
Destratifikátor 
– míchačky vzduchu jsou ideálním 
předpokladem úspěšného řešení problému 
energetických ztrát odstraněním jevu 
vrstvení teplého vzduchu v podstřeší 
vysokých hal. Působením míchaček-
směšovačů vzniká v prostoru haly konstantní 
teplota i vlhkost od podlahy až po strop.

ARIANNE 1, 2                                                    

Optimální umístění Arianne je na kótě cca 70-80% celkové výšky haly. Vhodně tvarovanými listy pracovního rotoru se během krátké doby navodí 
sací efekt a donutí vystoupat chladný vzduch od podlahy vzhůru, kde se rozmíchá s horkým vzduchem z podstřeší. Protože sání chladného 
vzduchu vyvolává u podlahy podtlak, sestupuje rozmíchaný vzduch po stranách dolů, kolem stoupajícího proudu vzduchu chladného. Během 
cca 30-40 minut od spuštění Arianne již dochází k homogenizaci vrstev vzduchu v hale a tím především k vyrovnání rozdílu teplot mezi 
podstřeším a podlahou

www.accorroni-cz .czÚspora energie při vytápění vysokých objektů

Vyrovnání teplotních rozdílů mezi podlahou a stropem znamená 
razantní přesun tepla tam, kde je právě potřebujeme. Současně 
vzniká energetická úspora, která ve srovnání s topným provozem 
bez Arianne činí více, než 25%. Arianne nejsou obyčejné 
ventilátory, které teplý vzduch z podstřeší pouze „sfouknou“ dolů 
a poté se zastaví. Arianne svou nepřetržitou činností neustále 
promíchávají celou hmotu vzduchu v hale a tak dochází k průběžné 
homogenizaci vzduchu při každé teplotě prostředí. Podmínkou 
optimální účinnosti systému je správná instalace a správný 
výpočet množství a umístění jednotek Arianne.

model objednací kód

ARIANNE 1 39500000 P/L*

ARIANNE 2 39600000 P/L*

*pravý nebo levý chod (P nebo L)

Regulátory rychlosti otáček, čtyřstupňové

1fázové objednací kód

Pro max. 2 jednotky 39600005

Pro max 4 jednotky 39600006

Rozběhový kondenzátor pro 1fázové připojení 10333205

3fázové objednací kód

Pro max. 2 jednotky 39600007

Pro max. 4 jednotky 39600008

Pro max. 6 jednotek 39600009Vysoká
účinnost

úspora
energie

snadná
 instalace

tichý chod 
ventilátorů
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Typ:  ARIANNE 1 ARIANNE 2

Poloměr účinnosti m 7 9

Výška účinnosti max. m 14 18

Výkon m3/h 7 500 10 000

Rozměry Ø, mm 680 680

výška, mm 500 500

Hmotnost kg 16 18

Plošný průmět oblasti účinnosti (kruh) m2 200 250

Průměr průmětu oblasti účinnosti (kruh) Ø m 14 18

Hladina hluku dB(A) 30 30

Elektrický příkon motoru W 150 220

Otáčky n/min' 400 700

Napájení motoru ~ f třífázové nebo jednofázové

Napájecí napětí V 230-400

Povrchová úprava - zbarvení * černá

Povrchová úprava - nástřik * práškový komaxit

Izolační krytí motoru * IP 44

Prostorové proudění v hale při použití míchačky Arianne

Teplotní rozvrstvení vce vytápěných prostorech
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Arianne 2

Arianne 1

výškou  prostoru  a  instalační  výškou.
Přiklad:
• Výška tovární haly 8 m
• Instalační výška 6 m (KING75)
Tento model přemístí při poloměru oblasti 7m a plo-

še pokrytí 200 m2 množství vzduchu 7.500m3/h.
Plocha pokrytí se dá představit jako svislý válec se 

základnou 200 m2 a výškou 8m. Objem tohoto válce 
činí 1.600 m3. Objem cirkulovaného vzduchu 7.500 m3/h 

násobku tohoto objemu. Totéž se týká i jiných případů 
v nichž se používají modely obou sérií.

