PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Frapol dostarcza kompleksowe
rozwiązania z obszaru
klimatyzacji i wentylacji,
dedykowane dla obiektów
przemysłowych,
rekreacyjno-sportowych,
służby zdrowia, budynków
użyteczności publicznej oraz
budownictwa mieszkaniowego.
Produkty Frapol spełniają najwyższe standardy jakości, posiadają
wiele nagród i certyfikatów:
- Certyfikat TÜV Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodne
z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005,
PN-N 18001:2004
- Certyfikaty produktowe TÜV Rheinland na zgodność z normami
PN-EN 13053, PN-EN 1886, DIN 1946-4, VDI 6022-1
- Certyfikaty produktowe ITB na zgodność z normami
PN-EN 12101, EN 15650
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01 / SYSTEM WENTYLACJI
BYTOWEJ

Czerpnie/wyrzutnie dachowe

Gazowa Pompa Ciepła

Produkowane w wersji okrągłej lub prostokątnej,
pojedyncze lub zespolone. Zapewniają ochronę
przed wpływem czynników atmosferycznych.
Towarzyszy im osprzęt w postaci podstaw
dachowych.

Zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które w bardzo
efektywny sposób przekształca dostarczone paliwo w energię
grzewczą bądź chłodniczą w obrębie jednego urządzenia.
Zapewnia maksimum wydajności i efektywnego wykorzystania
energii gazu ziemnego.

Centrale wentylacyjne
Przeznaczone do uzdatniania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Modułowa konstrukcja i elastyczne podejście pozwala dostosować urządzenia
do wymogów każdej inwestycji.

Kratki

Przewody prostokątne i okrągłe

Produkowane w wielu wariantach
i wersjach umożliwiających
zastosowanie w różnych aplikacjach.
W celu precyzyjnej regulacji instalacji
można dobrać dodatkowe akcesoria
do kratek w postaci nasadek
regulacyjnych.

Produkowane według polskich lub zagranicznych norm. Spełniają
wymagania obiektów, które potrzebują indywidualnego podejścia,
takich jak baseny, kuchnie, szpitale.

Czerpnie/wyrzutnie ścienne
Przeznaczone do montażu na elewacji/w kanale, wykonywane
w różnych wariantach - ocynkowane, malowane, nierdzewne.
Dostępne są także w wersji tłumiącej.

Nawiewniki
Wirowe, stropowe, szczelinowe, z filtrami HEPA. Wykonywane
w wielu wersjach dla zastosowań do wentylacji w obiektach
użyteczności publicznej, do pomieszczeń o wysokim stopniu
czystości i innych.

Przepustnice
Do ręcznej lub automatycznej regulacji ilości powietrza, jednoi wielopłaszczyznowe, aluminiowe lub stalowe, dostępne również
w IV klasie szczelności, przeznaczone do montażu w instalacjach
o przekroju okrągłym i prostokątnym.

Klapy przeciwpożarowe
Urządzenia stosowane w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem ognia i dymu
podczas trwania pożaru. Przeznaczone do montażu m.in. w przegrodach
budowlanych w instalacjach wentylacyjnych i oddymiających.
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Tłumiki

Regulatory przepływu

Służą do redukowania hałasu. Dostępne w wersji
okrągłej lub prostokątnej. Mnogość wariantów
wykonania pozwala na dopasowanie do niemal
każdej wymaganej aplikacji.

Urządzenia przeznaczone do regulacji ilości nawiewanego
powietrza do wartości zadanych przez czujniki oraz sterowniki
pomieszczeniowe. Produkowane wersje umożliwiają
zastosowanie w najbardziej wymagających instalacjach.
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02 / Instalacja
oddymiająca

Klapa VD370

Tłumik TKF-PD

Klapa o odporności EIS120AA, która zapewnia poprawne
działanie systemów wentylacji pożarowej i pozostaje,
w zależności od sytuacji, w pozycji otwartej lub zamkniętej,
determinowanej przez aktualnie realizowany scenariusz
pożarowy. Znakowana znakiem CE.

