *h – for stormy water movement,

xs [kg/kg] – absolute moisture content in the saturated air at pool water temperature, 
x [kg/kg] – absolute moisture content in the air inside the swimming pool hall.

It is recommended to assume the following values for calculations:

Maximum moisture content in the air inside the swimming pool hall: 14,3 g/kg,•	
 The moisture content in fresh air does not exceed 9g/kg (it is assumed that a short term aggravation of •	
conditions inside the swimming hall for several days a year, when the contents of steam in outdoor air is 
higher than 9 g/kg,  is permissible).

An example of calculation:

Assumptions:
t 

Pool water temp.
oC 28

x
s

g/kg 24,4

t 
Hall air temp.

oC 30

x 
air in the hall

g/kg 14,5

σ kg/m2h 20

Outdoor air parameters
 SUMMER      WINTER

x
z

g/kg 9 2

ρ
z

kg/m3 1,175 1,25

Vaporization rate kg/h m2 0,198

The example of vaporization rate for different sizes of swimming pools and fresh air demand for the situation when 
drying is performed only by means of the fresh air.
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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Wielkość basenu Odparowanie 
z basenu

Ilość powietrza świeżego 
(minimalna)

Szerokość Długość Powierzchnia Lato Zima

[m] [m] [m2] [kg/h] [m3/h] [m3/h]

10,0 15,0 150,0 29,7 4 600 2 000

12,5 25,0 312,5 61,9 9 600 4 000

12,5 50,0 625,0 123,8 19 200 8 000

Pokazane ilości powietrza dla okresu lata, dla przyjętych założeń i realizacji odbioru zysków wilgoci tylko poprzez powietrze ze-
wnętrzne.

Ilość powietrza zewnętrznego dla okresu zimy to minimalna ilość powietrza mogąca odebrać zyski wilgoci dla warunków oblicze-
niowych.

Zastosowanie w centrali podzespołu mogącego osuszać powietrze (np. pompa ciepła, urządzenie chłodnicze) obniża zapotrzebo-
wanie na powietrze świeże, a tym samym zmniejsza wielkość urządzenia.

Ilość powietrza nawiewanego nie może być dowolnie obniżana. Do wyznaczenia jej ilości należy wziąć pod uwagę wszystkie kryte-
ria do wyznaczania ilości powietrza nawiewanego.

Minimalna ilość powietrza świeżego musi być określona z kryterium higienicznego zapotrzebowania na ilości powietrza świeżego.

5.4. Pompa ciepła.

Urządzenie chłodnicze w zależności od pełnionej funkcji w centrali wentylacyjnej i zastosowanych w nim rozwiązań technicznych 
może: chłodzić (urządzenie chłodnicze), grzać (pompa ciepła - PC), chłodzić i grzać (rewersyjna pompa ciepła - PCR). Równocześnie 
w trakcie pracy odbywa się osuszanie powietrza poprzez wykroplenie wilgoci zawartej w powietrzu transportowanym przez centra-
lę na skutek zetknięcia się ze ściankami parownika, którego temperatura jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza.

Elementy składowe pompy ciepła będącej wyposażeniem central wentylacyjnych basenowych:
wymiennik ciepła zlokalizowany na nawiewie (skraplacz  w PC, skraplacz/parownik w PCR),
wymiennik ciepła zlokalizowany na wywiewie (parownik  w PC, parownik/skraplacz w PCR),

rężarka hermetyczna (1 lub 2 szt.), zbiornik czynnika chłodniczego z zaworem bezpieczeństwa,
tomatyka,

rociągów.

Odzysk ciepła realizowany jest poprzez odbiór ciepła z  wilgotnego i ciepłego powietrza wywiewnego i przekazanie jego do powie-
trza nawiewanego. Energia oddana w skraplaczu jest sumą energii zasilającej sprężarki pompy ciepła (P) oraz ciepła odebranego w 
parowniku (Qo) - ciepła utajonego i jawnego.

W zależności od parametrów powietrza wywiewanego i nawiewanego, układ chłodniczy pompy ciepła dobiera się na optymalne 
warunki pracy poprzez dobór odpowiednich temperatur parowania (to) i skraplania (tk). Dla różnych wartości temperatur parowania 
i skraplania osiąga się różne wydajności urządzenia.

Size of swimming pool Vaporization 
from the pool

Volume of fresh air (Minimum)
Width Length Area Summer Winter

[m] [m] [m2] [kg/h] [m3/h] [m3/h]

10.0 15.0 150.0 29.7 4 600 2 000

12.5 25.0 312.5 61.9 9 600 4 000

12.5 50.0 625.0 123.8 19 200 8 000

The volumes of air shown for summer time, for the assumptions and for drying of  halll air only by fresh air.

The volume of fresh air for winter time is the minimum volume of air which can recover the humidity gains for the 
calculation conditions.

Using an air drying device in a unit (e.g. a heat pump, a cooling device) reduces the fresh air demand and, by the same, 
it reduces the size of the unit.

The volume of the supplied air cannot be reduced at the user’s discretion.  In order to determine the right volume, all 
criteria for determining the volumes of supply air must be taken into account.

The minimum volume of fresh air must be determined from the point of view of the fresh air hygienic volume 
demand. 

5.4. Heat pump

The cooling device, depending on the function it performs in a particular air handling unit and technical solutions 
applied in it, can be used for the following purposes: cooling (a cooling device), heating (heat pump –PC), cooling and 
heating (revers heat pump – PCR). The air is being dried at the same time by the condensation of humidity contained 
by the air transported by the air handling unit as a result of contact with the evaporator’s fins, whose temperature is 
lower than the air dew-point.

Components of a heat pump used for swimming pool air handling units:
Heat exchanger located at the supply (condenser in PC, condenser/ evaporator in PCR)•	
Heat exchanger located at the exhaust (evaporator in PC, evaporator / condenser in PCR)•	
Hermetic compressor (1 or 2 pcs), coolant tank with emergency valve•	
Control system•	
Pipeline installation•	

The heat recovery is performed by recovering the heat from the humid and warm exhaust air and transferring it to the 
supply air.  The energy transferred in the condenser is the total of PC compressor supply energy (P) and of latent and 
sensible heat recovered in the evaporator (Qo).

Depending on the parameters of the supply and exhaust air, the cooling system of the heat pump is selected with 
respect to the optimal operation conditions by choosing the right temperatures of vaporization (to) and condensation 
(tk). For different vaporization and condensation temperatures the unit achieves different capacity rates.
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stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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wietrza nawiewanego (przez skraplacz) do energii elektrycznej, jaką pobiera silnik sprężarki. Współczynnik COP w urządzeniach 
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Współczynnik wydajności grzewczej COP w funkcji tem-
peratury parowania dla różnych temperatur skraplania.

electrical power consumption in respect to the cooling efficiency rate for different vaporization and condensation 
temperatures.

The heat pump is characterized by COP – heat pump capacity coefficient which indicates the proportion between the 
heat transferred to the supply air  (through the condenser) and the electrical energy consumed by the compressor 
motor.  COP for ventilation units varies between 3,5 and 6 and it depends on the parameters of air flowing onto the 
heat exchangers.
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Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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Pompę ciepła charakteryzuje współczynnik wydajności pompy ciepła COP, który określa stosunek ilości ciepła oddawanego do po-
wietrza nawiewanego (przez skraplacz) do energii elektrycznej, jaką pobiera silnik sprężarki. Współczynnik COP w urządzeniach 
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Współczynnik wydajności grzewczej COP w funkcji tem-
peratury parowania dla różnych temperatur skraplania.

5.5. Operation modes of the swimming pool air handling unit – Example.

Depending on the current weather conditions and the type of use of the building, an air handling unit can operate in 
different modes.  The operation modes are shown on the example of a swimming pool air handling unit with three level 
heat recovery (recirculation, cross flow heat exchanger, reverse heat pump).

The control system of the units allows to control them in two modes: day mode – during the opening hours of the 
swimming pool, night mode – during other hours.
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Summertime
Outdoor air temperature Tz is higher than the indoor 
air temperature Tw.
By high temperature of the outdoor air and/or high heat 
gains the heat pump works as a cooling device.  The supply 
air is cooled on the evaporator, the condenser transmits 
the heat to the exhaust air.

Tz is similar to Tw.
Air handling is carried out only by means of the outdoor air 
without any heat and humidity treatment.  Fresh air omits 
the cross flow exchanger totally through by-pass.

Tz is lower than Tw
100% of the supply air is fresh air.  The air is warmed in 
the cross flow heat exchanger, possibly on the heat pump 
condenser. 

Transition period
Tz is lower than Tw
The air needs to be warmed and dried.
The exhaust air from the swimming hall after passing 
through the cross flow heat exchanger is cooled on the 
heat pump vaporizer and dried. A part of the exhaust air is 
reversed and recirculated again.  The mixture of the fresh 
and recirculated air passes through the cross flow heat 
exchanger where it is primarily warmed by the recovered 
heat and then heated up in the heat pump condenser.  
The volume of the fresh air is selected in the function of 
swimming hall conditions.

Wintertime
Tz is much lower than Tw
The device is working in the same way as in the transition 
period.  During a higher heat demand the heat pump is 
supported by the peak air heater placed behind the heat 
pump condenser.
The minimum fresh air volume is determined by hygienic 
requirements.

Period when the swimming pool is not used
The exhaust air is totally recirculated and supplied to the 
swimming hall again.  The temperature is maintained by 
means of water heater.
In the case when the air needs drying and heating up 
the heat pump is switched on and the air is being dried.  
After passing through the cross flow exchanger, the 
air is recirculated, it passes through the evaporator, is 
recirculated again and flows again through the cross flow 
exchanger and heat pump condenser.
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5.5. Tryby pracy centrali basenowej - przykład.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz wykorzystania obiektu centrala wentylacyjna może pracować w 
różnych trybach. Tryby pracy przedstawiono na przykładzie centrali basenowej z trójstopniowym odzyskiem ciepła (recyrkulacja, 
wymiennik krzyżowy, rewersyjna pompa ciepła).

Automatyka central umożliwia sterowanie pracą central: dzień – praca w godzinach gdy basen jest wykorzystywany; noc – praca 
centrali w pozostałych godzinach.

Okres letni 
Temperatura powietrza zewnętrznego TZ większa 
od temperatury powietrza wewnętrznego Tw
Przy wysokiej temperaturze powietrza zewnętrznego i/lub wy-
sokich zyskach ciepła pompa ciepła pracuje jako urządzenie 
chłodnicze. Powietrze nawiewane chłodzone jest na parowni-
ku, skraplacz oddaje ciepło do powietrza wyrzucanego na ze-
wnątrz.

TZ zbliżona do Tw
Wentylacja tylko powietrzem zewnętrznym bez obróbki cieplno 
wilgotnościowej. Powietrze świeże w całości omija wymiennik 
krzyżowy poprzez bypass.

TZ niższa od Tw
100% powietrza nawiewane  to powietrze świeże. Powietrze 
dogrzewane jest w wymienniku krzyżowym, ewentualnie na 
skraplaczu pompy ciepła.

Okres przejściowy 
TZ niższa od Tw
Powietrze wymaga ogrzania i osuszenia. 
Powietrze wywiewane z hali basenowej po przejściu przez wy-
miennik krzyżowy ochładzane jest na parowniku pompy cie-
pła i osuszane. Część powietrza wywiewanego jest zawracana 
i ponownie recyrkulowana. Mieszanina powietrza świeżego i 
recyrkulowanego przechodzi przez wymiennik krzyżowy, gdzie 

  w anazrgod zaro mełpeic mynaksyzdo anazrgdop einpętsw tsej
skraplaczu pompy ciepła. Ilość powietrza świeżego dobierana 
jest w funkcji warunków panujących w hali basenu.

Okres zimy
TZ znacznie niższa od Tw
Praca urządzenia przebiega  jak dla okresu przejściowego. 
W przypadku większego zapotrzebowania na ciepło pompa 
ciepła wspomagana jest przez nagrzewnicę szczytową umiej-
scowioną za skraplaczem pompy ciepła. 
Minimalna ilość powietrza zewnętrznego podyktowana jest 
wymaganiami higienicznymi.

Okres nie użytkowania basenu.
Powietrze wywiewane jest w całości  recyrkulowane i ponow-
nie podawane na halę basenową. Temperatura utrzymywana 
jest  za pomocą nagrzewnicy wodnej.
W przypadku gdy powietrze wymaga osuszenia i dogrzania za-
łączana jest pompa ciepła, dzięki czemu powietrze jest osuszane. 
Powietrze wywiewane po przejściu przez wymiennik krzyżowy 
przepływa przez parownik, jest recyrkulowane, ponownie prze-
pływa przez wymiennik krzyżowy i skraplacz pompy ciepła.
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Automatyka central umożliwia sterowanie pracą central: dzień – praca w godzinach gdy basen jest wykorzystywany; noc – praca 
centrali w pozostałych godzinach.

Okres letni 
Temperatura powietrza zewnętrznego TZ większa 
od temperatury powietrza wewnętrznego Tw
Przy wysokiej temperaturze powietrza zewnętrznego i/lub wy-
sokich zyskach ciepła pompa ciepła pracuje jako urządzenie 
chłodnicze. Powietrze nawiewane chłodzone jest na parowni-
ku, skraplacz oddaje ciepło do powietrza wyrzucanego na ze-
wnątrz.

TZ zbliżona do Tw
Wentylacja tylko powietrzem zewnętrznym bez obróbki cieplno 
wilgotnościowej. Powietrze świeże w całości omija wymiennik 
krzyżowy poprzez bypass.

