
IntrCool l
Chlaďte velké budovy s o 80 % nižšími provozními náklady 



Počítejte s 80% úsporou nákladů a spolehněte se na 100% ochlazený čerstvý vzduch 



IntrCooll  mění  velké průmyslové a obchodní  budovy 
na  energeticky úsporné,  efektivní  a  zdravé prostory

BEZ KOMPROMISŮ Ještě donedávna neexistovala dostupná možnost, jak pohodlně vychladit a vyvětrat velké prostory

v průmyslových a obchodních budovách. Teplé a vlhké dny se mohou snadno odrazit na celkovém nepohodlí, nízké produktivitě 

práce a na dodržování pracovních předpisů ze strany zaměstnanců. IntrCooll nyní vše mění. 

ZVYŠTE KVALITU OVZDUŠí V INTERIÉRU    IntrCooll vytváří v interiérech takové podmínky, které zvyšují pracovní nasazení 

i produktivitu práce. Ochlazený čerstvý vzduch má pro naše zdraví a celkovou osobní spokojenost zásadní důležitost. Zajištění jeho 
trvalé dodávky je po morální i právní stránce povinností všech majitelů i provozovatelů budov. Se systémem IntrCooll vše navíc 
probíhá i velice hospodárně. 

CENOVĚ DOSTUPNÝ A ZISKOVÝ Nižší investice a o 80 procent nižší provozní náklady v porovnání s výsledky konvenčních

klimatizačních systémů, pokud jde o významné úspory. Systém IntrCooll představuje rovněž první a po environmentální stránce 

jedinou zodpovědnou cestu k vytvoření a udržení zdravého a příjemného klimatu uvnitř velkých budov. 

OCHLAZENÝ VZDUCH KAŽDÝ DEN V JAKÝCHKOLI KLIMATICKÝCH PODMíNKÁCH    V teplých podnebných pásmech 

mají jiné technologie často potíže zajistit skutečně účinné ochlazování. V této souvislosti IntrCooll boří bariéry a dodává ochlazený 
vzduch snadno a pohotově, s pouhými 10 procenty energie, kterou běžně spotřebují konvenční klimatizační systémy.



Přírodní  kl ima je zachováno



Poháněná přirozenými principy
ODLIŠNÝ SYSTÉM Přestože se opírá o mimořádně silný přirozený princip odpařování vody, IntrCooll není běžným odpařovacím

chladičem. Zatímco napodobování přírody má svůj zjevný smysl, převádění do praxe již tak snadné není, 

je-li řeč o velkých budovách a široké škále klimatických podmínek. 

NASTAVUJE NOVÉ STANDARDY S technologií dvoustupňového magnetického chlazení povyšuje společnost Oxycom

odpařovací technologii chlazení na zcela novou úroveň. Samočinně udržované proudění zchlazené vody zvyšuje celkovou účinnost 

chlazení. S teplotami až o 7 °C (13 °F) nižšími a o 50 procent nižším nárůstem vlhkosti nechává IntrCooll své konkurenty v boji 

s vysokými teplotami za sebou. 

ODPAŘOVÁNí DÁVÁ SMYSL    K výrobě 250 kWh elektřiny je potřeba 1 m3 vody a velké množství fosilního paliva, zatímco 

odpaření 1 m3 vody přináší ohromujících 695 kWh chladicího výkonu. Jakákoli analýza životního cyklu ukazuje, že IntrCooll 
spotřebuje méně vody než konvenční klimatizační systémy, při současném snížení emisí CO2 o 90 procent. 

JSTE PŘEKVAPENI? Přírodní zákony nikdy nepřestávají inspirovat. Na světě je ještě stále velké množství klimatizačních systémů,

které obsahují škodlivá chladiva, recirkulují stejný vzduch, přispívají ke globálnímu oteplování a na rozvodných sítích si vybírají 

vysokou daň. 



I n t e l i g e n t n í  s y s t é m  ř í z e n í



CHYTRÉ PROVOZNí REŽIMY    Zatímco konvenční systémy mají jeden režim chlazení, IntrCooll 
disponuje hned třemi. Řídicí systém EcoSmart dynamic změří nejprve podmínky uvnitř i venku, aby 
zvolil nejpříjemnější a nejúčinnější režim chlazení.

