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mm 3190 3970
mm 2300 2300
mm 1480 1510

A1 mm 2000 2000
A2 mm 1500 1500
B1 mm 1500 1500
B2 mm 1500 1500
CAK kg 1087 1187
CBK kg 1087 1187
CBK-G kg 1103 1203
CCK-REVO kg 1158 1258
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NOVÝ VÝROBEK

funkce a vlastnosti

rozměry a odstupy

 ✓ Chladivo R32

 ✓ Plně invertorová

 ✓ koncepce rekuperace tepla - Evolution of Energy recovery

 ✓ Zlepšená filtrace vzduchu s nižší spotřebou energie na větrání

 ✓ Rozšířený provozní limit (-15°C v režimu vytápění)

 ✓ Spolehlivost a zvýšení účinnosti zajištěny dvěma nezávislými
chladivovými okruhy

Certifikace
www.eurovent-certification.com

ErP 
vyhovující

Tepelné čerpadlo Vzduch-vzduch Venkovní
instalace

Systém
ochrany

proti ledu

EC ventilátory Elektronický
expanzní
ventil

Konstantní
objem vzduchu

Proměnný
objem vzduchu

THOR Plně
invertorová DC

Kompaktní klimatizační jednotka
Reverzibilní tepelné čerpadlo
Vzduch-vzduch
Rooftop
Výkon od 66 do 88 kW

CAK Konfigurace s jednou ventilátorovou sekcí pro plnou recirkulaci

CBK Konfigurace s jednou ventilátorovou sekcí pro recirkulaci a čerstvý vzduch

CBK-G Konfigurace se 2 ventilátorovými sekcemi pro recirkulaci, čerstvý a odváděný vzduch

CCK-REVO Konfigurace se 2 ventilátorovými sekcemi pro čerstvý vzduch a termodynamickou rekuperaci REVO

Model
A - Délka
B - Šířka
C - Výška

Provozní hmotnost
Provozní hmotnost
Provozní hmotnost
Provozní hmotnost

POZOR!

Pro bezproblémový provoz jednotky je nezbytně nutné
dodržet bezpečnostní odstupy naznačené barevnými ploškami.

Výše uvedená data odpovídají standardním jednotkám pro uvedené konstrukční konfigurace.

V případě jiných konfigurací použijte příslušný technický bulletin.



⊲⊲ CSRN-IY 20.2 28.2
Eurovent
CCK-REVO (1) kW 65,9 87,6
CCK-REVO (1) kW 55,9 73,7
CCK-REVO (1) kW 18,1 21,6
CCK-REVO (9) kW 59,0 78,0
CCK-REVO EER (EN14511:2018) (9) - 2,86 2,88
CCK-REVO (2) kW 61,0 80,1
CCK-REVO (2) kW 12,6 15,7
CCK-REVO (10) kW 58,0 76,8
CCK-REVO COP (EN14511:2018) (10) - 3,73 3,72
CCK-REVO ks 2 2
CCK-REVO ks 2 2
CCK-REVO (3) - ROT SCROLL
CCK-REVO m3/h 13000 17000
CCK-REVO (4) - RAD/EC RAD/EC
CCK-REVO ks 1 2
CCK-REVO mm 630 560
CCK-REVO (5) Pa 330 450
CCK-REVO (4) - RAD/EC RAD/EC
CCK-REVO (6) ks 1 2
CCK-REVO V 400/3~/50 400/3~/50

(7) dB(A) 70 70

(8) - 4,92 4,72
ηS,C (8) % 194 186

(8) - 3,91 3,79
ηS,H (8) % 153 149

www.clivet.com

verze a konfigurace

technická data
Model

 ♦ Chladicí výkon
Pocitový chladicí výkon
Příkon kompresorů

 ♦ Chladicí výkon (EN14511:2018)

 ♦ Topný výkon

 ♦ Topný výkon (EN14511:2018)