TZ niższa od Tw
100% powietrza nawiewane  to powietrze świeże. Powietrze 
dogrzewane jest w wymienniku krzyżowym, ewentualnie na 
skraplaczu pompy ciepła.

Okres przejściowy 
TZ niższa od Tw
Powietrze wymaga ogrzania i osuszenia. 
Powietrze wywiewane z hali basenowej po przejściu przez wy-
miennik krzyżowy ochładzane jest na parowniku pompy cie-
pła i osuszane. Część powietrza wywiewanego jest zawracana 
i ponownie recyrkulowana. Mieszanina powietrza świeżego i 
recyrkulowanego przechodzi przez wymiennik krzyżowy, gdzie 

  w anazrgod zaro mełpeic mynaksyzdo anazrgdop einpętsw tsej
skraplaczu pompy ciepła. Ilość powietrza świeżego dobierana 
jest w funkcji warunków panujących w hali basenu.

Okres zimy
TZ znacznie niższa od Tw
Praca urządzenia przebiega  jak dla okresu przejściowego. 
W przypadku większego zapotrzebowania na ciepło pompa 
ciepła wspomagana jest przez nagrzewnicę szczytową umiej-
scowioną za skraplaczem pompy ciepła. 
Minimalna ilość powietrza zewnętrznego podyktowana jest 
wymaganiami higienicznymi.

Okres nie użytkowania basenu.
Powietrze wywiewane jest w całości  recyrkulowane i ponow-
nie podawane na halę basenową. Temperatura utrzymywana 
jest  za pomocą nagrzewnicy wodnej.
W przypadku gdy powietrze wymaga osuszenia i dogrzania za-
łączana jest pompa ciepła, dzięki czemu powietrze jest osuszane. 
Powietrze wywiewane po przejściu przez wymiennik krzyżowy 
przepływa przez parownik, jest recyrkulowane, ponownie prze-
pływa przez wymiennik krzyżowy i skraplacz pompy ciepła.
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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36 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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5.6. Elementy dodatkowe.

Wymiennik ciepła wody basenowej   
Centrala basenowa może być wyposażona w wymiennik ciepła typu czynnik chłodniczy / woda 
mogący w okresach, gdy w systemie wentylacyjnym występuje nadmiar energii, podgrzewać 
wodę basenową lub ciepłą wodę użytkową. Przekazanie tej energii możliwe jest w momencie, 
gdy system automatyki wykryje, że istnieje zapotrzebowanie na tą energię.

6. Centrale bezkanałowe – OPTIMA TOP.  

Centrale dachowe bezkanałowe typu OPTIMA TOP przeznaczone są do wentylacji i ogrzewania pomieszczeń o dużej kubaturze 
o charakterze otwartym tzn. nie posiadających wewnątrz ścian działowych tj. hal produkcyjnych, magazynów, hal sprzedaży, sal 
gimnastycznych. Zazwyczaj w tego typu pomieszczeniach nie ma możliwości poprowadzenia typowej, kanałowej instalacji wenty-
lacyjnej lub jest to utrudnione. Aby móc zastosować urządzenia OPTIMA TOP pomieszczenie  obsługiwane musi być zlokalizowane 
w budynku tak aby bezpośrednio nad nim znajdował się dach (pomieszczenie w budynku parterowym,  ostatnia kondygnacja 
budynku wielopoziomowego).

Centrala bezkanałowa składa się z dwóch jednostek, które stanowią jedną całość:
 ka zewnętrzna montowana na dachu wentylowanego obiektu,
 ka wewnętrzna (podstropowa) umieszczona wewnątrz wentylowanego pomieszczenia.

Typy urządzeń OPTIMA - TOP

Symbol Sposób odzysku ciepła Wydajność [m3/h]

OPTIMA TOP-R - Recyrkulacja
5 000
8 000

OPTIMA TOP-K - Krzyżowy wymiennik ciepła
- Recyrkulacja

5 000
8 000

Urządzenia wyposażone są w zestaw przepustnic regulacyjnych, dzięki czemu można realizować różne tryby pracy centrali.

Tryby pracy

OPTIMA TOP-R OPTIMA TOP-K
wentylacja z ogrzewaniem i recyrkulacją
wentylacja z recyrkulacją bez ogrzewania
wentylacja bez recyrkulacji i ogrzewania
pełna recyrkulacja z ogrzewaniem

wentylacja z ogrzewaniem i odzyskiem ciepła
wentylacja z odzyskiem ciepła bez ogrzewania
wentylacja bez odzysku ciepła i ogrzewania 
pełnej recyrkulacji z ogrzewaniem

Jednostka zewnętrzna składa się  z: 
wentylatora nawiewu,
wentylatora wywiewu,

kładu przepustnic recyrkulacji (OPTIMA TOP – R),
wymiennika krzyżowego i układu przepustnic (OPTIMA  TOP-K),

zerpni i wyrzutni,
awiewu.

Jednostka wewnętrzna składa się z:
awiewnika wirowego,

grzewnicy wodnej,
wywiewu.

Konstrukcja centrali  oparta na szkielecie z pr  aluminiowych i narożników z tworzywa sztucznego. Ściany i drzwi wykonane z bla-
chy ocynkowanej, powlekanej wypełnionej wełną mineralną (na zamówienie poliuretanem) standardowo o grubości 50 mm. W celu 
ułatwienia dostępu do podzespołów centrali od strony obsługi zamontowane są osłony inspekcyjne.
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OPTIMA TOP - R

L A

H
1

H
2

B B

H
3

Sekcja dachowa

Wielkość centrali
OPTIMA TOP

R-1 R-2
Długość L 2400 mm 2600 mm
Wysokość H1 1910 mm 1910 mm
Szerokość A 985 mm 1290 mm
Waga 345 kg 475 kg

Sekcja wewnętrzna

Wielkość centrali
OPTIMA TOP

R-1 R-2
Długość B 885 mm 1190 mm
Wysokość H2 1650 mm 1800 mm
Wysokość H3 540 mm   540 mm
Waga 165 kg* 210 kg*

* waga szacunkowa +/-10% bez masy nawiewnika wirowego

Dane techniczne  Jednostka
OPTIMA TOP

R-1 R-2

Wydajność powietrza m3/h 5.000 8.000
Moc nagrzewnicy (parametry: woda 90/70oC, powietrze +5/35oC ) kW 55 80
Spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy kPa 10 15
Max. temperatura powietrza wywiewanego oC 50
Max. wilgotność względna powietrza wywiewanego % 60
Minimalna temperatura powietrza zewnętrznego oC -30
Max. temperatura czynnika grzewczego oC 130
Max. ciśnienie czynnika grzewczego MPa 1,6
Napięcie zasilania silników wentylatorów V 3x400 3x400
Moc znamionowa silnika Nawiew/Wywiew kW 1,5/1,5 2,2/2,2
Wysokość nawiewnika nad podłogą m 4 - 9 5 - 12
Obsługiwana powierzchnia  (max) m x m 18 x 18 22 x 22

5.6. Additional elements.

Swimming water heat exchanger.

The swimming pool air handling unit can be equipped with a coolant / water heat 
exchanger which can heat the pool water or tap hot water in the periods when excessive 
energy occurs in the air handling system.  This energy can be transmitted only when the 
control system detects any demand for this energy.

6. OPTIMA TOP Ductless air handling unit.

OPTIMA TOP roof mounted ductless air handling units are designed for the air 
handling and heating of large area rooms of open nature, i.e. having no partition walls inside, including production 
halls, warehouses, store halls, gymnastic halls.  Generally, it is impossible to install a typical ducted air handling in such 
facilities or, at least, it is very difficult.  In order to install OPTIMA TOP system, the room in question must be located 
inside a building, so that there is a roof directly above (a room in a single story building or the last floor of a multistory 
building).

Any ductless air handling unit consists of two units combined in one single device:
Outdoor unit mounted on the roof of the ventilated object,•	
Indoor unit (suspended) mounted inside the ventilated room.•	

Types of OPTIMA – TOP units

Symbol Method of heat recovery Capacity [m3/h]

OPTIMA TOP-R  Recirculation•	
5 000

8 000

OPTIMA TOP-K
 Cross flow exchanger•	
 Recirculation•	

5 000

8 000

These units are equipped with a set of regulation dampers which allow for working at different operation modes.

Operation modes

OPTIMA TOP-R OPTIMA TOP-K
Air handling with heating and recirculation•	
Air handling with recirculation without heating•	
Air handling without recirculation and heating•	
Full recirculation with heating•	

Air handling with heating and heat recovery•	
Air handling with heat recovery without heating•	
Air handling without heat recovery and heating•	
Full recirculation with heating•	

The external unit consists of:

 supply fan •	
 exhaust fan•	
 recirculation dampers system (•	 OPTIMA TOP-R)
 cross flow exchanger and dampers system (•	 OPTIMA TOP-K)
 air intake and air ejector•	
 supply filter•	

The internal unit consists of:

- swirl diffuser•	
- water heater•	
- exhaust filter.•	

The structure of the unit is based on a frame made of aluminium profiles and plastic corners. The walls and doors are 
made of zinced steel sheet and insulated with 50 mm mineral wool (or polyurethane on request) in standard option.  
Inspection covers are mounted from operational side in order to provide access to the components.
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TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL
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TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.
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AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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5.6. Elementy dodatkowe.

Wymiennik ciepła wody basenowej   
Centrala basenowa może być wyposażona w wymiennik ciepła typu czynnik chłodniczy / woda 
mogący w okresach, gdy w systemie wentylacyjnym występuje nadmiar energii, podgrzewać 
wodę basenową lub ciepłą wodę użytkową. Przekazanie tej energii możliwe jest w momencie, 
gdy system automatyki wykryje, że istnieje zapotrzebowanie na tą energię.

6. Centrale bezkanałowe – OPTIMA TOP.  

Centrale dachowe bezkanałowe typu OPTIMA TOP przeznaczone są do wentylacji i ogrzewania pomieszczeń o dużej kubaturze 
o charakterze otwartym tzn. nie posiadających wewnątrz ścian działowych tj. hal produkcyjnych, magazynów, hal sprzedaży, sal 
gimnastycznych. Zazwyczaj w tego typu pomieszczeniach nie ma możliwości poprowadzenia typowej, kanałowej instalacji wenty-
lacyjnej lub jest to utrudnione. Aby móc zastosować urządzenia OPTIMA TOP pomieszczenie  obsługiwane musi być zlokalizowane 
w budynku tak aby bezpośrednio nad nim znajdował się dach (pomieszczenie w budynku parterowym,  ostatnia kondygnacja 
budynku wielopoziomowego).

Centrala bezkanałowa składa się z dwóch jednostek, które stanowią jedną całość:
 ka zewnętrzna montowana na dachu wentylowanego obiektu,
 ka wewnętrzna (podstropowa) umieszczona wewnątrz wentylowanego pomieszczenia.

Typy urządzeń OPTIMA - TOP

Symbol Sposób odzysku ciepła Wydajność [m3/h]

OPTIMA TOP-R - Recyrkulacja
5 000
8 000

OPTIMA TOP-K - Krzyżowy wymiennik ciepła
- Recyrkulacja

5 000
8 000

Urządzenia wyposażone są w zestaw przepustnic regulacyjnych, dzięki czemu można realizować różne tryby pracy centrali.

Tryby pracy

OPTIMA TOP-R OPTIMA TOP-K
wentylacja z ogrzewaniem i recyrkulacją
wentylacja z recyrkulacją bez ogrzewania
wentylacja bez recyrkulacji i ogrzewania
pełna recyrkulacja z ogrzewaniem

wentylacja z ogrzewaniem i odzyskiem ciepła
wentylacja z odzyskiem ciepła bez ogrzewania
wentylacja bez odzysku ciepła i ogrzewania 
pełnej recyrkulacji z ogrzewaniem

Jednostka zewnętrzna składa się  z: 
wentylatora nawiewu,
wentylatora wywiewu,

kładu przepustnic recyrkulacji (OPTIMA TOP – R),
wymiennika krzyżowego i układu przepustnic (OPTIMA  TOP-K),

zerpni i wyrzutni,
awiewu.

Jednostka wewnętrzna składa się z:
awiewnika wirowego,

grzewnicy wodnej,
wywiewu.