Tłumik przeznaczony do instalacji oddymiających. Posiada
klasę odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single.
Skutecznie zmniejsza hałas, tym samym umożliwiając poprawne
działanie dźwiękowych instalacji ostrzegawczych.

Tłumik TKF

Przewody wentylacji bytowej

Tłumik ogólnego zastosowania, produkowany w wielu wersjach,
w zależności od potrzeb. W szczególnych zastosowaniach może
zostać zastąpiony czerpnią tłumiącą.

Produkowane według norm krajowych i zagranicznych,
stalowe lub nierdzewne, w różnych klasach szczelności,
wraz z osprzętem.

Klapa V370
Klapa odcinająca o odporności EIS120, potwierdzonej znakiem CE.
Jej zadaniem jest zamknięcie się podczas pożaru. Wraz z klapami
okrągłymi stanowi doskonałe zabezpieczenie przed ogniem i dymem.

Kratka ST-PP
Stalowa kratka dedykowana do instalacji wentylacji oddymiającej.
Kratka posiada klasę odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single.
Opcjonalnie może zostać wyposażona w nasadkę regulacyjną typu GO,
umożliwiającą łatwą i szybką regulację instalacji.

Zawór wyciągowy
Stalowy zawór wentylacyjny. Z powodzeniem może
być stosowany zamiennie z kratkami wentylacyjnymi.

Przewody PD
Najważniejsza część instalacji pożarowej. Przewody posiadają
odporność ogniową E600 120 (ho) S1500 single. Gwarantują
poprawną pracę kanałowej wentylacji oddymiającej oraz bezpieczną ewakuację. Kanały oraz kształtki są dostępne
w pełnym zakresie przekroju do wymiaru 2500x1250 mm.
Działanie potwierdzone w skali rzeczywistej. Znakowane
znakiem CE oraz znakiem budowlanym B.
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03 / Centrale
wentylacyjno
-klimatyzacyjne

Centrale Kompaktowe
Kompaktowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
o modułowej konstrukcji i wysokiej sprawności odzysku
ciepła, wyposażone w zintegrowany układ automatyki.

Centrale Sekcyjne

Centrale AF oferowane są w kilku wariantach wykonania:
Wersja standardowa - do montażu wewnątrz pomieszczeń.
Wykonanie zewnętrzne - odporne na czynniki atmosferyczne.
Wykonanie basenowe - służące do wentylacji, osuszania
oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju krytych hal basenów
o charakterze rekreacyjnym, sportowym oraz leczniczym. Centrale basenowe charakteryzują się specyficznym dla tego typu
zastosowań układem obróbki powietrza oraz odpornością na
korozję i działanie związków chloru. Dostarczane są z kompletnym, zintegrowanym układem automatyki.

Dzięki modułowej konstrukcji
centrale mogą być dowolnie
konfigurowane

Centrale sekcyjne typu AF służą do obróbki i transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnychi klimatyzacyjnych. Mogą być
stosowane w obiektach komercyjnych, użyteczności publicznej,
mieszkalnych (sklepy, biura, centra handlowe, hotele, restauracje), a także w obiektach przemysłowych.
Dzięki modułowej konstrukcji centrale mogą być dowolnie
konfigurowane, a unikalne oprogramowanie do doboru central
zapewnia elastyczne możliwości wymiarowania podzespołów
z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki każdej instalacji dla
osiągnięcia najlepszych możliwych parametrów pracy.

Wykonanie higieniczne - stosowane w instalacjach o podwyższonych wymogach w zakresie czystości powietrza (szpitalnictwo, przemysł farmaceutyczny i elektroniczny). Centrale
AF-Cleanroom powstały w oparciu o normę DIN1946-4 oraz
wytyczne VDI6022-1. Wysoka jakość rozwiązań higienicznych
Frapol została potwierdzona dokumentami takimi jak Atest Higieniczny PZH oraz Certyfikat TÜV dla urządzeń dedykowanych
do wentylacji pomieszczeń czystych.