Chladivové okruhy
Počet kompresorů
Typ kompresorů
Průtok přiváděného vzduchu
Typ ventilátorů pro přiváděný vzduch
Počet ventilátorů pro přiváděný vzduch
Průměr ventilátoru
Max. statický tlak ventilátoru pro přiváděný vzduch
Typ ventilátorů pro odváděný vzduch
Počet ventilátorů pro odváděný vzduch
Standardní příkon

Hladina akustického tlaku
Směrnice ErP (Energy Related Products)
SEER - PRŮMĚRNÉ podnebí

SCOP - PRŮMĚRNÉ podnebí

KONFIGURACE:
CAK Konfigurace s 1 ventilárorovou sekcí pro plnou recirkulaci (Standard)
CBK Konfigurace s 1 ventilátorovou sekcí pro recirkulaci a čerstvý vzduch

CBK-G Konfigurace se 2 ventilátorovými sekcemi pro recirkulaci,
čerstvý a odváděný vzduch

CCK-REVO Konfigurace se 2 ventilátorovými sekcemi s čerstvým
vzduchem a termodynamickou rekuperací REVO

Výrobek odpovídá směrnici EU o ERP (Energy Related Products). Obsahuje nařízení Komise EU
v delegované pravomoci č. 2016/2281, známé jako Ecodesign Lot21. 

Parametry odpovídají provozu s 30% čerstvého a odváděného vzduchu s termodynamickou rekuperací
REVO (CCK-REVO).
(1) Teplota vzduchu v prostředí 27°C/19°C W.B. Teplota vzduchu na venkovním výměníku 35°C D.B. / 24°C W.B.
(2) Teplota vzduchu v prostředí 20°C D.B. / 12°C W.B., teplota vzduchu na venkovním výměníku 7°C D.B. / 6°C 
W.B.

(3) ROT = rotační kompresor; SCROLL = scrollový kompresor
(4) RAD = radiální ventilátor; EC = elektronicky komutovaný
(5) Čistý tlak potřebný pro překonání tlakových ztrát

(6) Pouze pro konfiguraci se 2 ventilátorovými sekcemi s čerstvým vzduchem a termodynamickou
rekuperací REVO (CCK-REVO)

(7) Hladiny hluku odpovídají jednotce provozované v nominálním zatížení v nominálních podmínkách.
Hladina akustického tlaku odpovídá vzdálenosti 1 m od povrchu jednotky s potrubím provozované
v podmínkách volného pole. Vnější statický tlak 50 Pa. (UNI EN ISO 9614-2)

(8) Výpočet dat podle EN 14825:2018
(9) Výkon plné recirkulace podle EN 14511-2018 ,teplota vnitřního vzduchu 27°C D.B. / 

19°CW.B.;  venkovní teplota 35°C. EER according to EN 14511-2018
(10) Výkon plné recirkulace podle EN 14511-2018, teplota vnitřního vzduchu 20°C;  venkovní

teplota 7°CD.B./6°CW.B.. COP podle EN 14511-2018.

příslušenství

Co se týče kompatibility různého příslušenství použijte, prosím, příslušný technický bulletin nebo sekci Systems and Products na našem webu.