Konstrukcja centrali  oparta na szkielecie z pr  aluminiowych i narożników z tworzywa sztucznego. Ściany i drzwi wykonane z bla-
chy ocynkowanej, powlekanej wypełnionej wełną mineralną (na zamówienie poliuretanem) standardowo o grubości 50 mm. W celu 
ułatwienia dostępu do podzespołów centrali od strony obsługi zamontowane są osłony inspekcyjne.
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OPTIMA TOP - R

L A
H

1
H

2

B B

H
3

Sekcja dachowa

Wielkość centrali
OPTIMA TOP

R-1 R-2
Długość L 2400 mm 2600 mm
Wysokość H1 1910 mm 1910 mm
Szerokość A 985 mm 1290 mm
Waga 345 kg 475 kg

Sekcja wewnętrzna

Wielkość centrali
OPTIMA TOP

R-1 R-2
Długość B 885 mm 1190 mm
Wysokość H2 1650 mm 1800 mm
Wysokość H3 540 mm   540 mm
Waga 165 kg* 210 kg*

* waga szacunkowa +/-10% bez masy nawiewnika wirowego

Dane techniczne  Jednostka
OPTIMA TOP

R-1 R-2

Wydajność powietrza m3/h 5.000 8.000
Moc nagrzewnicy (parametry: woda 90/70oC, powietrze +5/35oC ) kW 55 80
Spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy kPa 10 15
Max. temperatura powietrza wywiewanego oC 50
Max. wilgotność względna powietrza wywiewanego % 60
Minimalna temperatura powietrza zewnętrznego oC -30
Max. temperatura czynnika grzewczego oC 130
Max. ciśnienie czynnika grzewczego MPa 1,6
Napięcie zasilania silników wentylatorów V 3x400 3x400
Moc znamionowa silnika Nawiew/Wywiew kW 1,5/1,5 2,2/2,2
Wysokość nawiewnika nad podłogą m 4 - 9 5 - 12
Obsługiwana powierzchnia  (max) m x m 18 x 18 22 x 22

OPTIMA TOP – R

Roof section

Unit size
OPTIMA TOP

R-1 R-2
Length L 2400 mm 2600 mm

Height H1 1910 mm 1910 mm

Width A 985 mm 1290 mm

Weight 345 kg 475 kg

Internal section

Размер агрегата
OPTIMA TOP

R-1 R-2
Length L 885 mm 1190 mm

Height H2 1650 mm 1800 mm

Width H3 540 m 540 mm

Weight 165 kg* 210 kg*

Technical details Unit OPTIMA TOP
R-1 R-2

Air treatment capacity m3/h 5,000 8,000

Heater power (parameters: water 90/70 °C, air + 5/35 °C) kW 55 80

Pressure drop of water in the heater kPa 10 15

Maximum temperature of the output air oC 50

Maximum relative humidity output air % 60

Minimum temperature of the outdoor air oC -30

Maximum temperature of the heating agent oC 130

Maximum pressure of the heating agent MPa 1.6

Power supply voltage of fan motors V 3x400 3x400

Nominal power of the supply/ exhaust motor kW 1.5/1.5 2.2/2.2

Height of the supply air diffuser above the floor m 4 – 9 12-May

Ventilated area (max) m x m 18 x 18 22 x 22

*estimated weight +/-10% without swirl diffuser weight
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(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Urządzenie wyposażone jest w automatykę sterującą pracą centrali.

W skład układu automatyki wchodzą następujące elementy:
owniki przepustnic nawiewu, wywiewu, recyrkulacji,
ownik nawiewnika wirowego,

resostaty �ltrów nawiewu i wywiewu,
resostaty wentylatorów nawiewu i wywiewu (przy zastosowaniu wentylatora dwustronnie ssącego),

ki temperatury nawiewu, pomieszczenia, zewnętrznej,
temperatury powrotu z nagrzewnicy lub termostatu przeciwzamrożeniowego,

awór trójdrogowy z siłownikiem,
terująca. 

Układ automatyki utrzymuje żądaną temperaturę w pomieszczeniu sterując pracą recyrkulacji nagrzewnicy.

W zależności od warunków urządzenie może pracować w następującym trybie:
recyrkulacja z ogrzewaniem – np. w porze nocnej gdy nie istniej potrzeba dostarczania świeżego powietrza,

 wentylacja bez recyrkulacji i ogrzewania – gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło, 100% powietrza nawiewanego to po-
wietrze świeże,
 wentylacja z recyrkulacją bez ogrzewania – praca urządzenia bez włączonej nagrzewnicy. Temperaturę nawiewu steruje się 
stopniem recyrkulacji powietrza nawiewanego. Ilość powietrza recyrkulacyjnego ograniczona jest w taki sposób aby nie 
przekroczyć minimalnej ilości powietrza świeżego w powietrzu nawiewanym,
 wentylacja z ogrzewaniem i recyrkulacją – praca urządzenia z włączoną nagrzewnicą przy minimalnej ilości powietrza 
świeżego.

Praca nawiewnika regulowana jest siłownik kcji temperatury.
Automatyka zabezpiecza nagrzewnicę wodna przed zamarznięciem.

OPTIMA TOP - R - Tryby pracy

pełna recyrkulacja z ogrzewaniem wentylacja bez recyrkulacji i ogrzewania 

wentylacja z recyrkulacją bez ogrzewania wentylacja z ogrzewaniem i recyrkulacją
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OPTIMA TOP - K

L A

H
1

H
2

B B

H
3

Sekcja dachowa.

Wielkość centrali
OPTIMA TOP

K-1 K-2
Długość L 2400 mm 2600 mm
Wysokość H1 1910 mm 1910 mm
Szerokość A 985 mm 1290 mm
Waga 450 kg 580 kg

Sekcja wewnętrzna.

Wielkość centrali
OPTIMA TOP

K-1 K-2
Długość B 885 mm 1190 mm
Wysokość H2 1650 mm 1800 mm
Wysokość H3 540 mm 540 mm
Waga 170 kg* 245 kg*

* waga szacunkowa +/-10% bez masy nawiewnika wirowego

Dane techniczne Jednostka
OPTIMA TOP

K-1 K-2

Wydajność powietrza m3/h 5.000 8.000
Moc nagrzewnicy (parametry: woda 90/70oC, powietrze +5/35oC) kW 55 80
Spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy kPa 10 15
Max. temperatura powietrza wywiewanego oC 50
Max. wilgotność względna powietrza wywiewanego % 60
Minimalna temperatura powietrza zewnętrznego oC -30
Max. temperatura czynnika grzewczego oC 130
Max. ciśnienie czynnika grzewczego MPa 1,6
Napięcie zasilania silników wentylatorów V 3x400 3x400
Moc znamionowa silnika Nawiew/Wywiew kW 3,0/2,2 3,0/3,0
Wysokość nawiewnika nad podłogą m 4 - 9 5 - 12
Obsługiwana powierzchnia  (max) m x m 18 x 18 22 x 22

The device has a control system for air handling unit control.

The control system consists of the following elements:
 actuators of the supply, exhaust and recirculation dampers•	
 actuator of swirl diffuser•	
 supply and exhaust filter pressure controls,•	
 supply and exhaust fan pressure control (when a centrifugal fan with air double inlet is applied)•	
 sensors of supply, indoor and outdoor temperature,•	
 sensor of agent return temperature from heater or antifreeze thermostat,•	
 three-way valve with a  actuator•	
 power supply and control cabinet.•	

The control system keeps the required temperature in the room by controlling the 
heating coil and recirculation.

Depending on the conditions this device can work in the following operation modes:
 Full recirculation with heating – e.g. during the night when it is not necessary to supply fresh air,•	
  air handling without recirculation and heating – when there is no demand for heat, 100% of the supply air is •	
fresh air,

  air handling with recirculation without heating – the device is operating with the heater switched off. The •	
air supply temperature is controlled by the level of the recirculation of the supplied air.  The volume of the 
recirculated air is limited in such way so that the minimum fresh air volume in the supply air is not exceeded. 

  air handling with heating and recirculation – the device is working with the heater switched on by minimum •	
volume of fresh air.

The diffuser work is controlled by the actuator in temperature function.
The control system protects the water heater against freezing.

OPTIMA TOP - R – Operation modes

Full recirculation Air handling without recirculation and heating

Air handling with recirculation and without heating Air handling with heating and recirculation
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Urządzenie wyposażone jest w automatykę sterującą pracą centrali.

W skład układu automatyki wchodzą następujące elementy:
owniki przepustnic nawiewu, wywiewu, recyrkulacji,
ownik nawiewnika wirowego,

resostaty �ltrów nawiewu i wywiewu,
resostaty wentylatorów nawiewu i wywiewu (przy zastosowaniu wentylatora dwustronnie ssącego),

ki temperatury nawiewu, pomieszczenia, zewnętrznej,
temperatury powrotu z nagrzewnicy lub termostatu przeciwzamrożeniowego,

awór trójdrogowy z siłownikiem,
terująca. 

Układ automatyki utrzymuje żądaną temperaturę w pomieszczeniu sterując pracą recyrkulacji nagrzewnicy.

W zależności od warunków urządzenie może pracować w następującym trybie:
recyrkulacja z ogrzewaniem – np. w porze nocnej gdy nie istniej potrzeba dostarczania świeżego powietrza,

 wentylacja bez recyrkulacji i ogrzewania – gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło, 100% powietrza nawiewanego to po-
wietrze świeże,
 wentylacja z recyrkulacją bez ogrzewania – praca urządzenia bez włączonej nagrzewnicy. Temperaturę nawiewu steruje się 
stopniem recyrkulacji powietrza nawiewanego. Ilość powietrza recyrkulacyjnego ograniczona jest w taki sposób aby nie 
przekroczyć minimalnej ilości powietrza świeżego w powietrzu nawiewanym,
 wentylacja z ogrzewaniem i recyrkulacją – praca urządzenia z włączoną nagrzewnicą przy minimalnej ilości powietrza 
świeżego.

Praca nawiewnika regulowana jest siłownik kcji temperatury.
Automatyka zabezpiecza nagrzewnicę wodna przed zamarznięciem.

OPTIMA TOP - R - Tryby pracy

pełna recyrkulacja z ogrzewaniem wentylacja bez recyrkulacji i ogrzewania 

wentylacja z recyrkulacją bez ogrzewania wentylacja z ogrzewaniem i recyrkulacją
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
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ECO SILENT
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restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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OPTIMA TOP - K

L A
H

1
H

2

B B

H
3

Sekcja dachowa.

Wielkość centrali
OPTIMA TOP

K-1 K-2
Długość L 2400 mm 2600 mm
Wysokość H1 1910 mm 1910 mm
Szerokość A 985 mm 1290 mm
Waga 450 kg 580 kg

Sekcja wewnętrzna.

Wielkość centrali
OPTIMA TOP

K-1 K-2
Długość B 885 mm 1190 mm
Wysokość H2 1650 mm 1800 mm
Wysokość H3 540 mm 540 mm
Waga 170 kg* 245 kg*

* waga szacunkowa +/-10% bez masy nawiewnika wirowego

Dane techniczne Jednostka
OPTIMA TOP

K-1 K-2

Wydajność powietrza m3/h 5.000 8.000
Moc nagrzewnicy (parametry: woda 90/70oC, powietrze +5/35oC) kW 55 80
Spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy kPa 10 15
Max. temperatura powietrza wywiewanego oC 50
Max. wilgotność względna powietrza wywiewanego % 60
Minimalna temperatura powietrza zewnętrznego oC -30
Max. temperatura czynnika grzewczego oC 130
Max. ciśnienie czynnika grzewczego MPa 1,6
Napięcie zasilania silników wentylatorów V 3x400 3x400
Moc znamionowa silnika Nawiew/Wywiew kW 3,0/2,2 3,0/3,0
Wysokość nawiewnika nad podłogą m 4 - 9 5 - 12
Obsługiwana powierzchnia  (max) m x m 18 x 18 22 x 22

OPTIMA TOP - K

Roof section

Unit size OPTIMA TOP
K-1 K-2

Length L 2400 mm 2600 mm

Height H1 1910 mm 1910 mm

Width A 985 mm 1290 mm

Weight 450 kg 580 kg

Internal section

Unit size OPTIMA TOP
K-1 K-2

Length B 885 mm 1190 mm

Height H2 1650 mm 1800 mm

Width H3 540 mm 540 mm

Weight 170 kg* 245 kg*

*estimated weight +/-10% without  swirl diffuser weight

Technical details Unit OPTIMA TOP
K-1 K-2

Air treatment capacity m3/h 5000 8000

Heater power (parameters: water 90/70 oC, air + 5/35 oC) kW 55 80

Pressure drop of water in the heater kPa 10 15

Maximum temperature of the output air °C 50

Maximum relative humidity of the output air % 60

Minimum temperature of the outdoor air °C -30

Maximum temperature of the heating agent °C 130

Maximum pressure of the heating agent MPa 1.6

Power supply voltage of fan motors V 3x400 3x400

Nominal power of the supply/ exhaust motor kW 3.0/2.2 3.0/3.0

Height of the supply air diffuser above the floor m 9-Apr 5 – 12

Ventilated area (max) m x m 18 x18 22 x 22
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eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Urządzenie wyposażone jest w automatykę sterującą pracę centrali.

W skład układu automatyki wchodzą następujące elementy :
owniki przepustnic nawiewu, wymiennika krzyżowego, recyrkulacji,
ownik nawiewnika wirowego,

resostaty �ltrów nawiewu i wywiewu,
resostat wymiennika krzyżowego,
resostaty wentylatorów nawiewu i wywiewu (przy zastosowaniu wentylatora dwustronnie ssącego),

ki temperatury nawiewu, pomieszczenia, zewnętrznej,
temperatury powrotu z nagrzewnicy lub termostatu przeciwzamrożeniowego,

awór trójdrogowy z siłownikiem,
terująca.

Układ automatyki utrzymuje żądaną temperaturę w pomieszczeniu sterując stopniem odzysku ciepła i pracą nagrzewnicy.

W zależności od warunków urządzenie może pracować w następującym trybie:
recyrkulacja z ogrzewaniem (1) – np. w porze nocnej, gdy nie istniej potrzeba dostarczania świeżego powietrza,

 wentylacja bez odzysku i ogrzewania (2) – gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło, 100% powietrza nawiewanego to powie-
trze świeże (powietrze przepływa przez by pass wymiennika krzyżowego),
 wentylacja z odzyskiem ciepła bez ogrzewania (3) – praca urządzenia bez włączonej nagrzewnicy. Temperaturę nawiewu 
steruje się stopniem odzysku ciepła poprzez regulację ilości powietrza przechodzącego przez wymiennik krzyżowy i by- 
pass.
 wentylacja z ogrzewaniem i odzyskiem ciepła (4) – gdy zapotrzebowanie na ciepło osiągnie taki poziom, że przy przepływa-
jącym w całości powietrzu przez wymiennik krzyżowy nie osiągana jest wymagana temperatura  powietrza nawiewanego 
załączona jest nagrzewnica.