KING a bylo zjištěno jeho přemísťování vzduchu vzhle-
dem k celkovému objemu prostoru, stačí vydělit celko-

Příklad:
•   Plocha výrobní haly: 1.200 m2

Tato kalkulační metoda platí pro všechny modely.

Určeni rozmístění

nit geometrický charakter prostoru a jeho eventuální 
nepravidelností. V prvé řadě je však rozhodující pracov-
ní oblast a směr otáčení.

Příklad:

• Šířka tovární haly: 14 m
• Délka tovární haly: 40 m

 k promí-
seni vzduchu v prostoru průmyslové haly.

Rozměry haly:
• Délka  100 m
• Šířka:  30 m
• Max výška: 10 m
• Instalační výšká: 7,5 m
• Plocha haly: 3.000 m2

Celková plocha haly ku ploše pokrytí

v provedení K100.

• Maximální výška: 8 m

• Model: ELC 2000

radiusem 7m modelu K75. Je nutno pamatovat na to, 

„šachovnice“, aby se zaručilo promísení a rozdělení 
vzduchu v horizontálním směru.
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Instalace
Při rozmístění více jednotek je nutno brát v úvahu 

geometrii budovy, akční rádius destratifikátoru a směr 
otáčení rotoru. V závislosti na vybraném typu a na po-
žadovaném počtu, měly by být destratifikátory KING 
rozmístěny tak, aby umožňovaly optimální směšování 
vzduchu.

Destratifikátory KING mají na horní přírubě 4 závěsná 
oka, za které se pomocí závěsného lankového systému 
upevní ke stropu, nosníku apod.

Navrhněte kotvící body tak aby lanka byly 30-40 
stupňů od svislé osy.

• Kotevní body musí být v dostatečné vzdálenosti, 
aby mohly účinně eliminovat počáteční kroutivý mo-
ment destratifikátoru. Kotvící body musí být alespoň 1 
m od motoru destratifikátoru

• Strop popř. nosník pro ukotvení destratifikátoru 
musí být dostatečně dimenzován (cca 50 kg na každý 
kotvící bod)

Destratifikátor KING nesmí být instalován níže než 4 
m od podlahy. Destratifikátory KING musí být insta-
lovány v dokonalé horizontální rovině
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instalační výška

rozmístění destratifikátorů a směr otáčení
směr otáčení první jednotky není důležitý NÁSLEDUJÍCÍ však musí být vždy v protisměru

Příklady instalace:
výška budovy:   6 m výška zavěšení: 5 m
výška budovy:   8 m výška zavěšení: 6,5 - 7,0 m
výška budovy:   10 m výška zavěšení: 8,0 - 8,5 m
výška budovy:   14 m výška zavěšení: 11 - 12 m

Destratifikátor ELITURBO

směšuje a recirkuluje teplý

vzduch ohřátý topidly. Tento

proces zabraňuje stratifikaci

a pomáhá dosáhnout

teplotní rovnováhy v celé

budově.

ELITURBO používá vřete-

nový centrifugální rotor,

který umožňuje rovnoměr-

né směšování vzduchu bez

citelného proudění vzduchu.

Jeho činnost je kontinuální a

garantuje konsistentní

mikroklimatické podmínky.

Konvenční vytápěcí zaří-

zení jsou často používány

v průmyslových a admini-

strativních budovách, ve

kterých se teplý vzduch šíří

konvenčním prouděním.

Zatímco tento způsob po-

skytuje přijatelný teplotní

komfort v malých budo-

vách, ve velkých budo-

vách, pokud nepoužijete

sekunderní žaluzie GEA,

se teplý vzduchu vrství

u stropu. Vzduch ve vyšších

částech budovy je tedy

teplejší než u podlahy a za

jistých podmínek může být

rozdíl teplot 10-15°C.

Tepelné ztráty způsobené

konstrukcí budovy a spo-

třeba energie na vytápění

jsou velmi ovlivněny ne-

správnou izolací, zejména

starší průmyslové budovy

jsou v tomto ohledu velmi

špatné. Teplota u podlahy

je velmi často regulována

termostaty, ale teplota u

stropu je závislá na mnoha

faktorech:

• Kapacita, výkonnost a

distribuce ve vztahu

k velikosti budovy

• Sezónní změny ven-

kovních podmínek.

