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Nový integrovaný JDK chiller WDE-S4-380 najde uplatnění při rekonstrukci historických objektů. 

Nároky kladené na projektanty rekonstrukcí historických budov jsou vysoké. Musí řešit často 

protichůdné požadavky. Investor požaduje zabudovat špičkovou HVAC technologii do objektů, které při 

svém vzniku s tímto vůbec nepočítaly. Venkovní vzhled budovy nesmí být narušen. Umístění klimatizačních 

jednotek nebo chillerů na střechu či fasádu je vyloučeno. Vše musí být ukryto uvnitř budovy. 

Nabízí se tedy použít integrované řešení s přívodem a odvodem chladicího či větracího vzduchu pomocí 

VZT potrubní soustavy. Chladicí stroj musí být této koncepci také přizpůsoben. Vzhledem k limitovanému 

množství chladicího vzduchu pro chlazení kondenzátorů je vhodné při návrhu uvažovat s adiabatickým 

dochlazováním vzduchu. Stejný vzduch lze pak po adiabatickém ochlazení využít opakovaně. 

Shora uvedeným požadavkům dobře vyhovuje nový typ JDK chilleru WDE-S4-380, který byl navržen 

s ohledem na výše uvedené požadavky ve spolupráci s firmou REMAK. 

Chiller pracuje celkem se čtyřmi vysoce účinnými kompresory Scroll Copeland. Pro dosažení malého 

půdorysného rozměru a vysoké účinnosti je pro ochlazování cirkulující vody použit dvouokruhový deskový 

nerezový výparník typu „True Dual“ výrobce SWEP. O jeho maximální využití se starají dva elektronické 

vstřikovací ventily. Spolu s kompresory je na rámu umístěn také elektrický silový a řídicí rozvaděč se svým 

vlastním řízením výkonu jednotky podle výstupní teploty vody. 

Způsob řízení chodu kompresorů je také optimalizován s ohledem na maximální využití kondenzačních 

ploch bez nutnosti adiabatického chlazení. Spouštění funkce adiabatického chlazení je ovládáno z chladicí 

jednotky. Výhodou integrované verze chladicího stroje je nevelká vzdálenost kondenzačních ploch od 

kompresorové části. Náklady na instalaci jsou tedy ve srovnání s konvenčním systémem s odděleným 

kondenzátorem podstatně nižší. Vzhledem k vnitřnímu umístění nemůže dojít v zimním období k poškození 

vodního okruhu mrazem. 

Proti zamrznutí cirkulující vody ve výparníku je chiller chráněn zabudovaným průtokovým spínačem, 

doplňkovým teplotním snímačem a nízkotlakým ochranným presostatem. Ovládání a komunikace 

z nadřazeného systému je omezena pouze na logické stavové signály „Chod“ a „Porucha“. 

Základní technické parametry chladicí jednotky (chilleru) WDE-S4-380: 

Chladicí výkon 378 kW @ H2O, +12/+6°C  

Řízení výkonu Ano  (0/25/50/75/100%) Zajišťuje zabudovaný regulátor 

Nominální průtok 55 m3/h Zajišťuje externí cirkulační čerpadlo 

Tlaková ztráta 30 kPa @ 55 m3/h Platí pro H2O 

Chladivo R407C Dvouokruhový systém 

Pracovní příkon 85 kW Bez čerpadla a ventilátorů VZT soustavy 

Proud max 185 A Postupný start kompresorů 

 