Praca nawiewnika regulowana jest siłownik kcji temperatury.
Automatyka zabezpiecza nagrzewnicę wodną przed zamarznięciem.

OPTIMA TOP - K - Tryby pracy

pełna recyrkulacja z ogrzewaniem wentylacja bez odzysku i ogrzewania

wentylacja z odzyskiem ciepła 
bez ogrzewania

wentylacja z ogrzewaniem
i odzyskiem ciepła
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7. Centrale w wykonaniu cichym i ekonomicznym - OPTIMA ECO SILENT

7.1. Opis ogólny 

 

 
 
 

 
 
 

 

Wychodząc naprzeciw rosnacym wymaganiom użytkowników w oparciu o istniejący typoszereg central OPTIMA stworzyliśmy 
nową centralę OPTIMA ECO SILENT. Nowe centrale łączą w sobie zalety klimatyzacji pomieszczeń przy zredukowaniu cech niepo-
żądanych, tj. hałas emitowany przez centralę oraz energochłonność urządzenia.

Efektywność energetyczna urządzeń jest niezwykle istotna z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych. Racjonalne zużycie energii 
jest kluczowym aspektem ochrony środowiska i klimatu. Natomiast hałas jest zagrożeniem realnie wpływającym na nasze zdrowie. 
Powyzej 60dB(A) jest nie tylko przyczyną złego samopoczucia, czy poirytowania, ale jest też szkodliwy dla zdrowia psychicznego 
i �zycznego. Nasze nowe centrale OPTIMA ECO SILENT łączą niski koszt eksploatacji i najwyższy komfort dla ludzi 
przebywających w obrębie ich pracy.

The device has a control system for the air handling unit.

The control system consists of the following elements:
actuators of air supply, cross flow heat exchanger and recirculation dampers•	
actuator of swirl diffuser,•	
supply and exhaust filters pressure controls,•	
cross flow heat exchanger pressure control,•	
 supply and exhaust fan pressure control (when a centrifugal fan with air double inlet is applied) - sensors of air •	
supply, indoor and outdoor temperature,
sensor of agent return temperature from heater or antifreeze thermostat,•	
three-way valve with a  actuator•	
power supply and control cabinet.•	

The control system keeps the required temperature in the room by controlling the 
heat recovery and the operation of the heater.

Depending on the conditions this device can work in the following operation modes:
Full recirculation with heating (1) – e.g. during the night when it is not necessary to supply fresh air,•	
 air handling without heat recovery and heating (2) – when there is no demand for heat, 100% of the supply air •	
is fresh air (the air passes through the cross flow exchanger by-pass),
 air handling with heat recovery without heating (3) – the device is operating with the heater switched off. The •	
supply air temperature is controlled by the level of heat recovery by regulating the volume of the air passing 
through the cross flow exchanger and by-pass.
 air handling with heating and heat recovery (4) – heat demand is so high that the whole air passing through •	
the cross flow exchanger does not reach the required air supply temperature and the heater needs to be 
switched on.

The diffuser work is controlled by the actuator in temperature function.
The control system protects the water heater against freezing.

OPTIMA TOP – K – Operation modes
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Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

41Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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Urządzenie wyposażone jest w automatykę sterującą pracę centrali.

W skład układu automatyki wchodzą następujące elementy :
owniki przepustnic nawiewu, wymiennika krzyżowego, recyrkulacji,
ownik nawiewnika wirowego,

resostaty �ltrów nawiewu i wywiewu,
resostat wymiennika krzyżowego,
resostaty wentylatorów nawiewu i wywiewu (przy zastosowaniu wentylatora dwustronnie ssącego),

ki temperatury nawiewu, pomieszczenia, zewnętrznej,
temperatury powrotu z nagrzewnicy lub termostatu przeciwzamrożeniowego,

awór trójdrogowy z siłownikiem,
terująca.

Układ automatyki utrzymuje żądaną temperaturę w pomieszczeniu sterując stopniem odzysku ciepła i pracą nagrzewnicy.

W zależności od warunków urządzenie może pracować w następującym trybie:
recyrkulacja z ogrzewaniem (1) – np. w porze nocnej, gdy nie istniej potrzeba dostarczania świeżego powietrza,

 wentylacja bez odzysku i ogrzewania (2) – gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło, 100% powietrza nawiewanego to powie-
trze świeże (powietrze przepływa przez by pass wymiennika krzyżowego),
 wentylacja z odzyskiem ciepła bez ogrzewania (3) – praca urządzenia bez włączonej nagrzewnicy. Temperaturę nawiewu 
steruje się stopniem odzysku ciepła poprzez regulację ilości powietrza przechodzącego przez wymiennik krzyżowy i by- 
pass.
 wentylacja z ogrzewaniem i odzyskiem ciepła (4) – gdy zapotrzebowanie na ciepło osiągnie taki poziom, że przy przepływa-
jącym w całości powietrzu przez wymiennik krzyżowy nie osiągana jest wymagana temperatura  powietrza nawiewanego 
załączona jest nagrzewnica.

Praca nawiewnika regulowana jest siłownik kcji temperatury.
Automatyka zabezpiecza nagrzewnicę wodną przed zamarznięciem.

OPTIMA TOP - K - Tryby pracy

pełna recyrkulacja z ogrzewaniem wentylacja bez odzysku i ogrzewania

wentylacja z odzyskiem ciepła 
bez ogrzewania

wentylacja z ogrzewaniem
i odzyskiem ciepła
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7. Centrale w wykonaniu cichym i ekonomicznym - OPTIMA ECO SILENT

7.1. Opis ogólny 

 

 
 
 

 
 
 

 

Wychodząc naprzeciw rosnacym wymaganiom użytkowników w oparciu o istniejący typoszereg central OPTIMA stworzyliśmy 
nową centralę OPTIMA ECO SILENT. Nowe centrale łączą w sobie zalety klimatyzacji pomieszczeń przy zredukowaniu cech niepo-
żądanych, tj. hałas emitowany przez centralę oraz energochłonność urządzenia.

Efektywność energetyczna urządzeń jest niezwykle istotna z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych. Racjonalne zużycie energii 
jest kluczowym aspektem ochrony środowiska i klimatu. Natomiast hałas jest zagrożeniem realnie wpływającym na nasze zdrowie. 
Powyzej 60dB(A) jest nie tylko przyczyną złego samopoczucia, czy poirytowania, ale jest też szkodliwy dla zdrowia psychicznego 
i �zycznego. Nasze nowe centrale OPTIMA ECO SILENT łączą niski koszt eksploatacji i najwyższy komfort dla ludzi 
przebywających w obrębie ich pracy.

7. OPTIMA ECO SILENT Energy saving and silent air handling units

7.1 General description

In response to the users’ growing expectations we have created a new OPTIMA ECO SILENT unit on the basis of 
OPTIMA air handling type.  The new air handling unit combines the advantages of room air conditioning with reduction 
of the some inconveniences such as noise emitted by the device and its high energy consumption.
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The energetic efficiency is a significant factor due to the economic and ecological reasons. A rational energy 
consumption is the key aspect of environment and climate protection. On the other hand, noise is a factor strongly 
affecting our health. Noise above 60 dB(A) is not only the cause of one’s bad feeling or anxiety, but it is also harmful for 
one’s mental and physical health. Our OPTIMA ECO SILENT air handling units combine low cost operation with 
top well-being conditions for people working within their range. 
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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ę

42 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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ę

Aby zapewnić niski poziom emisji hałasu OPTIMĘ ECO SILENT wyposażyliśmy w:
                zespoły wentylatorowe o konstrykcji minimalizujacej emisję hałasu,
                połączenia elastyczne, specjalne amortyzatory i podkładki tłumiące,
               perforowane blachy wewnętrzne,
                dwuwarstwową izolację osłon,
                tłumiki o wyjątkowej konstrukcji 

Aby obniżyc pobór mocy w OPTIMIE ECO SILENT zastosowaliśmy:
 wentylatory komutowane elektronicznie - wyposażone  w wysokosprawne silniki, 

charakteryzujące się cicha pracą i wyjątkowo małymi gabarytami, zapewniają też 
łatwe sterowanie oraz niezawodność,

Aby stworzyć wyjątkowe rozwiązanie dodatkowo użyliśmy:
 Generatora Jonów w celu zapewnienia niebywałej jakości powietrza,
 automatyki zabudowanej w urządzeniu, możliwości płynnego sterowania jakością 

powietrza i  wydajnością wg bieżącego zapotrzebowania lub wg zaprogramowanego 
kalendarza, regulacja odbywa się z nowoczesnego panelu, dodatkowo istnieje 
mozliwość podłączenia do BMS’u,

 lampy LED - przyjazne środowisku, efektywne rozwiązanie oświetlenia
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zaprogramowanego kalendarza, regulacja odbywa się z nowoczesnego 
panelu, dodatkowo istnieje mo  liwość podłączenia do BMS’u,

 lampy LED - przyjazne środowisku, efektywne rozwiązanie oświetlenia.

 zespoły wentylatorowe o konstrukcji minimalizujacej emisję hałasu,
 połączenia elastyczne, specjalne amortyzatory i podkładki tłumiące,
perforowane blachy wewnętrzne,

 dwuwarstwową izolację osłon,
 tłumiki o wyjątkowej konstrukcji. 

ą
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Typ centrali Schematy przykładowe - oznaczenie

Wywiewna W 01-05
Nawiewna N 01-15
Nawiewno wywiewna NW 01-12
Nawiewno wywiewna NW 21-27
Nawiewno wywiewna z wymiennikiem obrotowym NW 31-41
Nawiewno wywiewna z wymiennikiem krzyżowym NW 51-63
Nawiewno wywiewna z rurką ciepła NW 71-79
Nawiewno wywiewna z pompą ciepła NW 81-83
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8   . Przykładowe kon�guracje central wentylacyjnych OPTIMA STANDARD 

In order to guarantee the low noise emission OPTIMA ECO SILENT unit has been 
equipped with:

a specially designed minimum noise fan system •	
flexible connections, special shock absorbers and noise damping pads,•	
perforated internal steel sheets,•	
double layer cover insulation•	
specially designed silencers•	

In order to reduce the energy consumption of OPTIMA ECO SILENT units, the 
following elements have been introduced:

 Electronically commuted fans – equipped with top performance •	
silent and small dimension motors which guarantee easy control and 
reliability,
LED lamps – an environment friendly and effective lighting solution.•	

In order to create an exceptional solutions, additionally, the following elements 
have been used:

Ion generator which guarantees an extraordinary quality air,•	
 A built-in control system which enables to control the quality of air and •	
efficiency easily according to the current or programmed demand. The 
controlling is performed on a top technology panel. There is a possibility 
of connection to BMS,
A new profile and all external elements finished in white colour.•	
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia. 47

. Centrale wentylacyjne podwieszane typu OPAL8   

KATALOG
TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

 2.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  5 
 2.2. Szybki dobór OPTIMA  ........................................................................................................................................................................  6
 2.3. Obudowa/ konstrukcja  ......................................................................................................................................................................  9
 2.4. Wymiary gabarytowe sekcji central OPTIMA  .......................................................................................................................  10
 2.5.  Sekcje funkcjonalne .............................................................................................................................................................................  12
 2.5.1. Zespół wentylatorowy  .......................................................................................................................................................................  12
 2.5.2. Nagrzewnica wodna  ...........................................................................................................................................................................  13
 2.5.3. Nagrzewnica elektryczna  .................................................................................................................................................................  13
 2.5.4. Nagrzewnica gazowa  .........................................................................................................................................................................  14
 2.5.5. Chłodnica wodna  ..................................................................................................................................................................................  15
 2.5.6. Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem  ........................................................................................................................  15
 2.5.7. Wymiennik krzyżowy  ..........................................................................................................................................................................  16
 2.5.8. Wymiennik obrotowy  .........................................................................................................................................................................  17
 2.5.9. Rurka ciepła  ..............................................................................................................................................................................................  18
 2.5.10. Odzysk glikolowy  ..................................................................................................................................................................................  18
 2.5.11. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  19
 2.5.12. Komora mieszania – recyrkulacja  ................................................................................................................................................  20
 2.5.13. Sekcja tłumienia  .....................................................................................................................................................................................  20
 2.5.14.  ...........................................................................................................................................................................................  20
 2.5.15. Sekcja nawilżania  ..................................................................................................................................................................................  22
 2.5.16. Sekcja pusta  ..............................................................................................................................................................................................  23

 2.6. Akcesoria  ....................................................................................................................................................................................................  23
 2.6.1. Połączenia elastyczne  .........................................................................................................................................................................  23
 2.6.2. Przepustnice wielopłaszczyznowe  .............................................................................................................................................  23
 2.7. Centrale wentylacyjne OPTIMA w wykonaniu dachowym  ........................................................................................  24

 3.1. 25

 5.1. Informacje ogólne  ................................................................................................................................................................................  28
 5.2.  ................................................................................................................  29
 5.3. Dobór urządzeń  .....................................................................................................................................................................................  30
 5.4. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  31
 5.5. Tryby pracy centrali basenowej - przykład ............................................................................................................................  33
 5.6. Elementy dodatkowe  .........................................................................................................................................................................  34 

47
48
48

 9.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  
 9.2. Budowa i wymiary  ................................................................................................................................................................................  
 9.3. Centrale podwieszane – gabaryty ..............................................................................................................................................  