Wykonanie specjalne – dostosowane do indywidualnych wymagań klientów, zarówno w zakresie stosowanych materiałów
jak i wymiarów urządzeń. Przykładem są strefy zagrożone wybuchem, do których dostarczane są urządzenia zgodne z wymogami dyrektywy ATEX. W takich przypadkach inżynierowie
działu ofertowego przygotowują indywidualne rozwiązania
w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie Działu Badań i Rozwoju
Frapol.

Obudowa central charakteryzuje się
najlepszymi parametrami w zakresie
szczelności i wytrzymałości
mechanicznej.
Centrale Zenith cechuje wysoka sprawność w zakresie odzysku ciepła z powietrza usuwanego (80-90%), realizowany
za pomocą zespolonego wymiennika przeciwprądowego typu „Multivoluminus” lub wymiennika obrotowego. Zakres
wydajności central wynosi od 500 do 8000 m3/h.
Zintegrowany układ sterujący pracą centrali, pozwala na pełny podgląd i płynną kontrolę parametrów pracy centrali
na kolorowym ekranie dotykowym. System sterowania jest również kompatybilny z aplikacją umożliwiającą zdalne
sterowanie urządzeniem przy pomocy komputera lub urządzenia przenośnego.
Konstrukcja centrali umożliwia proste i szybkie przyłączanie dodatkowych elementów (tłumik, chłodnica, nagrzewnica, filtr powietrza), łatwy transport i montaż urządzenia.
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Objęty certyfikacją stowarzyszenia Eurovent typoszereg EAF
obejmuje 18 wielkości o wydatku nominalnym od 2 600 do
ponad 40 000 m3/h.
Obudowa central charakteryzuje się najlepszymi parametrami
w zakresie szczelności i wytrzymałości mechanicznej (odpowiednio L1 i D1 wg PN-EN 1886), a dzięki zastosowaniu specjalnej wełny mineralnej - doskonałą izolacyjnością akustyczną (28
dB w paśmie 250 Hz).

Certyfikat Eurovent zapewnia dodatkową gwarancję dotrzymania deklarowanych parametrów pracy, dzięki czemu inwestor ma
pewność, że jego instalacja będzie spełniać wymagane funkcje,
a koszty jej eksploatacji będą zgodne z zakładanymi.
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04 / System
Framedic

Tłumik hałasu w wykonaniu higienicznym
Redukuje poziom hałasu w instalacjach o wysokich
wymaganiach higienicznych.

Strop laminarny
z filtrem Hepa
Zapewnia laminarny (niskoturbulentny)
przepływ wyporowy nad polem operacyjnym.

Moduł recyrkulacyjny
do pomieszczeń
czystych
Przeznaczony do stosowania
w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach
higienicznych, pozwala na zmniejszenie
strumienia powietrza świeżego co znacząco
wpływa na obniżenie energochłonności instalacji.

System dystrybucji
powietrza w wykonaniu
higienicznym
Przewody prostokątne dedykowane
do dystrybucji powietrza w systemach
wentylacyjnych o wysokich wymaganiach
higienicznych, wewnętrzne powierzchnie
powlekane materiałem
o właściwościach bakteriobójczych.

Szafa klimatyzacji
precyzyjnej
Dedykowana do klimatyzacji pomieszczeń
o najwyższych wymaganiach higienicznych
- sale operacyjne, laboratoria farmaceutyczne
lub elektroniczne. Dzięki zabudowaniu
kompletnego oraz autonomicznego układu
przygotowania powietrza zapewnia odpowiednią
czystość, temperaturę oraz wilgotność powietrza
nawiewanego z zachowaniem wysokosprawnego
odzysku ciepła z powietrza wywiewanego.

Układ regulatorów
przepływu oraz ciśnienia
Pozwala utrzymać zadaną różnicę ciśnienia pomiędzy dwiema przestrzeniami budynku, niezależnie
od zmiennych warunków pracy instalacji. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie nadciśnieniowe
(podciśnieniowe) pomieszczeń lub stworzenie „kaskady ciśnień”.
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Kratka higieniczna
typu ST-HK
Przeznaczona do wywiewu powietrza
w pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach higienicznych.

