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Příloha č. 1: 
HFC chladiče 

- jedná se zhruba o 16 druhů aparátů, přizpůsobených jednotlivým potřebám 

 

ukázka:  

 

CO2 chladiče 
- zde jde o tři hlavní druhy aparátů 

ukázka:  

 



 
NH3 chladiče 

- zde firma vyrábí 6 různých přístrojů 

ukázka:  

 

cirkulátory vzduchu 
- s touto technikou firma vyrábí asi osm různých aparátů 

 

Tepelné výměníky 
 

Samostatné komponenty 

 

Elektronické kontrolní systémy 

 



Příloha č. 2: 

FRITZ!Card PCMCIA v2.0   

 

Prospekt v PDF CE

prohlášení v PDF Koupit

přes e-shop  

  FRITZ!Card PCMCIA umožňuje na notebooku nebo laptopu provozovat datové komunikace 

přes ISDN. Díky implementované SMD výrobní technologii je AVM ISDN kontrolér pro 

PCMCIA slot (velikost kreditní karty) neobyčejně kompaktní a spolehlivý. Plug & Play funkce 

umožňuje kontrolér velmi jednoduše instalovat. 

Součástí tohoto produktu je kompletní komunikační software FRITZ! s moduly pro komfortní 

přístup k Internetu, ISDN přenos souborů, faxování, telefonování a telefonní záznamník. 

Kompletní obsah balení 

Předkládané balení obsahuje následující hardwarové a softwarové komponenty:  

� Interní, pasivní ISDN kontrolér pro notebooky s PCMCIA slotem  

� ISDN kabel pro propojení kontroléru s ISDN přípojkou  

� CD-ROM s CAPI 2.0 ovladači pro Windows Me/98/95 a Windows XP/2000/NT 4.0, 

obsahující: 

- CAPI SoftFax G3 (14,400 bit/s) 

- CAPI SoftModem V.32bis 

- CAPI SoftCompression X.75/V.42bis  

� AVM ISDN CAPI Port Driver a AVM NDIS WAN CAPI Driver pro přístupy k 

Internetu a RAS  

� AVM ISDN TAPI Services pro CAPI  

� ISDN komunikační software FRITZ! v 32-bitové technologii  

� AVM WebWatch - monitoring přístupu k Internetu a ovladačů  

� AVM ISDNWatch - monitoring ISDN aktivit  

� Návod k instalaci kontroléru a k FRITZ! software 

Systémové požadavky 

� ISDN základní přípojka nebo ISDN pobočková linka s S0 rozhraním  

� Euro-ISDN (DSS1)  

� Pentium PC s 32 MB RAM nebo větší  

� PCMCIA slot  

� Operační systém: 

- Windows XP 

- Windows Me 

- Windows 2000 Professional 

- Windows NT 4.0 Workstation (i386) 

- Windows 98 

- Windows 95 

- Linux 

 

 



Příloha č. 3: 

Technické a ekonomické hodnocení chladících systémů využívajících chlazení vzduchem 
chladící a klimatizační technologie  
 
- jedná se o novou technologickou metodu, se kterou přichází firma na trh  
 
Abstrakt  
 
Pro odstraňování tepla z parních kompresních chladících systémů slouží řada mechanických 
sacích chladících systémů, které využívají chlazení vzduchem. Výběr systému je často 
podřízen ohledu na  krátkodobé náklady, což není vždy z technického a ekonomického 
hlediska optimální. Pro správnou volbu systému v jednotlivých případech je nezbytné dobré 
porozumění rozdílných systémů a přistupování ke každému z nich jako k celku.   
 
Popis jednotlivých systém ů  
 
A. Odparná chladící věž s otevřenou smyčkou   
Odparná chladící věž s otevřenou smyčkou, běžně známá jako mokrá chladící věž, sestává z 
pláště, který obsahuje výplňový materiál a velkou povrchovou rozlohou. Trysky umístěné nad 
výplní rozprašují a rovnoměrně nanášejí ohřátou chladící vodu z kondenzátoru na výplň. 
Voda stéká po výplni do nádrže, ze které je přečerpána zpět do kondenzátoru. Voda je 
ochlazena vzduchem, nasáta nebo odfoukávána skrz výplň za použití ventilátoru. Proud 
vzduchu, který je buď v protiproudu nebo v křížovém proudu k vodnímu proudu, způsobuje 
částečné odpaření vody.  
 