Centrale w wykonaniu specjalnym OPTIMA SPEC .............................................................................................................  
3.  252. Urz  dzenia gara  owe ..........................................................................................................................................................................  żą

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

43Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
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Aby zapewnić niski poziom emisji hałasu OPTIMĘ ECO SILENT wyposażyliśmy w:
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                połączenia elastyczne, specjalne amortyzatory i podkładki tłumiące,
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                dwuwarstwową izolację osłon,
                tłumiki o wyjątkowej konstrukcji 

Aby obniżyc pobór mocy w OPTIMIE ECO SILENT zastosowaliśmy:
 wentylatory komutowane elektronicznie - wyposażone  w wysokosprawne silniki, 

charakteryzujące się cicha pracą i wyjątkowo małymi gabarytami, zapewniają też 
łatwe sterowanie oraz niezawodność,

Aby stworzyć wyjątkowe rozwiązanie dodatkowo użyliśmy:
 Generatora Jonów w celu zapewnienia niebywałej jakości powietrza,
 automatyki zabudowanej w urządzeniu, możliwości płynnego sterowania jakością 

powietrza i  wydajnością wg bieżącego zapotrzebowania lub wg zaprogramowanego 
kalendarza, regulacja odbywa się z nowoczesnego panelu, dodatkowo istnieje 
mozliwość podłączenia do BMS’u,

 lampy LED - przyjazne środowisku, efektywne rozwiązanie oświetlenia

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia. 40

Aby zapewnić niski poziom emisji hałasu OPTIMĘ ECO SILENT wyposażyliśmy w:
               

Aby obniżyc pobór mocy w OPTIMIE ECO SILENT zastosowaliśmy:
 wentylatory komutowane elektronicznie - wyposażone  w wysoko-

sprawne silniki, charakteryzujące się cich  pracą i wyjątkowo małymi 
gabarytami, zapewniają też łatwe sterowanie oraz niezawodność,

Aby stworzyć wyjątkowe rozwiązanie dodatkowo użyliśmy:
 generatora jonów w celu zapewnienia niebywałej jakości powietrza,
 automatyki zabudowanej w urządzeniu, możliwości płynnego sterowania 

jakością powietrza i  wydajnością wg bieżącego zapotrzebowania lub wg 
zaprogramowanego kalendarza, regulacja odbywa się z nowoczesnego 
panelu, dodatkowo istnieje mo  liwość podłączenia do BMS’u,

 lampy LED - przyjazne środowisku, efektywne rozwiązanie oświetlenia.

 zespoły wentylatorowe o konstrukcji minimalizujacej emisję hałasu,
 połączenia elastyczne, specjalne amortyzatory i podkładki tłumiące,
perforowane blachy wewnętrzne,

 dwuwarstwową izolację osłon,
 tłumiki o wyjątkowej konstrukcji. 

ą

ż
.

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia. 41
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Nawiewno wywiewna z wymiennikiem obrotowym NW 31-41
Nawiewno wywiewna z wymiennikiem krzyżowym NW 51-63
Nawiewno wywiewna z rurką ciepła NW 71-79
Nawiewno wywiewna z pompą ciepła NW 81-83
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8   . Przykładowe kon�guracje central wentylacyjnych OPTIMA STANDARD 8. Examples of OPTIMA STANDARD air handling units configuration

Type of AHU Example of unit   –scheme number 
Exhaust W 01-05

Supply N 01-15

Supply and exhaust NW 01-12

Supply and exhaust NW 21-27

Supply and exhaust with a rotary exchanger NW 31-41

Supply and exhaust with a cross flow exchanger NW 51-63

Supply and exhaust with a heat pipe NW 71-79

Supply and exhaust with a heat pump NW 81-83
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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44 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
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PURO

OPAL

OPAL
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restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ
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magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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NW71

NW72

NW73 NW74 NW75

NW76 NW77 NW78

NW79

NW81 NW82

NW83

Zakres wydajności central OPAL: 400 do 4 200 m3/h.

W typoszeregu znajduje się pięć wielkości central.

Wielkość Wydatek Wysokość Szerokość Wydatek max.
 od do H B dla centrali z chłodzeniem
 m3/h mm mm m3/h

1 400 1 100 435 610 950
2 750 1 800 435 740 1 500
3 900 2 100 495 740 1 750
4 1 500 3 600 495 1 100 3 000
5 1 900 4 200 495 1 250 3 500

9. OPAL Suspended Air Handling units

9.1. General description

OPAL suspended air handling units have been designed for assembly in the ceiling zone (e.g. in the ceiling void).  They 
can be also mounted in other places, such as: on the walls, in underfloor channels.  Due to their hanging function the 
suspended air handling units have small dimensions and mass.

Housing finishing option:
Compact (in one housing)•	
Section structure.•	

Functional options:
Supply air handling units•	
Exhaust air handling units•	
Supply and exhaust air handling units•	

OPAL capacity range:  400 to 4200 m3/h
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Five sizes of units are available in OPAL range.

Size
Air capacity Height Width

from tо H B
m3/h mm mm

1 400 1100 435 610

2 750 1800 435 740

3 900 2100 495 740

4 1500 3600 495 1100

5 1900 4200 495 1250

Maximum air capacity for air 
handling units with cooling

m3/h

950

1 500

1 750

3 000

3 500
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9.2. Budowa i wymiary

Obudowa central kompaktowych jak i sekcyjnych central podwieszanych OPAL stanowi szkielet z pro�li aluminiowych i z tworzy- 

Gruboś   izolacji paneli wynosi 50mm.

Do serwisowania centrali przewidziano klapy rewizyjne zamontowane od dołu urządzenia ( dostępna opcja z klapami od góry).
Króćce elastyczne, przepustnice, elementy łączące sekcje oraz uchwyty montażowe znajdują się standardowo w wyposażeniu cen-
trali OPAL. 

Centrale produkowane są w dwóch wariantach pod względem usytuowania strony obsługi: wykonanie lewe lub prawe. W przypad-
ku central nawiewno wywiewnych o stronie obsługi centrali decyduje kierunek przepływu nawiewu.

Typowo centrale podwieszane pracują w pozycji poziomej. Urządzenia zawiesza się za pomocą prętów montażowych mocowanych 
do uchwytów fabrycznych centrali. Dla ograniczenia przenoszenia drgań stosowane są gumowe amortyzatory pomiędzy prętami, 
a uchwytami.

Większość kon�guracji central podwieszanych może pracować w pozycji pionowej. Zastosowanie danej kon�guracji do pracy pio-
nowej możliwe jest po ustaleniach i akceptacji Działu Technicznego Clima Gold na etapie projektowania  urządzenia.

Centrale podwieszane mogą być wyposażone we wszystkie sekcje funkcyjne za wyjątkiem sekcji wymiennika obrotowego. W cen-
tralach podwieszanych nie ma możliwości montażu urządzenia chłodniczego wewnątrz urządzenia.

9.3. Centrale podwieszane – gabaryty

Wymiary gabarytowe central podwieszanych OPAL [mm]  Wymiary gabarytowe [mm] 

Wielkość Wydatek 
Wysokość Szerokość

Wlk.
Przepustnica/Połączenie elast.

H B a b

 m3/h m3/h mm mm
1 400 1 100 435 610 1 315 500
2 750 1 800 435 740 2 315 630
3 900 2 100 495 740 3 400 630
4 1500 3 600 495 1 100 4 400 1000
5 1900 4 200 495 1 250 5 400 1150

W

F (G4 kasetowy) + Hw + W F (G4 kieszeniowy) + Hw + W

ax
b

1110

840

1420

G4

H
xB

Zestawienie �ltrów dla central serii OPAL.

Wielkość
Filtr

Szerokość [mm] x Wysokość [mm] x Długość [mm]

1 460 x 335 x 50mm

2 590 x 335 x 50mm

3 590 x 395 x 50mm

4 950 x 395 x 50mm

5 1100 x 395 x 50mm

wa sztucznego oraz panele stałe i zdejmowane. Konstrukcja centrali może być również samonośna (bezszkieletowa). Panele składają  
si   w zależności od przeznaczenia centrali z blachy ocynkowanej lub powlekanej oraz wypełnienia z wełny mineralnej. ę

ć
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9.2. Structure and dimensions

The housing of OPAL suspended air handling units, both compact and modular units, are built of aluminium profiles 
and plastic and fixed and movable panels.  The structure of a unit can be also self-supporting (without any frame).  
Depending on the type of the use, the panels are made of either zinced or coated steel and mineral wood filling. The 
insulation of panels is 50 mm thick.

Inspection covers are mounted on the bottom of the unit in order to provide access for maintenance (top covers option 
is available).  Flexible connections, dampers, section connection elements or assembly suspensions are included in the 
standard finishing of OPAL units.

These units are manufactured in two variants in terms of the operation position: left or right.  In the case of supply and 
exhaust units the operational side of the unit is determined by the supply air flow direction.

The suspended  air handling units have a centrifugal fan with air double inlet driven by an electrical induction motor 
through a belt transmission or a centrifugal plug fan with a impeller  fitted directly on the shaft of the inverter controlled 
electrical motor.  Normally, there is one fan in standard units but two fans or one fan with two impellers can also be 
fitted.

Typical suspended units work in horizontal position.  The units are hung by means of assembly bars fixed to originally 
manufactured suspensions of the unit. Rubber shock absorbers are used between the bars and suspensions to limit 
the vibration transfer.

Most of the suspended unit configurations can work in vertical position. Using a certain configuration in vertical position 
needs discussion and approval of Clima Gold Technical Department at the design stage. 

Any suspended units can be equipped with all functional sections apart from the rotary exchanger section.  There is no 
possibility of fitting a cooling device inside the unit for any suspended air handling units.

9.3. Dimensions of suspended air handling units

F (G4 cassette) + Hw +W F (G4 pocket) + Hw +W

Size Air capacity Height Width
H B

m3/h m3/h mm mm

1 400 1 100 435 610

2 750 1 800 435 740

3 900 2 100 495 740

4 1 500 3 600 495 1 100

5 1 900 4 200 495 1 250

Size
Filter

Width [mm] x Height [mm] x Length [mm]
1 460 x 335 x50mm

2 590 x 335 x 50mm

3 590 x 395 x 50mm

4 950 x 395 x 50mm

5 1 100 x 395 x 50mm

Size Dampers / Flexible connection
a b

1 315 500

2 315 630

3 400 630

4 400 1 000

5 400 1 150

Dimensions [mm]

Filter dimension list for OPAL units
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Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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ku central nawiewno wywiewnych o stronie obsługi centrali decyduje kierunek przepływu nawiewu.

Typowo centrale podwieszane pracują w pozycji poziomej. Urządzenia zawiesza się za pomocą prętów montażowych mocowanych 
do uchwytów fabrycznych centrali. Dla ograniczenia przenoszenia drgań stosowane są gumowe amortyzatory pomiędzy prętami, 
a uchwytami.

Większość kon�guracji central podwieszanych może pracować w pozycji pionowej. Zastosowanie danej kon�guracji do pracy pio-
nowej możliwe jest po ustaleniach i akceptacji Działu Technicznego Clima Gold na etapie projektowania  urządzenia.

Centrale podwieszane mogą być wyposażone we wszystkie sekcje funkcyjne za wyjątkiem sekcji wymiennika obrotowego. W cen-
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9.3. Centrale podwieszane – gabaryty

Wymiary gabarytowe central podwieszanych OPAL [mm]  Wymiary gabarytowe [mm] 

Wielkość Wydatek 
Wysokość Szerokość

Wlk.
Przepustnica/Połączenie elast.

H B a b

 m3/h m3/h mm mm
1 400 1 100 435 610 1 315 500
2 750 1 800 435 740 2 315 630
3 900 2 100 495 740 3 400 630
4 1500 3 600 495 1 100 4 400 1000
5 1900 4 200 495 1 250 5 400 1150

W

F (G4 kasetowy) + Hw + W F (G4 kieszeniowy) + Hw + W

ax
b

1110

840

1420

G4

H
xB

Zestawienie �ltrów dla central serii OPAL.

Wielkość
Filtr

Szerokość [mm] x Wysokość [mm] x Długość [mm]

1 460 x 335 x 50mm

2 590 x 335 x 50mm

3 590 x 395 x 50mm

4 950 x 395 x 50mm

5 1100 x 395 x 50mm

wa sztucznego oraz panele stałe i zdejmowane. Konstrukcja centrali może być również samonośna (bezszkieletowa). Panele składają  
si   w zależności od przeznaczenia centrali z blachy ocynkowanej lub powlekanej oraz wypełnienia z wełny mineralnej. ę

ć

Section length [mm]

Size F Hw He CHw CHf W
Cassette Pocket

G4 G4 F5 F7, F9 from to from to from to from to

1 210 520 660 750 300 350 460 540 600 540 600 800 850

2 210 520 660 750 300 350 460 540 600 540 600 800 850

3 210 520 660 750 300 350 460 540 600 540 600 800 850

4 210 520 660 750 300 350 460 540 600 540 600 800 850

5 210 520 660 750 300 350 460 540 600 540 600 800 850

WK
Size from to

1 890 1310

2 890 1460

3 890 1460

4 1170 2020

5 1170 2300

W Fan set

Hw Water heater

He Electric heater

Chw Water cooler

CHf Evaporative cooler

WK Cross flow exchanger

T Silencer

F Filter

SP Empty section
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Długość sekcji [mm]

Wlk.
F   

Hw He CHw CHf W 
kasetowe kieszeniowe

 G4 G4 F5 F7, F9 od do  od do od do od do
1 210 520 660 750 300 350 460 540 600 540 600 800 850
2 210 520 660 750 300 350 460 540 600 540 600 800 850
3 210 520 660 750 300 350 460 540 600 540 600 800 850
4 210 520 660 750 300 350 460 540 600 540 600 800 850
5 210 520 660 750 300 350 460 540 600 540 600 800 850

Wlk.
WK 

Wlk.
T SP

od do dB1 dB2 min max
1 890 1310 1 780 1180 300
2 890 1460 2 780 1180 300 wg
3 890 1460 3 780 1180 300 życzenia
4 1170 2020 4 780 1180 300
5 1170 2300 5 780 1180

dB3
1380
1380
1380
1380
1380 300

W Zespół wentylatorowy
Hw Nagrzewnica wodna
He Nagrzewnica elektryczna
CHw Chłodnica wodna

CHf Chłodnica z bezpośrednim 
odparowaniem

WK Wymiennik krzyżowy
T Tłumik szumu
F Filtr
SP Sekcja pusta

Dimensions [mm]
T SP

Size dB1 dB2 dB3 min max
1 780 1180 1380 300 as 

2 780 1180 1380 300 you

3 780 1180 1380 300 wish

4 780 1180 1380 300

5 780 1180 1380 300
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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52 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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10. Aparaty grzewczo – wentylacyjne TOPAZ

Pozycja pracy:

H

L B

ax
b

Lm B

cx
dH

POZIOMA PIONOWA

TOPAZ KOMORA MIESZANIA
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10. TOPAZ Heating and Air handling units

TOPAZ heating and air handling devices have been designed for air handling and heating of large space rooms, such as: 
industrial halls, warehouses, workshops, wholesale stores and shops.