FC Termální FREECOOLING  (verze CBK-G, CCK-REVO)
FCE Entalpický FREECOOLING (verze CBK-G, CCK-REVO)
REVO Termodynamická rekuperace energie s odtahovaného vzduchu REVO (verze CCK-REVO)
CHW2 Dvouřadý teplovodní výměník
CHWER  Rekuperace energie z chlazení potravin
3WVM  3cestný modulační ventil
2WVM  2cestný modulační ventil
EH12 9 kW elektrický ohřev (model 20.2)
EH14 12 kW elektrický ohřev (modely 20.2-28.2)
EH17 18 kW elektrický ohřev (model 20.2-28.2)
EH20 24 kW elektrický ohřev (model 28.2)
GC01X Kondenzační plynový topný modul s modulační regulací 35 kW (modely 20.2-28.2)
GC08X 
GC09X 
GC10X Kondenzační plynový topný modul s modulační regulací 82 kW (model 28.2)
GC11X Kondenzační plynový topný modul s modulační regulací 100 kW (model 28.2)
AMRX Pryžové antivibrační podložky
AMRMX Pryžové antivibrační podložky pro jednotku a plynový modul
AMRUVX Pryžové antivibrační podložky pro jednotku a modul s UV-C lampami
RCX Střešní rám s manžetou
PGFC Ochranná mřížka žebrovaného výměníku
PCM0 Sendvičové panely pro zónu úpravy vzduchu ve třídě reakce na oheň M0
CPHG Výměník dohřevu horkým plynem
M3 Směr přiváděného vzduchu dolů
M5 Směr přiváděného vzduchu nahoru
R3 Směr vratného vzduchu zespodu
SERM Motorizovaná klapka venkovního vzduchu ON/OFF (verze CBK)
SER Ručně nastavitelná klapka venkovního vzduchu (verze CBK)
SERMD Modulační motorizovaná klapka venkovního vzduchu (volitelná pro CBK

standardní pro CBK-G a CCK-REVO)
NSERG Gravitační klapka odváděného vzduchu: nepožaduje se (verze CBK-G)
VENH Ventilátor s vysokým statickým tlakem
PVAR Proměnný průtok vzduchu

PCOSM Konstantní průtok přiváděného vzduchu
PVARDP Proměnný průtok se snímačem tlaku na jednotce
PVMV Modulace průtoku přiváděného a odváděného vzduchu signálem 4-20mA
PAQC Snímač kvality vzduchu pro kontrolu množství CO2 (verze CBK, CBK-G, CCK-REVO)
PAQCV Snímač kvality vzduchu pro kontrolu množství CO2 a VOC (verze CBK, CBK-G,

CCK-REVO)
PPAQC Správa externího signálu CO2 (verze CBK, CBK-G, CCK-REVO)
F7 Vysoce účinný vzduchový filtr F7 (ISO 16890 ePM1 55%)
F9 Vysoce účinný vzduchový filtr F9 (ISO 16890 ePM1 80%)
FIFD Elektronický filtr s technologií iFD (ISO 16890 ePM1 90%)
PSAF Diferenční tlakový spínač pro znečištěné filtry
HSE3 Parní zvlhčovač s ponořenými elektrodami 3 kg/h
HSE5 
HSE8 
HSE9 
PUE Příprava pro externí ovládání zvlhčovače signálem 0-10V
LTEMP1 Aplikace pro nízké teploty venkovního vzduchu
EXFLOWC Aplikace v prostorách s nuceným odtahem vzduchu s proměnnýmand exhaust 

průtokem a odtahovou sekcí (verze CCK-REVO)
UVCX Modul s UV-C lampou s germicidním účinkem
CTT Regulace teploty termostatem
CSOND Regulace teploty a vlhkosti prostředí s vestavěnými snímači
PTAAX Dálkový snímač teploty prostředí
PTUAX Dálkový snímač teploty a vlhkosti prostředí
CLMX Clivet Master System
IOTX  IoT industriální modul pro interoperabilitu & služby za použití cloudu
DESM Detektor kouře
CONTA2 Měřič energie
CHMET Měřič chladicího a topného výkonu
DML Omezení výkonu
PTCO Úprava pro přepravu kontejnerem

Příkon kompresorů

Kondenzační plynový topný modul s modulační regulací 44 kW (modely 20.2-28.2)
Kondenzační plynový topný modul s modulační regulací 65 kW (modely 20.2-28.2)

Parní zvlhčovač s ponořenými elektrodami 5 kg/h
Parní zvlhčovač s ponořenými elektrodami 8 kg/h
Parní zvlhčovač s ponořenými elektrodami 15 kg/h

Příšlušenství, jehož kód končí na "X", je dodáváno samostatně.

Údaje obsažené v tomto dokumentu nejsou závazné a mohou být výrobcem změněny bez upozornění.


