
CHLADIACE ZARIADENIA
V MIESTNOSTIACH NA USKLADNENIE VÍNA

 

 

KVALITNÉ VÍNA SA OPLATÍ

USKLADÒOVA� LEN ZA PRIMERANÝCH PODMIENOK



 

Skúsení  odborníci na víno presne vedia, že víno je ve¾mi 
citlivá, živá tekutina; vyžaduje si starostlivé uskladnenie - 
aby dozrelo, aby sa vytvorila a zachovala jeho chu�.  
Kvalita dozrievania závisí v prvom rade od teploty miesta 
uskladnenia. Víno, ak je to možné, uskladòujeme v pivnici, 
avšak nie každá pivnica automaticky zabezpeèuje 
optimálne podmienky na uskladnenie vína, nehovoriac o 
tom, že v mnohých domoch èi bytoch pivnica nie je. 

Francúzska firma FONDIS vyvinula na riešenie tohoto 
problému sériu chladiacich prístrojov WineMaster, 
pomocou ktorej môžete pretvori� akéko¾vek miesto pod¾a                                                    
vášho výberu na vínnu pivnicu.

Wine Master
- zariadenia na chladenie pivnice
uspokojuje aj najnároènejšie požiadavky

FONDIS so svojimi viac než 15 -roènými skúsenos�ami 
v tejto oblasti je na èele európskeho trhu.

Wine Master
je ideálnym riešením pre profesionálne uskladnenie a dozrievanie znaèkových vín    

STÁLA   TEPLOTA   

TLMENIE  OTRASOV

STÁLA  VLHKOS�

vzduchu (v prípade typu vysuší a neuzatvára f¾ašu 
Pre uskladnenie vína nie je Wine C18 volite¾ne), èo dokonale, s èím je spojené 
najdôležitejším èinite¾om poèas zimných mesiacov odparovanie tekutiny. 
samotná teplota vzduchu, ale zabezpeèuje udržiavanie Ideálna vzdušná vlhkos� 
aby bol teplotný stupeò stále predpísanej teploty v závislosti od teploty 
rovnaký. Chladiace prístroje v miestnosti. Na to slúži vzduchu by mala by� 
WineMaster poskytujú ve¾mi ventilátor zabudovaný do v intervale 60 až 80 %.
presnú a spo¾ahlivú reguláciu systému. Takto je možné 
tepelného stupòa vïaka                      d   o  z  r i e  v  a  n   i e    a    u  s  k  l a  d   n  e  n  i e                                 
zabudovanému elektronicky znaèkových vín pri rovnakej Všetky pohyblivé èasti 
fungujúcemu termostatu, teplote v každom roènom chladiaceho zariadenia 
digitálne zobrazujúcemu období. WineMaster sú tlmené, takže 
teplotu v miestnosti, ktorá sa neprenášajú na uskladnené 
dá nastavi� na rozpätie od víno žiadne vibrácie, ktoré by 
8°C do 16°C. Klimatizaèné Ak je vzduch príliš vlhký, na mohli spôsobi� zníženie jeho 
zariadenia WineMaster zátke sa utvára pleseò, ak je kvality. 
zabezpeèujú aj ohrievanie vzduch príliš suchý, zátka sa 



Výhody chladiacich zariadení Wine Master

SÚ   KDEKO¼VEK   ZABUDOVATE¼NÉ

DLHÁ   ŽIVOTNOS�

OCHRANA  ŽIVOTNÉHO   PROSTREDIA

¼AHKÁ   ÚDRŽBA

¼AHKÁ   MANIPULÁCIA

NÁVRATNOS�   INVESTÍCIE

JE  TICHÝ, DISKRÉTNY

otáèok, èím tiež prispieva k zníženiu hladiny 
WineMaster sa skutoène môže umiestni� hluku. 
kdeko¾vek, môže to by� hociktorá èas� garáže, 
malá podkrovná izba, nevyužitý priestor pod Všetky významné súèasti WineMaster-u 
schodami, stará komora. Treba si len vybra� (kompresor, termostat, chladiè, ventilátor 
miesto, zabezpeèi� ho tepelnou izoláciou a už atï.) sme ve¾mi starostlivo vyberali a viackrát 
len dba� o to, aby sa dnu nedostalo sme kontrolovali ich výrobný proces. Spôsob 
prirodzené svetlo, ani žiadne vibrácie. spracovania a kvalita zabezpeèujú našim 
Zariadenie WineMaster sa môže zabudova� zariadeniam dlhú životnos�. 
do steny pod okno podobne ako okenná 
klimatizácia (typ Wine C), ale existuje aj Naše zariadenia sú plnené médiom R 404a 
závesný typ alebo typ stojaci na podlahe alebo R 407c. Tieto médiá nie sú škodlivé ani 
(Wine In), ktoré odsávajú prebytoèné teplo pre ozónovú vrstvu ovzdušia ani pre zdravie.
z miestnosti a odvádzajú ho potrubím do 
vonkajšieho priestoru. Náš najnovší výrobok Naše zariadenia majú ¾ahko vymenite¾ný filter 
zariadenie Wine SP zabezpeèuje súlad vzduchu. Jeho obèasná výmena (umytie) 
s vonkajším priestorom. zabráni zneèisteniu výmenníka tepla, èo by 