These devices are available in 4 sizes.  It is possible to manufacture these devices for other air capacities.

Capacity range: from 1500 to 6250 m3/h

Standard devices are designed to work with inner air.  Fresh air can be led to the device through ventilation ducts and 
using the mixing chamber.

The device can be equipped with an adjustable  louvre used for the distribution of air in different directions.

These units consist of the following elements:
water heater•	
axial fan•	
steel sheet housing.•	

TOPAZ units have suspensions for hanging.

The housing of the device is made of RAL  9006 coloured or zinced steel sheet.
The water heater consists of copper pipes and aluminium  fins.
Permissible power supply temperature / max. working pressure: 110OC/ 1,2 MPa

The unit is equipped with a fan motor with the power supply voltage 1 x 230 V/ 50Hz (3 x 400V/ 50Hz is optionally 
available).

Working position::

Horizontal Vertical
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10. Aparaty grzewczo – wentylacyjne TOPAZ

Pozycja pracy:

H

L B

ax
b

Lm B

cx
dH

POZIOMA PIONOWA

TOPAZ KOMORA MIESZANIA
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Size TOPAZ 1 2 3 4
Air capacity1) m3/h 1500 2800 4100 6250

Heater power2) kW 20.3 37.9 55.5 81.4

Flow stream range3) m 11.5 16 20 26

Maximum temperature of water °C 110 110 110 110

Maximum working pressure MPa 1.2 1.2 1.2 1.2

Diameter of coil connections - DN mm 20 20 20 25

Nominal power W 140 240 390 750

Power consumption W 120 210 360 710

Nominal power voltage 230V A 0.63 1.1 1.75 3.3

400V A - - - -

Acoustic pressure level4) dB(A) 46 48 52 52

Weight kg 18 26 31 48

1)  Capacity only for work on circulated air.  In order to determine the air capacity by work with the mixing chamber, 
please contact our Technical Department. 

2) For parameters of the heating agent 90/70°C and intake air temperature 0 °C.
3) For isothermal flow stream and speed in the axis of the  flow stream 0.5 m/s.
4)  Acoustic pressure level was specified for a room of average sound absorption capability, space volume of 1500m3, 

placed 5m away from the air handling unit.

Size TOPAZ 1 2 3 4
Height 575 650 750 850

Width 490 660 730 810

Length 290 320 340 350

Mixing chamber – the dimensions are should be determined individually with the Technical Department.

TOPAZ MIXING CHAMBER



KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia. 47

. Centrale wentylacyjne podwieszane typu OPAL8   

KATALOG
TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

 2.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  5 
 2.2. Szybki dobór OPTIMA  ........................................................................................................................................................................  6
 2.3. Obudowa/ konstrukcja  ......................................................................................................................................................................  9
 2.4. Wymiary gabarytowe sekcji central OPTIMA  .......................................................................................................................  10
 2.5.  Sekcje funkcjonalne .............................................................................................................................................................................  12
 2.5.1. Zespół wentylatorowy  .......................................................................................................................................................................  12
 2.5.2. Nagrzewnica wodna  ...........................................................................................................................................................................  13
 2.5.3. Nagrzewnica elektryczna  .................................................................................................................................................................  13
 2.5.4. Nagrzewnica gazowa  .........................................................................................................................................................................  14
 2.5.5. Chłodnica wodna  ..................................................................................................................................................................................  15
 2.5.6. Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem  ........................................................................................................................  15
 2.5.7. Wymiennik krzyżowy  ..........................................................................................................................................................................  16
 2.5.8. Wymiennik obrotowy  .........................................................................................................................................................................  17
 2.5.9. Rurka ciepła  ..............................................................................................................................................................................................  18
 2.5.10. Odzysk glikolowy  ..................................................................................................................................................................................  18
 2.5.11. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  19
 2.5.12. Komora mieszania – recyrkulacja  ................................................................................................................................................  20
 2.5.13. Sekcja tłumienia  .....................................................................................................................................................................................  20
 2.5.14.  ...........................................................................................................................................................................................  20
 2.5.15. Sekcja nawilżania  ..................................................................................................................................................................................  22
 2.5.16. Sekcja pusta  ..............................................................................................................................................................................................  23

 2.6. Akcesoria  ....................................................................................................................................................................................................  23
 2.6.1. Połączenia elastyczne  .........................................................................................................................................................................  23
 2.6.2. Przepustnice wielopłaszczyznowe  .............................................................................................................................................  23
 2.7. Centrale wentylacyjne OPTIMA w wykonaniu dachowym  ........................................................................................  24

 3.1. 25

 5.1. Informacje ogólne  ................................................................................................................................................................................  28
 5.2.  ................................................................................................................  29
 5.3. Dobór urządzeń  .....................................................................................................................................................................................  30
 5.4. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  31
 5.5. Tryby pracy centrali basenowej - przykład ............................................................................................................................  33
 5.6. Elementy dodatkowe  .........................................................................................................................................................................  34 

47
48
48

 9.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  
 9.2. Budowa i wymiary  ................................................................................................................................................................................  
 9.3. Centrale podwieszane – gabaryty ..............................................................................................................................................  

Centrale w wykonaniu specjalnym OPTIMA SPEC .............................................................................................................  
3.  252. Urz  dzenia gara  owe ..........................................................................................................................................................................  żą

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

54 Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.

Technical 
Catalogue

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia. 47

. Centrale wentylacyjne podwieszane typu OPAL8   

KATALOG
TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

 2.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  5 
 2.2. Szybki dobór OPTIMA  ........................................................................................................................................................................  6
 2.3. Obudowa/ konstrukcja  ......................................................................................................................................................................  9
 2.4. Wymiary gabarytowe sekcji central OPTIMA  .......................................................................................................................  10
 2.5.  Sekcje funkcjonalne .............................................................................................................................................................................  12
 2.5.1. Zespół wentylatorowy  .......................................................................................................................................................................  12
 2.5.2. Nagrzewnica wodna  ...........................................................................................................................................................................  13
 2.5.3. Nagrzewnica elektryczna  .................................................................................................................................................................  13
 2.5.4. Nagrzewnica gazowa  .........................................................................................................................................................................  14
 2.5.5. Chłodnica wodna  ..................................................................................................................................................................................  15
 2.5.6. Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem  ........................................................................................................................  15
 2.5.7. Wymiennik krzyżowy  ..........................................................................................................................................................................  16
 2.5.8. Wymiennik obrotowy  .........................................................................................................................................................................  17
 2.5.9. Rurka ciepła  ..............................................................................................................................................................................................  18
 2.5.10. Odzysk glikolowy  ..................................................................................................................................................................................  18
 2.5.11. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  19
 2.5.12. Komora mieszania – recyrkulacja  ................................................................................................................................................  20
 2.5.13. Sekcja tłumienia  .....................................................................................................................................................................................  20
 2.5.14.  ...........................................................................................................................................................................................  20
 2.5.15. Sekcja nawilżania  ..................................................................................................................................................................................  22
 2.5.16. Sekcja pusta  ..............................................................................................................................................................................................  23

 2.6. Akcesoria  ....................................................................................................................................................................................................  23
 2.6.1. Połączenia elastyczne  .........................................................................................................................................................................  23
 2.6.2. Przepustnice wielopłaszczyznowe  .............................................................................................................................................  23
 2.7. Centrale wentylacyjne OPTIMA w wykonaniu dachowym  ........................................................................................  24

 3.1. 25

 5.1. Informacje ogólne  ................................................................................................................................................................................  28
 5.2.  ................................................................................................................  29
 5.3. Dobór urządzeń  .....................................................................................................................................................................................  30
 5.4. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  31
 5.5. Tryby pracy centrali basenowej - przykład ............................................................................................................................  33
 5.6. Elementy dodatkowe  .........................................................................................................................................................................  34 

47
48
48

 9.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  
 9.2. Budowa i wymiary  ................................................................................................................................................................................  
 9.3. Centrale podwieszane – gabaryty ..............................................................................................................................................  

Centrale w wykonaniu specjalnym OPTIMA SPEC .............................................................................................................  
3.  252. Urz  dzenia gara  owe ..........................................................................................................................................................................  żą

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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11. Modułowe centrale higieniczne - PURO

Modułowe centrale higieniczne PURO zostały stworzone z myślą o miejscach tj. szpitale, przychodnie, laboratoria, czy np. hale 
produkcji części elektronicznych. Modu owe centrale higieniczne PURO zapewniają czyste powietrze, z mo  liwością zastosowania 
odzysku ciepła na poziomie 50-67%. Dodatkowym atutem central jest ich prosty dobór, montaż i serwis.

Centralę modulową PURO dobieramy w 3 prostych krokach:
1.  Określenie parametrów - wydatku i sprężu, wersji wykonania (D-dachowa/W-wewnętrzna).
2.  Wybór funkcji - rodzaj odzysku i sposób obróbki powietrza (wybór poszczególnych modułów centrali).
3.  Odczytanie z wykresu mocy silnika wybranego urządzenia w zależności od sprężu dyspozycyjnego.

Kod centrali:
PURO (wielkość centrali)-wersja wykonania-nr modułów centrali-moce silników-wydatek powietrza

4500 5500 6500 7500 8500 9500
700

800
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1300

PURO III
Silnik 5,5kW

Wydatek [m3/h]
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r
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a] RC (We)

RC (D)

CZP (We)

CZP (D)

RC+CHf(We)

RC+CHf(D)

CZP+CHf(We)

CZP+CHf(D)

Np.
Centrala o wydatku 6500m3/h (nawiew i wywiew),
spręż dyspozycyjny 800Pa (nawiew i wywiew),  
wykonanie zewnętrzne,
odzysk – rurka ciepła (B), 
Сhłodzenie (3):

 

PURO III – D – B 1/2/3/4/6– 5,5/4,0kW – 6500m3/h. 

ł ż

11. PuRO Hygienic Modular Air Handling units
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PURO III – D – B 1/2/3/4/6– 5,5/4,0kW – 6500m3/h. 

ł ż

PURO hygienic modular air handling units have been created for the use in the objects like: hospitals, surgeries, 
laboratories or electronic part production halls.  PURO hygienic modular air handling units provide pure air with the 
possibility of 50-67% heat recovery. Their additional advantage is their simple selection, assembly and maintenance.

PURO module air handling unit is selected in 3 simple steps:
1. Description of parameters – air capacity, external static pressure, type of execution (D-outdoor /W-indoor)
2. Choice of function – type of recovery and air treatment (choice of the single air handling modules).
3. Reading the motor capacity from the chart for the selected unit depending on the available external static pressure.
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Unit code:
PURO (size of unit) – finishing version – No. of unit modules – power of motors – air capacity.

E.g. 
The unit of air capacity 6500 m3/h  
(supply and exhaust), 
Available external static pressure 800 Pa  
(supply and exhaust), 
outdoor execution,
recovery – heat pipe(B)
Cooling (3):

PURO III – D – B1/2/3/4/6 – 5.5/4.0 kW – 6500 m3/h. 

A  
(CZP)

or

B
(RC)

1. Primary air supply 
filter and exhaust fan 

section

2. Heat recovery 
section. Heat 

recovery glycol 
system / heat pipe.

3. Cooling section 
(option)

5. Steam humidifier 
section (option)

6. Secondary air 
supply filter section 
and air exhaust filter 

section.

5.5 kW motor
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e 
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te
rn

al
 s

ta
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Pa

air capacity m3/h

4. Air supply fan, water 
heater and control panel 

section
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dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.
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OPAL

OPAL
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eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.
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każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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11. Modułowe centrale higieniczne - PURO

Modułowe centrale higieniczne PURO zostały stworzone z myślą o miejscach tj. szpitale, przychodnie, laboratoria, czy np. hale 
produkcji części elektronicznych. Modu owe centrale higieniczne PURO zapewniają czyste powietrze, z mo  liwością zastosowania 
odzysku ciepła na poziomie 50-67%. Dodatkowym atutem central jest ich prosty dobór, montaż i serwis.