 
 
 
 
Obr. 1 Mokrá chladící věž s otevřenou smyčkou   



 
Odpařovaná voda je neustále doplňována náhradní vodou. Odpařování ale zvyšuje 
koncentraci TDS (úplně rozpuštěných pevných látek) v chladící vodě. Je tedy nezbytné 
odfoukávání chladící vody, která je doplňována přídavnou náhradní vodou pro ředění a 
zachování stupně koncentrace v rámci přijatelných limitů. Není obtížné vodu ochladit pod 
okolní suchou teplotu použitím chladící věže, protože mokrá teplota určuje stupeň ochlazení. 
Dosažení 4oC může stále být provedeno úsporně , což je  rozdíl mezi teplotou vodního 
výstupu a okolní mokré teploty.  
 
B. Odparná chladící věž s otevřenou smyčkou a mezivýměníkem tepla   
V tomto systému je výměník tepla instalován v chladící vodní smyčce  chladící věže, jak bylo 
popsáno výše. Tento typ obvodu eliminuje nejrůznější nevýhody otevřeného systému, ale také 
vytváří několik nových. Tento typ systému může být považován za systém s uzavřenou 
smyčkou, protože kondenzátorová chladící voda už nepřichází do kontaktu se vzduchem. V 
tomto případě je avšak chladící věž mnohem větší, protože chladící voda z věže (sekundární 
obvod) musí být chlazena na nižší teplotu, aby bylo dosaženo požadované teploty v 
primárním (kondenzátorovém) obvodu. Mezivýměník tepla je také velmi nákladný, protože 
jeho velikost musí být díky malému rozdílu teplot mezi primárním a sekundárním chladícím 
obvodem větší, i když je běžné použití kompaktního deskového výměníku.  
 
 

 
 
 
Obr. 2  Chladící věž s otevřenou smyčkou a mezivýměníkem tepla   
 
C. Odparná chladící věž s uzavřenou smyčkou  
Odparná chladící věž s uzavřenou smyčkou je zkonstruována podobně jako mokrá chladící 
věž. Místo výplňového materiálu má však svazky obnaženého potrubí tepelného výměníku. 
Chladící voda proudí uvnitř svazku potrubí a tak nepřichází do kontaktu s atmosférickým 
vzduchem. Voda v nádrži je stříkána na svazky potrubí za pomoci cirkulačního systému a 
trysek. Ke chlazení dochází odpařováním na povrchu potrubí. Také zde je odpařená voda 
neustále doplňována a stupeň koncentrace TDS je kontrolován.  



 
 
 
Obr. 3 Odparná chladící věž s uzavřenou smyčkou   
 
D. Vzduchem chlazený tepelný výměník   
Vzduchem chlazený tepelný výměník, také známý jako suchý chladič, vzduchový chladič 
nebo   ventilátorový žebrový chladič, se v podstatě skládá z žebrového potrubního svazku 
tepelného výměníku umístěného nad nebo pod ventilátorovou přetlakovou komorou. 
Ventilátory s nuceným nebo uměle vyvolaným tahem buď foukají nebo táhnou vzduch přes 
svazky žebrového potrubí. Chladící voda teče žebrovým potrubím a teplo je přenášeno  z 
vody do okolního vzduchu. Vzduchem chlazené tepelné výměníky neumožňují ochlazování 
media pod okolní suchou teplotu. V tomto případě je rozdíl mezi odchozí teplotou media a 
vstupní teplotou vzduchu obecně označován jako koncový teplotní rozdíl (TTD) nebo přístup 
kde TTD/přístup 7-8oC je stále považován za úsporný.  
 

 
Obr. 4 Vzduchem chlazený tepelný výměník  



 
E. Vzduchem chlazený tepelný výměník se souproudým chlazením vodním postřikem   
Toto zařízení je vzduchem chlazený tepelný výměník podobný tomu popsanému výše, avšak 
vybaven přídavnými tryskami umístěnými pod svazkem žebrového potrubí. V případě potřeby 
je voda stříkána souproudově do přívodového proudu vzduchu a tak částečně zvlhčuje povrch 
žeber. Tato voda se odpaří a umožní ochlazení media v potrubí pod okolní suchou teplotu.  
 
Toto není elegantní řešení a z několika důvodů je problematické. Voda by měla být stříkána 
pouze za zvláštních okolností jako v případě, kdy je systém konstruován na teplotu 35oC a 
tato hodnota je překročena pouze po dobu několika hodin během roku.  
 