ZA HRANICEMI PŘIROZENÝCH OMEZENí    Při minimální spotřebě vody a elektřiny IntrCooll 
neustále přizpůsobuje intenzitu proudění vzduchu a chladicí výkon potřebám budov. 
Dvoustupňový režim využívá předchlazování, aby mohl překročit původní přirozený limit daný 
okolním ovzduším, a to až na účinnost 116 procent (udávanou vlhkým teploměrem).

PŘIPOJENí    Oxycom neustále vylepšuje výrobky a služby prostřednictvím sběru dat

a automatických aktualizací firmwaru. Sledování výkonu v reálném čase umožňuje 
dosáhnout dalšího podstatného snížení nákladů, a to díky včasnému provádění servisních 
prací a operací plánované údržby.

POHODLí    Vedle využívání běžných protokolů, jako je MODbus, může IntrCooll komunikovat 

bezdrátově s dalšími jednotkami, snímači a rozhraními. To usnadňuje instalaci, obsluhu i proces 
sledování s možností intuitivního ovládání přímo od vašeho pracovního stolu, ať se nachází kdekoli 
na světě.

Doposud jednoduše nejúčinnější a nejinteligentnější 
systém pro řízení klimatu v interiérech

PŘIPOJENí

SLEDOVÁNí V REÁLNÉM ČASE

SCHOPNOST PŘIZPŮSOBIT SE KLIMATU



IntrCooll  ve zkratce
Nejlepší výkon ve své třídě

Mimořádná energetická účinnost

Nízká spotřeba vody

Stále čerstvý ochlazený vzduch 

Nejnižší provozní náklady  

Vynikající kvalita a životnost

Téměř neslyšný chod

Prvotřídní hygienická kontrola

Snížení špičkového výkonu

NÍZKÉ 
TEPLOTY OKOLNÍHO 

PROSTŘEDÍ



Režim volného chlazení   
Režim volného chlazení využívá k ochlazování budov nízkých teplot venkovního vzdu-

chu. Zvláště na podzim a na jaře může sluneční záření představovat významný faktor 

i přesto, že teploty okolního vzduchu jsou nízké. Zatímco klimatizátory pracující na prin-

cipu recirkulace vzduchu vyžadují pro chlazení budov mechanické systémy, IntrCooll 

vhání ochlazený čerstvý venkovní vzduch.

Jednostupňový chladicí režim   
Jednostupňové chlazení lze charakterizovat jako chlazení na bázi pří-

mého odpařování. Během sušších dní se středně vysokými teplotami je 

tento chladicí režim schopen účinně vychladit vaši budovu a vytvořit pří-

jemné klima v interiéru a ve správné míře rovněž zvlhčit vzduch.

Dvoustupňový režim chlazení    
První a nepřímý stupeň využívá recirkulace studené vody pro předchla-

zování okolního vzduchu. Vzhledem k tomu, že není doplňována žádná 

vlhkost, má vzduch vycházející z tepelného výměníku při měření jak 

suchým, tak mokrým teploměrem nižší teplotu než venkovní vzduch. Na 

druhém a přímém stupni ochlazování lze vzduch dále ochlazovat po-

mocí odpařovacího chladicího média.

DODÁVKA OCHLAZENÉHO 
VZDUCHU

NíZKÉ 
TEPLOTY OKOLNíHO 
PROSTŘEDí

NíZKÉ 
TEPLOTY OKOLNíHO 

PROSTŘEDí

DODÁVKA OCHLAZENÉHO 
VZDUCHU

STŘEDNí ÚROVEŇ 
TEPLOT OKOLNíHO 
PROSTŘEDí

STŘEDNí ÚROVEŇ 
TEPLOT OKOLNíHO 

PROSTŘEDí

DODÁVKA OCHLAZENÉHO 
VZDUCHU

ODČERPÁVANÉ TEPLO 
A VLHČENÝ VZDUCH

EXTRÉMNí 
TEPLOTY OKOLNíHO 
PROSTŘEDí

EXTRÉMNí 
TEPLOTY OKOLNíHO 

PROSTŘEDí
116%

ÚČINNOST WB 
(VLHK. TEPL.)