Centralę modulową PURO dobieramy w 3 prostych krokach:
1.  Określenie parametrów - wydatku i sprężu, wersji wykonania (D-dachowa/W-wewnętrzna).
2.  Wybór funkcji - rodzaj odzysku i sposób obróbki powietrza (wybór poszczególnych modułów centrali).
3.  Odczytanie z wykresu mocy silnika wybranego urządzenia w zależności od sprężu dyspozycyjnego.

Kod centrali:
PURO (wielkość centrali)-wersja wykonania-nr modułów centrali-moce silników-wydatek powietrza

4500 5500 6500 7500 8500 9500
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RC+CHf(We)

RC+CHf(D)

CZP+CHf(We)

CZP+CHf(D)

Np.
Centrala o wydatku 6500m3/h (nawiew i wywiew),
spręż dyspozycyjny 800Pa (nawiew i wywiew),  
wykonanie zewnętrzne,
odzysk – rurka ciepła (B), 
Сhłodzenie (3):

 

PURO III – D – B 1/2/3/4/6– 5,5/4,0kW – 6500m3/h. 

ł ż

 

PURO Air capacity Height Width Length
[m3/h] [mm] [mm] [mm]

1 2 3 4 5 6

I 2500-5500 1500 1090 1000 850 1200 1250 1000 770

II 3500-7500 2100 1090 1100 850 1200 1350 1000 770

III 4500-9500 2100 1290 1100 850 1200 1350 1000 770

Units on 120 mm frame (option: 80 mm).

PURO Dimensions of dampers and flexible connections
Height x width

[mm х mm]

I 650 х 990

II 950 х 990

III 950 х 1190

PURO Maximum power  
of heater1)

Maximum power of 
cooler2) Recovery Maximum efficiency  

of humidifier
[KW] [KW] [%] [kg/h]

I 44,6 35 50-66 48

II 60,8 39 50-67 72

III 73,8 49 52-66 96

1) Heater power for maximum air capacity.  For heating agent parameters 80/60°C. 
Assumed temperature behind the unit is +24 OC.

2) Cooler power for maximum air capacity by vaporization temperature 6 °C, condensation 45 °C.
Cooling agent R410A.

PURO Power of supply fan Power of exhaust fan
[kW] [kW]

I 3,0;4.0 3,0

II 4.0;5.5 4,0

III 4.0;5.5 4;5,5

Fan motor supply power voltage 3~400V.
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Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę
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Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Modułowe centrale higieniczne dostępne są w 3 wielkościach:
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Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.

ę

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia. 47

. Centrale wentylacyjne podwieszane typu OPAL8   

KATALOG
TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

 2.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  5 
 2.2. Szybki dobór OPTIMA  ........................................................................................................................................................................  6
 2.3. Obudowa/ konstrukcja  ......................................................................................................................................................................  9
 2.4. Wymiary gabarytowe sekcji central OPTIMA  .......................................................................................................................  10
 2.5.  Sekcje funkcjonalne .............................................................................................................................................................................  12
 2.5.1. Zespół wentylatorowy  .......................................................................................................................................................................  12
 2.5.2. Nagrzewnica wodna  ...........................................................................................................................................................................  13
 2.5.3. Nagrzewnica elektryczna  .................................................................................................................................................................  13
 2.5.4. Nagrzewnica gazowa  .........................................................................................................................................................................  14
 2.5.5. Chłodnica wodna  ..................................................................................................................................................................................  15
 2.5.6. Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem  ........................................................................................................................  15
 2.5.7. Wymiennik krzyżowy  ..........................................................................................................................................................................  16
 2.5.8. Wymiennik obrotowy  .........................................................................................................................................................................  17
 2.5.9. Rurka ciepła  ..............................................................................................................................................................................................  18
 2.5.10. Odzysk glikolowy  ..................................................................................................................................................................................  18
 2.5.11. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  19
 2.5.12. Komora mieszania – recyrkulacja  ................................................................................................................................................  20
 2.5.13. Sekcja tłumienia  .....................................................................................................................................................................................  20
 2.5.14.  ...........................................................................................................................................................................................  20
 2.5.15. Sekcja nawilżania  ..................................................................................................................................................................................  22
 2.5.16. Sekcja pusta  ..............................................................................................................................................................................................  23

 2.6. Akcesoria  ....................................................................................................................................................................................................  23
 2.6.1. Połączenia elastyczne  .........................................................................................................................................................................  23
 2.6.2. Przepustnice wielopłaszczyznowe  .............................................................................................................................................  23
 2.7. Centrale wentylacyjne OPTIMA w wykonaniu dachowym  ........................................................................................  24

 3.1. 25

 5.1. Informacje ogólne  ................................................................................................................................................................................  28
 5.2.  ................................................................................................................  29
 5.3. Dobór urządzeń  .....................................................................................................................................................................................  30
 5.4. Pompa ciepła  ...........................................................................................................................................................................................  31
 5.5. Tryby pracy centrali basenowej - przykład ............................................................................................................................  33
 5.6. Elementy dodatkowe  .........................................................................................................................................................................  34 

47
48
48

 9.1. Opis ogólny  ..............................................................................................................................................................................................  
 9.2. Budowa i wymiary  ................................................................................................................................................................................  
 9.3. Centrale podwieszane – gabaryty ..............................................................................................................................................  

Centrale w wykonaniu specjalnym OPTIMA SPEC .............................................................................................................  
3.  252. Urz  dzenia gara  owe ..........................................................................................................................................................................  żą

KATALOG
TECHNICZNY

Clima Gold

1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ
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eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.
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części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Modułowe centrale higieniczne dostępne są w 3 wielkościach:
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In order to make the operation as easy as possible and to achieve the purity of air we have introduced the following 
solutions:
- the structure which guarantees an effective thermal and acoustic insulation, based on aluminium profile frame with 
coated steel covers and filled with mineral wool, with the cleaning friendly interior,
- filters can be replaced with the whole sealing, additionally, each filter has a contamination level indicator.
- enough space between the exchangers, which makes the operation and maintenance simple,
- slanting floors,
- large inspection windows and lighting inside the filter sections, fan sections and empty sections,
- unique profiles and assembly elements,
- assembly and wiring made originally by the manufacturer, all electrical connections are led outside the unit,
- An electrode steam humidifier working without water treatment. Steam generator fitted inside the unit,
- compact dimensions,
- control panel fitted including configured control system, ready to use, compatible with ModBus, Ethernet, Lonwork 
and BACNet protocols.

All modules can be done both in outdoor and inner execution  (apart from the modules with inlet/ outlet on the top 
of unit).
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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12. Product encoding method

Encoding symbols of OPTIMA air handling:

 OPTIMA  -  N  -  3  -  L  -  BO  -  Hw  -  T1  -  D  -  6200/0

OPTIMA – name of type
CRISTAL, TURQUOISE, TOP 
SPEC, ECO SILENT
Type of operation
N – supply
W – exhaust
NW – supply and exhaust
R – recirculation (TOP unit)
K – cross flow heat exchanger (TOP unit))

Size of the unit

Access side
(L – left, P – right)

type of heat recovery
BO – no heat recovery
WK – cross flow exchanger
WO – rotary exchanger
RC – heat pipe
RE – recirculation
CZP – heat exchange agent
PC – heat pump
PCR – reverse heat pump

Type of exchanger    
(heater/ cooler):
Hw – water heater
He – electric heater
CHw – water cooler
MG – gas module 

 
T1/T2 – silencing section (dB1/dB2)
FW – secondary filter
SP – empty section
NP – steam humidifying
NW – spraying section

additional equipment
T1/T2 – silencer (dB1/dB2)
FW – secondary filter
SP – empty section
NP – steam humidifying section
NW – water humidifying section

unit execution
We – internal
D – external 

air volume m3/h
Supply/exhaust 
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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59Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.

Technical 
Catalogue

Specification symbols of OPAL suspended air handling units:

 OPAL –  N     –  3    –    P   –  BO     –  He   –  T1   –  2500

N – type of operation:
N – supply
W – exhaust
NW – supply and exhaust, (only S version)    

size of the unit

access side
L – left
P – right

type of heat recovery
BO – no heat recovery
WK – cross flow exchanger
WO – rotary exchanger
RC – heat pipe
RE – recirculation
CZP – heat exchange agent
PC – heat pump
PCR – reverse heat pump

type of exchanger (heater/ cooler):
Hw – water heater
He – electric heater
CHw – water cooler
CHf – evporative cooler

sillencer (dB1/dB2/dB3)
FW – secondary filter
SP – empty section

air volume m3/h
Supply/exhaust

Specification symbols of TOPAZ air handling devices:

 TOPAZ  – 2     –  P     –  V     –  Hw  –  KM

size of the device

operation position
L – left
P – right

 
V – vertical
H – horizontal

type of exchanger (heater/ cooler):
Hw – water heater
He – electric heater 
CHw – water cooler
CHf – evaporative cooler

Additional accessories
KM – Mixing chamber
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OPTIMA
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PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
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Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Wymiennik obrotowy:
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r rz w zenio wymiennik rotow realizo rz t r
yg r wymiennik rotowego.

Rurka ciepła:
tero rz rk

rona rz w zeniowa wymiennika rurki realizowana rzez t ry r ró -
wy.

Dok n tó tomatyk n P t zekiwań.
P n k k zon k

Przykład regulacji temperatury dla centrali wyposażonej w wymiennik obrotowy, chłodnicę freonową, nagrzewnicę wodną.
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r z k z k wymiennik rotowym,
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13. Control systems

Functions performed by control systems.

Control systems ensure:

optimal process of control  of any air handling units,•	
significantly quickened and simplified launching process of the unit by the manufacturer’s original configuration •	

of automatic application,
supervising of unit components operation, incl. fans, filters, exchangers etc.,•	
protection of single unit components against damage,•	
access to the current operation parameters, setting temperature and parameters,•	
signaling emergencies and failures,•	
two daily operation modes: manual (the system can be switched on and off manually) or automatic operation •	

mode (the system works according to the weekly schedule),
the control panel can be removed 50 m away from the control distribution station •	
  (option up to 200 m),•	
the control system can be made compatible with the superior BMS system,•	
other, e.g. control of additional fans.•	

Temperature control:
temperature control of the air supplied into the room or of the air inside the room,•	
minimum and maximum temperature limits for the air supplied into the room.•	

Fans: 
operation control of fans equipped in one- and two speed motors and motors powered by frequency •	

converters,
preventing the fan drive against overloading or shorting•	
supervising fan operation by differential pressure controls (belt driven systems)•	
alarm signaling of any faulty fan operation (fan alarm)•	

Filters
differential pressure controls supervising the filters contamination level,•	
signaling when filters are contaminated.•	

Dampers:
operation control of external dampers,•	
continuous control of dampers position in the systems with a mixing chamber.•	

Water heater:
adjusting the opening level of the water heater control valve,•	
antifreeze protection of the water heater on the air and water side,•	
operation control of the water heater circulation pump.•	

electric heater:
controlling the control levels for each section of the heater (fluent or step)•	
compatibility with two level internal heater protection against overheating,•	
function of the delayed stop of fans when the system has been switched off for cooling the heater, •	
emergency signal when the electric heater temperature is high.•	

Water cooler:
adjusting the opening level of the water cooler control valve•	

Refrigeration unit:
operation control of one- or two-stage Refrigeration unit (non voltage contact) with taking into account the •	

maximum number of starts and the minimum time of work,
possibility of fitting in the system a complete set of shorting and overloading protections and control •	

apparatuses controlling the operation of refrigeration unit,
emergency signaling of refrigeration unit.•	

Cross flow exchanger:
control of cross flow•	  exchanger by-pass damper,
anti-ice protection of•	  the cross flow exchanger provided  by the temperature sensor.
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magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.
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AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:

OPTIMA

OPTIMA   (standardowa) - przeznaczone do obsługi różnego typu obiektów, w celu zapewnienia odpowied-
 za-

stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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tero rz rk

rona rz w zeniowa wymiennika rurki realizowana rzez t ry r ró -
wy.

Dok n tó tomatyk n P t zekiwań.
P n k k zon k

Przykład regulacji temperatury dla centrali wyposażonej w wymiennik obrotowy, chłodnicę freonową, nagrzewnicę wodną.

R t r owietr z z t r owietr awie rz terowanie:
r z k z k wymiennik rotowym,

w g k nagrze w rzez otwar zaworu regula w okr zimowym
ur z z kr
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temp.
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niska

SEKWENCJE GRZANIA SEKWENCJE CHŁODZENIA
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Rotary exchanger:

control of the rotary exchanger operation by the adjustment of the rotation speed,•	
ice protection of the rotary exchanger is performed by the temperature sensor,•	
emergency signaling of rotary exchanger.•	

•	
Heat pipe:

heat pipe by-pass damper operation control,•	
anti-ice protection of the heat pipe exchanger is performed by the temperature sensor,•	

A precise selection of the components of the control system will be adjusted to Your requirements.

A full description of operation and functions including the certificates will be enclosed to the unit documentation.

An example of temperature control for a unit with a rotary exchanger, freon cooler and water heater.

The temperature in the room or temperature of the supply air is regulated by:
firstly, the heat/ cold recovery on the rotary exchanger,•	
secondly, the water heater is switched on by opening the control valve in wintertime or by•	
the cooling device  in summertime.•	
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HEATING SEQUENCES

Water heater

Heat recovery

Low 
temp.

Set 
temp.

High 
temp.

COOLING SEQUENCES

Cooling device

Cold recovery
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1. Opis ogólny – przegląd produkcji

Zakres produkcji Clima Gold:
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stosowaniem standardowych rozwiązań wykorzystywanych w szerokim zakresie użyteczności.

KRYSZTAŁ  (higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, zakładów far-
maceutycznych, przemysłu spożywczego i innych obiektów, w których występują wymagania 
dotyczące „pomieszczeń czystych”.