Ztráty energie způsobené

strafifikací indikují

teplotní gradienty 1°C

nebo více na každý metr

výšky. Stratifikace také

zvyšuje větrací ztráty,

protože zvýšení teploty

vede k většímu úniku

vzduchu skrz otvory v bu-

dově. Nárůst větracích

ztrát vzduchu může

dosáhnout hodnoty až 5%

na každý stupeň rozdílu

teploty u podlahy a stropu.

Proces destratifikace

Vertikální směšování

• Chladný vzduch je přene-

sen z nižších částí budovy

a zároveň směšován s te-

plejším vzduchem z vyš-

ších částí. Je směšován

uvnitř rotoru a vyfukován

radiálně skrze baterii

cirkulárních deflektorů

(konvengertně-divengert-

ní systém).

• Vzduch je vyfukován

malou rychlostí, ale pod

destratifikátorem jsou

induktivně vytvořeny dvě

zóny s redukovaným

tlakem, které garantují

cirkulaci vzduchu.

• Proces zaručuje nepřetr-

žité směšování vzducho-

vých vrstev, reguluje

změny teploty, vlhkosti

a vzduchu.

• Vertikální měnivý pohyb

je téměř úplně elimino-

ván.

Horizontální směšování

• Když narazí proud vzdu-

chu z destratifikátoru,

který rotuje ve směru

hodinových ručiček na

proud vzduchu  rotující

proti směru hodinových

ručiček, oba proudy vzdu-

chu se pak pohybují

stejným směrem.

• Proudy vzduchu pohybující

se společně, mění úroveň

teploty, vlhkosti a tlaku

tak, že je mezi nimi

rovnováha.

• Kontinuální horizontální

přenos vzduchu skrze

měnivý pohyb vzduchu

způsobuje globální

směšování s uniformními

fyzikálními podmínkami.

• Rychlost vzduchu z destra-

tifikátoru ELITURBO je

zpravidla 0,1 m/s. Pomalé

rychlosti zamezují průva-

nu a víření prachu.

Jestliže mají destratifikáto-

ry stejný směr rotace, proud

vzduchu z jednoho destrati-

fikátoru narazí na proud

vzduchu ze sousedního. Tím

se zabraňuje oběma prou-

dům ve společném pohybu,

nastává turbulentní smě-

šování a je znemožněna

jakáko-li forma distribuce

uniformního vzduchu.

Destratifikátor ELITURBO
®

Využití destratifikátoru

Významný ekonomický

přínos spolu s jednoduchostí

instalace umožňují, aby

destratifikátory ELITURBO

mohly být široce využity

v různých odvětvích:

• Průmyslové objekty

Destratifikátor může být

využit v průmyslových a

komerčních budovách ke

zlepšení efektivity vytápění

a ke zlepšení pracovních

podmínek. Teplo vyprodu-

kované stroji a výrobními

procesy je rozptýleno a

užito k vytápění budovy.

V létě jednotka větrá bu-

dovu a používá k tomu

venkovní vzduch, pomáhá

též rozptýlit výpary,

zápachy a vlhkost.

• Sportovní haly a

plavecké bazény

Destratifikátor eliminuje

teplotní ztráty charakte-

ristické pro tento sektor.

Redukují rovněž vlhkost a

chlorové výpary v plavec-

kých bazénech. Nízká

rychlost (0,1 m/s) minima-

lizuje průvan.

• Umělecké galerie a

muzea

Tyto budovy jsou často starší

a tím i náročnější na stálé

prostředí pro umělecká díla.

• Skleníky, chlévy a stáje

Ve sklenících dochází k vel-

kým tepelným ztrátám,

které zabraňují správné

distribuci teploty pro

kultivaci. Destratifikatory

ELITURBO mohou tento

problém vyřešit, protože

přinášejí významné výhody.

Destratifikatory garantují

uniformní vlhkost a jsou

velmi užitečné při řešení

problému s kondenzací.

Jemné a stálé větrání

pomáhá dýchání rostlin,

vypařování a ochraňuje je

před některými nemocemi.

Destratifikatory zajiš�ují

stejnoměrnou distribuci

vlhkosti a evakuaci plynů,

výparů a zápachů, které se

udržují v uzavřených

prostorách se zvířaty, jako

jsou stáje apod.


