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VRF5E AlpicAir umożliwia budowanie rozległych 
systemów. Łączna długość rurociągu w obrębie sys-
temu może wynosić nawet 1000 m, kilkudziesięcio-
metrowe różnice wysokości pomiędzy jednostką ze-
wnętrzną a wewnętrznymi oraz największy wybór 
jednostek wewnętrznych. W obrębie jednego syste-
mu możliwa jest praca jednostek wewnętrznych  
w dowolnych konfiguracjach typów: ścienne, kase-
tonowe, kasetonowe Compact, kanałowe niskiego, 

średniego i wysokiego sprężu, podstropowe, konso-
le, stojące. Systemy sterujące klimatyzacją marki  
AlpicAir to niezawodne, intuicyjne i bardzo proste  
w obsłudze rozwiązania pozwalające na zdalne za-
rządzanie komfortem w każdym typie budynku.  
W ofercie jest szeroka gama sterowników odpowia-
dających zróżnicowanym potrzebom inwestorów: 
sterowniki bezprzewodowe, przewodowe, central-
ne i strefowe. VRF5E AlpicAir może zostać również 

skomunikowana z inteligentnymi systemami BMS za 
pośrednictwem interfejsów BACnet oraz Modbus.
Systemy VRF5E AlpicAir występują w wersji chłodzą-
co-grzejącej (system dwururowy) oraz z odzyskiem 
ciepła (system trójrurowy). Rozwiązanie trójrurowe 

Systemy VRF są powszechnie uznawane za najbardziej nowoczesne i uniwersalne rozwiązania klimatyzacyjne, 
gwarantujące najwyższe standardy komfortu ich użytkownikom. VRF5E AlpicAir to wysoce zaawansowany system 
ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF). Dzięki wdrożeniu unikalnych rozwiązań technologicznych 
charakteryzuje się najwyższym poziomem wydajności oraz efektywności 
energetycznej. VRF5E AlpicAir to zwiększona niezawodność podstawowych 
podzespołów, takich jak sprężarka i wymiennik ciepła, jak również wysoka 
efektywność działania, dzięki czemu użytkownicy urządzeń mogą znacznie 
zmniejszyć koszty eksploatacji w porównaniu z innymi systemami.

Nowe rozwiązania systemu 
VRF5E AlpicAir 

Magdalena KruszniewsKa

VRF5EProgram doborowy VRF5E AlpicAir Selector

VRF5E AlpicAir Selector to program umożliwia-
jący szybki i precyzyjny dobór urządzeń klima-
tyzacyjnych systemu AlpicAir. Program poma-
ga dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego 
typu jednostek dla danego miejsca instalacji. 
Oprócz wyboru modelu możliwe jest szybkie 

oszacowanie przekroju orurowania chłodni-
czego, wielkości dodatkowej ilości czynnika 
chłodniczego oraz automatyczne drukowanie 
raportów, które stanowią komplet informacji 
o systemie niezbędny do pracy na etapie pro-
jektowania oraz instalacji.
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pozwala na jednoczesną pracę jednostek wewnętrz-
nych w obrębie tego systemu w funkcji chłodzenia  
i ogrzewania. System może pracować w funkcji ogrze-
wania nawet przy temperaturze zewnętrznej do -20°C. 
Oznacza to, że w porach roku wiosna-jesień czy zima 
może ogrzewać/dogrzewać pomieszczenia jako do-
datkowe lub wyłączne źródło ciepła. 

Szeroki zakres możliwości projektowych 
dostarczają serie urządzeń:
· VRF5 Mini (agregaty 8-14 kW możliwe przewymia-
rowanie do 135%),
· VRF5 Slim (agregaty 22,4-33,5 kW możliwe przewy-
miarowanie do 135%),
· VRF5E – możliwość modułowego budowania sys-
temów o mocy 246 kW,
· VRF5 HR z odzyskiem ciepła.

DC Inverter – sprężarka wysokiej 
wydajności

Systemy VRF5E AlpicAir osiągają najwyższe w swo-
jej klasie współczynniki efektywności energetcznej 
EER i COP dzięki wykorzystaniu bezszczotkowego 
silnika sprężarki typu DC Inverter. Dodatkowo sys-
tem inteligentnej kontroli zapotrzebowania mocy 
SRL umożliwia odpowiednie korygowanie tempera-
tury nawiewanego powietrza w oparciu o odnotowa-
ną przez szereg czujników temperaturę zewnętrzną 
i wewnętrzną. SRL po analizie parametrów, wyko-
rzystuje pobrane dane do sterowania obciążeniem 
urządzenia. Pomaga to zapobiegać występowaniu 
nadmiernej wartości obciążenia chłodniczego, za-
pewniając użytkownikom przyjemne i komfortowe 
warunki przy zmniejszonym zużyciu energii.

Antykorozyjne wymienniki Golden Fin

Wymienniki ciepła agregatów zostały specjalnie 
zaprojektowane dla uzyskania wyjątkowej trwa-
łości i wysokiej wydajności nawet w ekstremalnie 

korozyjnym środowisku. Powłoka Golden Fin sta-
nowi silną ochronę przed substancjami korozyjny-
mi, solą, piaskiem, zanieczyszczeniami przemysło-
wymi, dzięki czemu można je stosować w strefach 
przybrzeżnych oraz przemysłowych. Warstwa hy-
drofilowa zapobiega gromadzeniu się wody na oże-
browaniu wymiennika ciepła. Ten nadzwyczajny 
wzrost trwałości wydłuża żywotność urządzenia  
i znacznie obniża koszty zarówno eksploatacji, 
jak i konserwacji.

VRF5E AlpicAir z certyfikatem Eurovent

Urządzenia Alpic- 
Air mają respekto-
wany w branży HVAC  
na całym świecie certy-
fikat Eurovent. Eurovent to organizacja międzynarodo-
wa zajmująca się standaryzacją danych technicznych 

w urządzeniach HVAC (klimatyzacyjnych, chłodniczych 
i wentylacyjnych) zgodnie z europejskimi normami. 
Certyfikacja EUROVENT pozwala użytkownikowi do-
konać świadomego wyboru urządzeń, pracujących 
zgodnie ze specyfikacją projektową oraz oszacować 
koszty zużycia energii. Dokument gwarantuje popraw-
ność doboru oraz parametry techniczne deklarowa-
ne przez producenta. Dzięki certyfikacji Eurovent użyt-
kownicy urządzeń AlpicAir mogą skorzystać z krajowych 
systemów dofinansowania, które wymagają danych 
potwierdzonych przez niezależne certyfikaty.

VRF5 Slim VRF5 Mini

Możliwości 
instalacyjne VRF5 VFR5 Slim VRF5 Mini

Łączna długość 
instalacji 1000 m 300 m 300 m

Maks. długość 
instalacji – 
równoważna

165 m 120 m 100 m

Różnica poziomów 
jedn.zew.- 
jedn.wew.

90 m 50 m 50 m

Maks. długość 
instalacji za 
pierwszym 
rozgałęzieniem

40 m 40 m 40 m

Ponadprzeciętne możliwości instalacyjne AlpicAir

Generalnym 
dystrybutorem 
AlpicAir na 
Polskę jest firma 
Ventia sp. z o.o.
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