Nawiewnik z filtrem
absolutnym
Przeznaczony do dystrybucji świeżego powietrza
oraz realizacji końcowego stopnia filtracji
w pomieszczeniach o najwyższych wymaganiach
higienicznych.
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05 / Rekuperatory OnyX

OnyX Premium 500
OnyX Sky 250, OnyX Sky 400, OnyX Sky 800,
OnyX Sky 1500
Doskonale sprawdzają się w budownictwie mieszkaniowym
jak również w instalacjach wentylacyjnych takich obiektów
jak biura, apteki, salony sprzedaży, gabinety lekarskie itp.
Przeznaczone do montażu pod sufitem, ich konstrukcja pozwala na zabudowanie w sufitach podwieszanych

OnyX Passiv 350, OnyX Passiv 650, OnyX Passiv 850,
OnyX Passiv 1600, OnyX Passiv 2000
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OnyX Classic 550

OnyX Dream 200, OnyX Dream 400

Centrale rekuperacyjne przeznaczone do wentylacji domów o powierzchni do 200 m2. Szczególnie polecane do
pracy w trudnych warunkach (warsztaty, obiekty gastronomiczne), mogą być montowane zarówno na poddaszu jak
i w pomieszczeniach gospodarczych na dolnych kondygnacjach budynku.

Rekuperatory dedykowane dla mieszkań i domów o powierzchni do 150 m2. Ze względu na sposób podłączenia
kanałów powinny być montowane na dolnych kondygnacjach budynku.
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Rekuperatory OnyX Passiv są przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników. Posiadają podwójne
obejście wymiennika, są wyposażone w filtry dokładne
F7 i spełniają wymagania dyrektyw w zakresie wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
w budynkach standardu NF 15 i NF 40.
Rekuperatory OnyX Passiv doskonale współpracują z instalacją wymiennika gruntowego dzięki wentylatorom posiadającym dodatkowy zapas mocy.
Mogą być montowane zarówno na poddaszach jak również
na dolnych kondygnacjach budynków. Są produkowane
również w wykonaniu „zewnętrznym”.

Rekuperator, w którym zastosowano wymiennik, w którym
poprzez innowacyjny, opatentowany system zmian kierunku
strumieni powietrza, umożliwiający kontrolowany wysoki
odzysk ciepła oraz wilgoci, utrzymywany nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych, bez konieczności rozmrażania wymiennika oraz odprowadzania skroplin. Montaż zarówno na poddaszu jak i w pomieszczeniach
gospodarczych na dolnych kondygnacjach budynku.

Centrala OnyX³ Experience to najbardziej ekonomiczne
rozwiązanie ogrzewania, klimatyzacji i przygotowania
ciepłej wody w domach energooszczędnych i pasywnych.
Posiada filtry wychwytujące szkodliwe pyły zawieszone
PH10-PH2,5 i przyjazny dla środowiska, zintegrowany system zarządzania strumieniami energii. Wbudowany układ
sterowania pozwala na prostą i intuicyjną obsługę urządzenia ze zdalnym dostępem i możliwością sterowania z
dowolnego miejsca na świecie.
250-cio litrowy zbiornik działa jako zasobnik ciepła. Magazynuje ciepło potrzebne do wykorzystania w instalacji
c.w.u. oraz c.o.
Urządzenie jest niezwykle łatwe w montażu.
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06 / AUTOMATYKA

Zdalne sterowanie
Możliwość obsługi systemu wentylacyjnego
całego obiektu z poziomu urządzeń mobilnych
zlokalizowanych w dowolnym miejscu na świecie
(Android, iOS, Windows).

Elementy pomiarowe
Automatyka dokonuje pomiaru temperatury,
wilgotności względnej czy stężenia gazów
w pomieszczeniach (np. CO2). W zależności
od odnotowanych warunków układ sterowania
zwiększa udział powietrza świeżego dystrybuowanego przez centralę wentylacyjną, uruchamia
procesy nawilżania lub osuszania powietrza, steruje
wymiennikami ciepła czy też rozpływem powietrza
w kanałach wentylacyjnych, każdorazowo zapewniając najbardziej energooszczędny i komfortowy
wariant sterowania systemem wentylacyjnym.