mohlo do znaènej miery zníži� výkonnos� 
Na prednom paneli je umiestnený regulátor zariadenia. 
signalizujúci teplotu v miestnosti. Požadovanú 
teplotu možno ¾ahko nastavi� stlaèením Spo¾ahlivos� WineMaster-u umožòuje 
tlaèidla. lacnejšie zakúpi� mladé víno v ešte 

nevyzretom stave, a potom ho doma necha� 
Vnútorný aj vonkajší  ventilátor vo vyzrie�. Je to zvláš� zaujímavá možnos� najmä 
WineMaster-i má špeciálne protihlukové v prípade kvalitných znaèkových vín, ktoré 
tesnenie, hladina ich hluku do 3 m dosahuje môžene uskladòova�  po celé roky hoci aj 
len 43 dB (A). Ventilátor v type Wine C50S je v množstve nieko¾ko stoviek fliaš – chladnièka 
vybavený tiež regulátorom otáèok, vïaka na víno nie je na  tento úèel totiž vhodná. 
ktorému pracuje len s nevyhnutným poètom 

 



WINE  C  -CHLADIACE ZARIADENIA TYPU OKENNEJ KLIMATIZÁCIE

Zariadenia Wine C18, C 18S, C 18SR a Wine C50S, C 50SR treba zabudova� do steny takisto  ako bežnú 
okennú klimatizáciu. Tieto zariadenia odvádzajú teplo z ochladzovanej miestnosti do ved¾ajšej miestnosti 
alebo do vonkajšieho priestoru – pozri obrázky nižšie:

 

tepelná izolácia 

utesnené dvere

chladenie pivnice

Wine C18 alebo Wine C18SPríklad zabudovania
typu Wine C

Wine C 50S

  

 

C18 alebo C18S

vnútorný poh¾ad

C18 alebo C18S

vonkajší poh¾ad            

C 50 S

vnútorný poh¾ad

C 50 S

vonkajší poh¾ad            

VÝHODY ZAUJÍMAVOSTI

V základnej výbave: Wine C18 (len v chladiacom prevedení)                                                                           
a Wine  C18S (v chladiacom  a výhrevnom 
prevedení)

Wine C50S

Vyvážený tvarový dizajn

¼ahká zabudovate¾nos�

Funguje aj ako výhrevné teleso

- Elektronický termostat s digitálnym

  zobrazením, ¾ahká manipulácia,   nastavený
- Vïaka znaènej úspore miesta sú využite¾né  vo výrobe                                                                                                         
  prakticky v ktorejko¾vek miestnosti, èím sa dá- Filter vzduchu – ¾ahko sa èistí - zabezpeèuje
  miestnos� premeni� na sklad vína – môže to  zariadeniu dlhú životnos�
  by� hoci podkrovie, schodište alebo pivnica  - Zariadenia Wine C 18S a Wine C 50S

3  - Do malých priestorov do objemu 18 m sú  miestnos� aj vykurujú
  ideálne a lacné typy Wine C18 a Wine C18S, - Chladiace médium R 404a neohrozuje životné
  v závislosti od tepelnej izolácie   prostredie 

- Ventilátory s ve¾mi nízkou spotrebou

  elektrickej energie
- Zapnutím vo¾by „rýchle chladenie“ sa urýchli

  temperovanie vínnej pivnice a jej udržiavanie Jemné línie a farba zariadenia evokujú 
predstavu teèúceho vína, èo harmonicky ladí   v optimálnej teplote

s prostredím vínnej pivnice. - Matné svetlo s nízkou spotrebou energie, 

  ktoré je zabudované do zariadenia umožòuje

Typ Wine C dodávame s dreveným rámom, èo   nájs� h¾adanú f¾ašu bez toho, aby sa zvýšila
znaène u¾ahèuje jeho montáž.   teplota v miestnosti použitím bežného 

  svetelného zdroja
Typ Wine C50S obsahuje elektronicky riadené - Zariadenie v závislosti od tepelnej izolácie
kúrenie, ktoré automaticky zaène pracova�,   zabezpeèuje požadované chladenie 

3 keï kvôli vonkajšiemu chladu klesne teplota   v miestnosti do objemu 50 m
vzduchu vo vínnej pivnici pod doporuèenú 
hodnotu. 