TURKUS  (basenowa) - przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno wilgotnościowego na pływalniach 
i basenach.

SPEC  
 niekatalogowych wymiarach i wydatkach (do 110.000 m3/h), do wentylacji garaży  itp.

OPTIMA
ECO SILENT

PURO

OPAL

OPAL

   

Centrale wentylacyjne podwieszane przeznaczone do obiektów o małej i średniej wielkości jak 
restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele czy biura.

PURO

TOPAZ

TOPAZ Aparaty  grzewczo-wentylacyjne przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemysłowych, 
magazynów, warsztatów, hurtowni czy sklepów.

(energooszcz dna i cicha) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
eksploatacyjnych, najbardziej przyjazne dla użytkownika, o wyjatkowo niskiej konsumpcji energii 
elektrycznej i bardzo niskiej emisji hałasu.

(higieniczna) - przeznaczone do obsługi pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych, hal produkcji 
części elektronicznych i innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach czystości, przyjazne na 
każdym etapie - przy projektowaniu, montażu, użytkowaniu i serwisie.

AUTOMATYKA

AUTOMATYKA

Zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi.
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Elementy zestawu automatyki:
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Components of the control system:

Power supply and control switch station (standard):
control cabinet with cable glands,•	
DDC (digital direct control) with originally configured manufacturer’s application ready to use,•	
main switch  located to the  wall,•	
shorting and overloading protection system,•	
apparatuses controlling the unit subsystems,•	
terminals for connection cables of the automatic control elements and operating equipment,•	
operation and maintenance documentation.•	

Control panel (option):
smart and easy to use highlighted display panel with function keys,•	
 mountable on the wall, it can be mounted 50 m away from the power supply and control distribution station •	
(option 200 m),
access to all operation parameters of the unit,•	
choice of the operation mode, reading and setting temperatures, time zones etc.,•	
text message about the unit operation mode, signaling emergencies.•	

Components of the control system (according to the unit configuration and application):
temperature sensor of the air (supply, exhaust, outdoor, indoor),•	
heater antifreeze temperature sensor,•	
dampers actuators (supply, exhaust, recirculation, cross flow exchanger),•	
differential pressure controls of filters,•	
differential pressure controls of fans (with belt transmission),•	
heat exchangers control valves with a actuator,•	
humidity sensors,•	
CO sensors,•	
frequency converters,•	
tiristor controls of rotation speed,•	
other.•	

BMS (option):
Adjustment of the control system in order to enable cooperation with any superior system.•	
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Selected projects where Clima Gold equipment has been applied:

Hospitals and laboratories: 
Department of Pharmacy of Wrocław Medical University, stage 1 and stage 2,•	
Regional Hospital in Kołobrzeg,•	
Ursynów Daily Surgery Centre,•	
Hospital in Wejherowo,•	
St. Anna's Hospital in Piaseczno,•	
Hospital in Frombork•	
Dialysis Centre in Wrocław,•	
Dialysis Centre in Toruń,•	
Neonatology Ward of Hospital in Otwock,•	
Military Hospital in Wrocław,•	
Institute of Marine and Tropical Medicine in Gdynia,•	
Clinical Hospital No. 1 in Szczecin,•	
Dr Antoni Jurasz's University Hospital in Bydgoszcz,•	
Luxmed in Wrocław,•	
Medical University of Gdańsk,•	
Biomed Vaccines and Serum Production Plant in Lublin,•	
Biomed Vaccines and Serum Production Plant in Warsaw,•	
Health Care Centre in Libiąż,•	
Polfa Warszawa S.A.,•	
Outpatient Clinic in Świdnica,•	
PATIO Oncology Clinic in Warsaw,•	
Neurological Hospital at Banacha Street in Warsaw,•	
Radiation Therapy Clinic in Koszalin,•	
Natural Medicine Clinic in Nowa Wieś Rzeczna,•	
Province Specialist Hospital in Wrocław,•	
District Hospital in Mielec,•	
Hospital in Gorlice,•	
Szajna Laboratory in Gdynia.•	

Swimming Pools:
Delfin Hotel in Sevastopol (Ukraine),•	
Palace Complex in Wojsław,•	
School in Sieradz,•	
Private residence in Gdańsk,•	
Swimming pool complex in Kombornia,•	
Private residence in Baćkowice,•	
Swimming pool at Hotel in Polanica,•	
Swimming pool in Zgorzelec,•	
Swimming pool in Kościerzyna,•	
Swimming pool in Krynica,•	
Swimming pool in Staniszów (in progress),•	
Swimming pool in Rymanów,•	
Aquapark in Polkowice,•	
Swimming pool at „Wichrowe Wzgórze” Leisure Centre in Chmielno,•	
„Bałtyk” Medical SPA in Kołobrzeg.•	

Industrial plants:
Zagłębie Lublin Football Stadium,•	
Unilever Bydgoszcz,•	
Plasticon in Toruń,•	
Knauf in Worcław,•	
PINI POLONIA abattoir in Kutno,•	
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WAMAG in Wałbrzych,•	
Dealer Toyota AVES in Zduńska Wola,•	
Nidec factory in Niepołomice,•	
Saint Gobain factory in Czeladź,•	
Saint Gobain in Dąbrowa Górnicza,•	
Autoliv plant in Jelcz-Laskowice,•	
Kręglewscy Meat Processing Plant,•	
Delphi in Gdańsk,•	
Argocard in Gdańsk,•	
Lamar in Oleśnica,•	
Hagmed Plastic Processing Plant in Rawa Mazowiecka,•	
3M OSD in Wrocław,•	
Morpak in Gdańsk,•	
Coil Manufacturing Plant - Generators Department in Lubliniec,•	
Reckitt Benckiser in Nowy Dwór Mazowiecki,•	
„AVES” Czechy in Zduńska Wola,•	
Mokronos Road Research Laboratory,•	
„Organika-Sarzyna” S.A. Chemical Plants,•	
Inter Cars S.A. in Cząstków Mazowiecki,•	
Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.,•	
IFM Electronic,•	
Nauta Shipyard production hall,•	
Can-Pack factory in Brzesko,•	
Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. production plant in Stanowice,•	
Chemical Warehouse in Wałbrzych,•	
Ice Making Plant in Kołobrzeg,•	
Volvo production halls,•	
Raben Warehouse in Piła,•	
Poultry abattoir in Kazakhstan,•	
Garage in Lębork,•	
„San-Went” production halls in Lębork,•	
„Superharma” sales hall in Gdynia,•	
Celon FARM BIOMED TROMBINA Lublin industrial halls,•	
Galeon production hall in Wiślinka,•	
Heitztechnik production hall in Skarszewy,•	
Veroni production hall in Wąbrzeźno,•	
Alstom Power Sp. z o.o. in Elbląg,•	
Galeon Shipyard production halls in Wiślinka,•	
„Laguna” production and storage plant in Gdańsk.•	

Shopping centres and stores:
Eurocash in Wrocław,•	
Biedronka in Siedlce,•	
Biedronka in Szczecin Lubieszyn,•	
Biedronka in Słupsk,•	
Shopping centre in Siedlce,•	
Shopping centre in Kiev (Ukraine),•	
Shopping centre in Lębork,•	
Nadarzyn Shopping Centre in Warsaw,•	
ORSAY in Bielany Wrocławskie,•	
 BRONISZE Warsaw Agricultural and Food Wholesale Marketplace near •	
Ożarów Mazowiecki,
Market Simply/Auchan Group in Rawa Mazowiecka,•	
Złote Tarasy in Warsaw,•	
Delikatesy Alma in Łódź,•	
Polomarket in Wrocław,•	
Lidl in Wrocław,•	
Gubin Shopping Centre,•	

LIST OF REFERENCE PROJECTS
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Hala Kupców Shopping Centre in Wrocław,•	
Bawełnianka Shopping Centre in Bełchatów,•	
Jantar Shopping Centre in Słupsk.•	

Banks:
Deutsche Bank in Katowice,•	
EUROBANK in Wrocław,•	
PKO in Kudowa Zdrój,•	
Bank Spółdzielczy in Grójec,•	
Bank PKO B.P. in Mszczonów,•	
Bank PKO B.P. S.A. in Słupsk.•	

Services companies:
„Zajazd nad wodą” in Międzybrodzie Bielskie,•	
LandProp Services - offices in Gdynia,•	
Restaurant and entertainment facility in Boguszów-Gorce,•	
Proma Printing House in Gdynia,•	
Bakery in Gdańsk,•	
SOGO Hotel and Offices Complex in Wysoka near Wrocław,•	
Vacation centre in Jurata,•	
Kasyno Games Arcade in Łódź,•	
Dancing club in Warsaw,•	
Sports hall in Zawonia, Tarnowiec commune,•	
PROLOGIS in Chorzów,•	
Toyota Dealer in Zduńska Wola,•	
ATLANTIS sport and recreation centre in Poznań,•	
Hotel in Murowana Goślina near Poznań,•	
Bukowy Park Hotel in Polanica Zdrój,•	
Restaurant in Zambrów,•	
SZUSZKO Hotel in Suwałki,•	
Grobia Hotel,•	
Supraśl Hotel,•	
Villa Stenoza Hotel in Sopot,•	
Hotel with swimming pool in Krynica Górska,•	
Hilton Hotel in Warsaw (in progress),•	
Jarmax Led in Kościerzyna,•	
Children’s play centre in Rzeszów,•	
SPA in Białystok,•	
Meksyk Restaurant in Supraśl,•	
Disco club in Berehove (Ukraine),•	
„Bałtyk” Hotel and SPA in Kołobrzeg.•	

Offices:
Ditta Seria office and storage building,•	
SOGO Hotel and Offices Complex in Wysoka near Wrocław,•	
Jabłonów Commercial and Office Centre in Warsaw,•	
Lecture rooms at Silesian University of Technology,•	
Akacjowy Park Business Centre at Rydygiera Street in Warszaw,•	
Teofilów Business Park,•	
Office building in Wrocław,•	
Office facilities of Wrocław University of Environmental and Life Sciences,•	
Office building at Spokojna Street in Gdynia,•	
Office building of SUEMPOL company in Bielsko Podlaskie,•	
Classroom in Otwock,•	
Office facilities of Opera Office in Gdańsk,•	
Office facilities of sports hall in Poniatówek,•	
Grudziądz Industrial Park,•	
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Office facilities of Metalzbyt in Wejherowo,•	
Office facility of Wejherpark in Wejherowo,•	
Office building at Spokojna Street in Gdynia, (powtarza się),•	
Office facilities of Poltraf in Gdańsk,•	
Office facilities of KATS Łódź,•	
Lecture theatre in Bytów,•	
Office building of Draco in Gdańsk,•	
Office buildings of EURO STYL in Gdańsk,•	

Other projects:
Karkonosze Museum in Jelenia Góra,•	
Optopol in Zawiercie,•	
SG in Stanowice,•	
Department of Zoology of Medical University of Łódź,•	
Music School in Wrocław,•	
Secondary Schools Complex No. 3 in Wrocław,•	
Pre-school in Kąty Wrocławskie,•	
Court House in Gdynia,•	
Castle in Biskupiec,•	
Pharmacy at Konwent O.O. Bonifratrów in Wrocław,•	
Poultry abattoir plant in Wągrowiec,•	
City Council in Wejherowo,•	
City Council in Łódź,•	
ZUS [Social Insurance Company] office in Oleśnica,•	
DITTA-SERIA in Zdżary,•	
Art Cinema in Kraków,•	
School in Jawor,•	
Rzeszów University of Technology,•	
University of Physical Education in Warsaw,•	
St. Mary Magdalene’s Roman Catholic Church in Poronin•	
Sisters of Staint Elizabeth Chapel in Wrocław,•	
Private medical practice rooms in Środa Wielkopolska,•	
Deerfos plant in Błonie,•	
Rawa Mode building in Rawa Mazowiecka,•	
Art Gallery in Gdańsk,•	
TAURON building in Wrocław,•	
Honda Dealer in Długołęka,•	
Sosnowiec Railway Station,•	
Gdynia Główna Railway Station,•	
Academy of Fine Arts in Łódź,•	
School in Ciechanów,•	
Sady Wegiliusza housing estate in Warsaw,•	
Gardening Institute – Department of Vegetable Farming in Skierniewice,•	
Schools and Pre-schools Complex in Bedoń – Andrespol,•	
Commune Council in Michałowice, Mazowieckie Province,•	
Department of Environment of University of Wrocław,•	
Single family house in Piła,•	
Pre-school in Suwałki,•	
Multi-family residential building in Wieliczka,•	
Pepsico Culture and Leisure Park in Chorzów,•	
Pre-school in Mielec•	
State Schools Complex No. 4 in Wrocław,•	
Primary School in Żarnowiec,•	
Academy of Physiotherapy,•	
Pilgirm’s House – Monastery in Czerna,•	
Piwnica Romańska exhibition room,•	
Military Unit in Siemirowice.•	
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Hotel w Sopocie

Dom Wypoczynkowy w Juracie

Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowy w Systemie Modułowym Szpitala 
Wojewódzkiego w Opolu

Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Warmińska Spółdzielnia
Inwalidów w Biskupcu
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AQUAPARK Polkowice – Regional Recreation and Rehabilitation Centre

Teofilów Business Park in Łódź

City Council Hall in Wejherowo

Zagłębie Lublin Football Stadium in Lublin

Department of Pharmacy of Wrocław Medical University
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Clima Gold reserve their right to introduce any amendments without prior notice.  
Any possible modifications do not bind the company Clima Gold to make such modification in already supplied units.
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