Automatyka centrali
Rozdzielnica zasilająco–sterująca dedykowana do obsługi centrali
wentylacyjnej i komponentów z nią współpracujących.

Automatyka obiektu
Rozdzielnica zasilająco–sterująca obsługująca system wizualizacji
i archiwizacji danych na obiekcie. Współpracuje z komponentami
automatyki zainstalowanymi w całym systemie wentylacyjnym,
zapewniając możliwość obsługi wentylacji nie tylko wybranej strefy,
ale całego obiektu. Sterowanie jest możliwe poprzez stacje robocze
z komputerem PC, globalny system BMS, ekrany dotykowe
integrujące kilka central czy zdalnie poprzez urządzenia mobilne.

Zadajnik
pomieszczeniowy
Podstawowy zadajnik nastaw
parametrów zadanych w konkretnym
pomieszczeniu (np. zadajnik Carel
Th-Tune).

Automatyka systemu wentylacyjnego:
- elementy pomiarowe: czujniki stężenia CO, CO2, LPG, temperatury,
wilgotności względnej, ciśnienia.
- elementy wykonawcze: siłowniki przepustnic i zaworów,
przetwornice częstotliwości, siłowniki regulatorów przepływu,
układy sprężarkowe, zespoły pompowe, agregaty
grzewczo-chłodzące, nawilżacze.

Stacja robocza
Komputer PC z systemem wizualizacji i archiwizacji danych
dotyczących systemu wentylacyjnego całego obiektu.

Panel HMI

Mobilny dostęp lokalny

Wizualizacja 3D pracy systemu wentylacyjnego,
zapewniona poprzez kolorowy, dotykowy ekran
o dużej rozdzielczości. Ekran z trójwymiarową
wizualizacją może być widoczny z poziomu
urządzeń przenośnych, dzięki opcji zdalnego
sterowania niezależnie od dostępu do internetu
i konfiguracji sieci internetowej na obiekcie.

Możliwość obsługi systemu wentylacyjnego całego obiektu z poziomu urządzeń
mobilnych pracujących w sieci lokalnej budynku (Android, iOS, Windows).
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Panel pomieszczeniowy
Naścienny zadajnik do sterowania
wentylacją pomieszczenia głównego
oraz stref przyległych (np. panel
Carel PGD1).
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www.frapol.com.pl

BIURO Zarządu

Dział Handlowy

Technolodzy

Promocja i Reklama

Tel. 12 653 27 66 wew. 100

Tel. 12 653 27 66 wew. 170

Tel. 12 653 27 66 wew. 116 i 118

Tel. 12 653 27 66 wew. 104

Biuro Obsługi Klienta

Magazyn

Przygotowanie Produkcji

Kadry I HR

Tel. 12 653 27 66 wew. 128

Tel. 12 653 27 66 wew. 216

Tel. 12 653 27 66 wew. 133

Tel. 12 653 27 66 wew. 156

Spedycja

Oferty central

Utrzymanie ruchu

Księgowość

Tel. 12 653 27 66 wew. 114

Tel. 12 653 27 66 wew. 207 i 254

Tel. 12 653 27 66 wew. 151

Tel. 12 653 27 66 wew. 205

Serwis

Oferty osprzętu

Kosztorysowanie

Dział IT

Tel. 12 653 27 66 wew. 135

Tel. 12 653 27 66 wew. 108

Tel. 12 653 27 66 wew. 139

Tel. 12 653 27 66 wew. 233

Kontrola Jakości

Zaopatrzenie

Badania i rozwój

Dział Prawny

Tel. 12 653 27 66 wew. 103

Tel. 12 653 27 66 wew. 134

Tel. 12 653 27 66 wew. 289

Tel. 12 653 27 66 wew. 107