90%
ÚČINNOST WB 
(VLHK. TEPL.)



IntrCooll v porovnání  
s konvenčními klimatizačními 
systémy

•  Až 90% úspora energie

•  Nižší investiční náklady

•  Mimořádně nízké provozní náklady

•  100 % čerstvého vzduchu (žádná recirkulace)

•  Přirozená regulace vlhkosti v interiéru

•  Žádný nepříjemný studený průvan či chladné zóny

• Vhodné do prostor s otevřenými dveřmi nebo okny



IntrCooll v porovnání  
s klimatizačními systémy na 
principu přímého odpařování

•  Poskytuje až o 7 °C (13 °F) nižší teploty

•  Až o 50 % nižší nárůst vlhkosti v dodávaném vzduchu

•  Klimatické podmínky v interiéru udržuje v souladu s normami ASHRAE

•  Nižší spotřeba vody

•  Významné úspory energie

•  Nižší vlhkost interiéru, vyšší pohodlí

•  Využitelnost ve vlhkých klimatech a za tropického počasí

•  Omezené proudění vzduchu umožňuje použití větracího potrubí menších rozměrů





Hlavní  součásti
Zabudované ovladače
Chytrá adaptace na  
podmínky venku i uvnitř

Sterilizátor vody
Ozonový generátor ničí téměř všechny 
vodní bakterie a viry

Filtrační zařízení 
Různé třídy filtračních médií, která vy-
hovují místním předpisům

Čerpadlo  
Bylo zvoleno tak, aby odolalo i těm  
nejnepříznivějším klimatickým podmínkám

Tepelný výměník 
Je plněn studenou vodou 
pro zvýšení chladicího účinku

Ventilátory 
Elektronicky komutované (EC), 
100% variabilní rychlost 

Odpařovací médium
OXYVAP s mimořádnou účinností 
s antibakteriálním nátěrem 

Snímač kvality vody
Monitoruje kvalitu vody a zajišťuje, že 
nazbyt nepřijde ani jediná kapka

Kryt
Z hliníku s UV povlakem odolným vůči 
povětrnostním vlivům a mořské vodě

Sekce zchlazené vody 
Integrovaná sekce generuje 
trvalý přívod studené vody 





Klíčové specif ikace
INTRCOOLL PLUS

3 070 W 

116 %

15 000 m3/h při 80 Pa ESP
 (8 829 CFM při 0,32 inAq ESP)

Až do 40
 (až do 136 BTU/(W·h))

1 899 mm × 1 899 mm × 1 431 mm
(74,76" × 74,76" × 56,34")

305 kg / 395 kg
(672 lb / 871 lb)

JMENOVITÝ VÝKON 

ÚČINNOST

NOMINÁLNí PROUDĚNí VZDUCHU

CHLADICí FAKTOR (EER)

ROZMĚRY

HMOTNOST (SUCHÁ/PROVOZNí) 

INTRCOOLL STANDARD

1 360 W

116 %

6 500 m3/h při 80 Pa ESP
 (3 826 CFM při 0,32 inAq ESP)

Až do 40
(až do 136 BTU/(W·h))

1 338 mm × 1 338 mm × 1 005 mm
(52,68" × 52,68" × 39,57")

185 kg / 250 kg
 (408 lb / 551 lb)



Oxycom chápe potřebu čerstvého ochlazeného vzduchu. Naším cílem v době, kdy na pozadí obav 

vzrůstá zájem o životní prostředí, je přinášet zdravé klima do interiérů, v nichž se lidé budou moci lépe 

cítit a efektivněji pracovat nezávisle na ročním období. Inspirováni přírodou dnes vyvíjíme a vyrábíme ta 

nejpraktičtější a energeticky nejúčinnější řešení, která ukazují budoucnost v oblasti řízení klimatu.

windMax s.r.o.
Purkyňova 99 - 612 00 Brno

T 730 898 595   E  info@windmax.cz    I  www.windmax.cz

O společnosti  Oxycom