Vzduchem chlazené tepelné výměníky jsou především konstruovány pro suchý provoz. Časté 
použití vodního postřiku může způsobovat korozi, vznik usazenin a nánosů, obzvláště na 
svazcích tepelného výměníku. Spotřeba vody je též vysoká a pouze měkčená voda může být 
používána.  

 
 
Obr. 5 Suchý vzduchem chlazený tepelný výměník se souproudým chlazením vodním 
postřikem   
 
F. Vzduchem chlazený tepelný výměník s protiproudým mlžením  
Podobný výměník tepla, jehož součástí jsou tryskové rozprašovače, jak bylo popsáno výše, se 
používá také v tomto případě. Trysky jsou ale namířeny proti proudu vzduchu a voda je 
stříkána ve formě extrémně jemných mlžných kapiček. Kapičky se částečně odpaří a téměř 
nasytí vzduch a tím snižují teplotu zhruba na hodnotu mokré teploty. Tento proces je také 
(nesprávně) znám jako adiabatické chlazení. Medium tak může být ochlazeno pod okolní 
suchou teplotu.  
 
Ze stejných důvodů, jako bylo zmíněno výše, mlžící systém by měl být používán jen ve 
výjimečných případech. K dosažení mlhy je třeba vodu natlakovat na velmi vysoký tlak. To 
vede ke vysoké spotřebě elektřiny a vyžaduje extrémně čistou, filtrovanou a ošetřenou vodu.  



 
 
Obr. 6 Suchý, vzduchem chlazený tepelný výměník s protiproudým mlžením   
 
 
G. Hybridní suchý chladící systém  
Konstrukční řešení patentovaného hybridního suchého chladícího systému, tak jak je popsán v 
následující  části, je stále relativně neznám ve Spojeném království, i když je na trhu už od 
roku 1986 a nezanedbatelný počet zařízení je v provozu po celé Evropě. Ve skutečnosti je 
považován za technologicky špičkový chladící systém, který spojuje výhody odparných 
chladících věží s uzavřenou smyčkou a suchého, vzduchem chlazeného tepelného výměníku, 
bez žádné z nevýhod spojovaných s těmto systémy.  
 
K dosažení tohoto dobrého výsledku, byly maximálně využity možnosti moderní přístrojové 
techniky a kontrolní technologie. Systém může být provozován jak  suchým, tak  mokrým 
způsobem a usnadňuje ochlazování pod okolní suchou teplotu. Každá jednotka se sestává ze 
dvou cívek/svazků žebrového potrubí tepelného výměníku umístěných do konstrukce ve tvaru 
V, které byly ošetřeny speciálním korozi rezistentním nátěrem. Ventilátory s uměle 
vyvolaným tahem , obvykle nízkohlučného typu, jsou umístěny nad tepelnými výměníky. 
Systém distribuce vody nad   smyčkou tepelného výměníku umožňuje zalití/zvlhčení vodou 
celého povrchu tepelného výměníku.  



 
 
Obr. 7 Hybridní suchý chladící systém  
 
Přebytečná voda se shromažďuje v nádrži pod tepelným výměníkem a cirkuluje zpět do 
vodního distribučního systému.  
 
Díky svému provoznímu pojetí a konstrukci, má hybridní suchý chladící systém extrémně 
nízkou spotřebu vody i energie. Je také bez viditelného oblaku (páry) a může být konstruován 
pro provoz v extrémně hlučném prostředí. Relativně nákladná ochrana proti korozi a moderní 
technologie, kterou je systém vybaven je důvodem vyšších počátečních nákladů než u 
ostatních systémů. Návratnost těchto nákladů je nicméně velmi rychlá a to díky nízkým, v 
porovnání s ostatními systémy, provozním nákladům. 
 
Standardním prvkem hybridních suchých systémů jsou více rychlostní pohony ventilátorů 
používající frekvenční konvektory. To zabezpečuje optimální použití energie a tím minimální 
spotřebu energie. Sběrná vodní nádrž je malých rozměrů, tak aby bylo nezbytné nahrazovat 
jen minimální množství vody. Během chladnějších ročních období je chladící systém 
provozován v suchém režimu, což naprosto eliminuje viditelný oblak páry. S řádnou údržbou 
mají tyto systémy životnost mezi 20 a 25 lety.  
 