WINE  IN  -CHLADIACE ZARIADENIE SO VZDUCHOVÝM POTRUBÍM

Zariadenia Wine IN18 a Wine IN50 – tzv. monobloky sú samostatne stojace zariadenia, ktoré treba
v celosti umiestni� v priestore urèenom na chladenie, prièom sa pripájajú k vonkajšiemu prostrediu 
vzduchovými potrubiami 1-1, odkia¾ z kondenzátora prijímajú ochladený vzduch a kam fúkajú horúci 
vzduch – pozri obrázky nižšie: 

 

tepelná izolácia

tepelná izolácia

utesnené dvere 

utesnené dvere 

vzduchové
potrubie

vzduchové
potrubie

chladenie
pivnice

chladenie
pivnice

VÝHODY ZAUJÍMAVOSTI
¼ahká zabudovate¾nos�

WINE  IN18

Skutoèná diskrétnos�

WINE  IN50

Základná výbava 

Montáž  typov Wine IN18 a Wine IN50 je ve¾mi 
jednoduchá. Nie je potrebné pripojenie - Maximálna dåžka rovného vzduchového
chladiacej vrstvy, zariadenie treba len pripevni�   potrubia  je 14 m (napr. 6 + 8 m)
na stenu alebo na podlahu. Na objednávku - Nutný priemer prierezu steny: 13,5 cm 
dodáme aj flexibilné vzduchové potrubie. - Zariadenie v závislosti od tepelnej izolácie

3    je vhodné maximálne do objemu 18 m
Nezainteresovaná osoba si zariadenie ani 
nevšimne, takže toto riešenie je - Maximálna dåžka rovného vzduchového
najbezpeènejšie.   potrubia je 10 m (napr. 3 + 7 m)

- Nutný priemer prierezu steny: 16 cm                                                                   
Základné vybavenie typov Wine IN18 a Wine - Zariadenie v závislosti od tepelnej izolácie
IN50 je totožné so sériou Wine C charakteru   zabezpeèuje žiaduce chladenie maximálne

3 okennej klimatizácie.   do objemu 50 m

 

èelný panel 
typu IN18

zadný diel
typu IN18

èelný panel typu IN50 zadný diel  typu IN50



 

vnútorné
prostredie

vonkajšie
prostredie



WINE  SP1100
- PRVÉ SPLIT ZARIADENIE NA CHLADENIE VÍNA

3Wine SP100 v závislosti od tepelnej izolácie je vhodný na chladenie vínnej pivnice hoci aj v objeme 100 m . 
Pozostáva z dvoch samostatných jednotiek prepojených  flexibilnou hadicou. Jedno zariadenie 
umiestnime vo vínnej pivnici a druhé vo ved¾ajšej miestnosti alebo vo vonkajšom priestore.  

 

NOVINKA

VÝHODY ZAUJÍMAVOSTI
VE¼KÁ  CHLADIACA  SCHOPNOS�

NEPOTREBUJE  MOŽNOS�  VO¼BY  –  VŠETKO  
JE  OBSIAHNUTÉ  V  ZÁKLADNEJ  VÝBAVE:

JEDNODUCHÁ  MONTÁŽ

- Pripojenie vnútornej a vonkajšej jednotky
Chladiaca schopnos�: 2 500 W   zabezpeèuje ohybná, flexibilná hadica 

  s krížovým prierezom v dåžke 5 m, 
  s priemerom 70 mm                             

- Elektronický termostat s digitálnym - Je ideálnym riešením v prípade, ak kvôli
  zobrazením, nenároèná manipulácia,    existujúcim stavebným podmienkam nie je
  základné hodnoty nastavené vo výrobe                               m    o  ž  n  é    d   o  d  a  t  o  è  n  é     n  a  m    o  n  t  o  v  a  n  i e     z a  r  i a  d  e   n  ia
- Filter vzduchu – ¾ahko sa èistí   typu okennej klimatizácie èi zariadenia
  a zabezpeèuje zariadeniu dlhú životnos�                 so vzduchovým potrubím                                                                      
- Zohrievanie pomocou tepelného èerpadla                      -   J  e    t o     p  r v  é     z a  r  i a  d  e   n  i e    takéhoto typu na trhu 
- Nepoškodzuje životné prostredie, kompresor
  je plnený chladiacim médiom R 407c  bez 
  CFC, má ve¾ký výkon a malé rozmery a je tichý
- Ventilátor s vysokou úèinnos�ou, s nízkou
  spotrebou energie, je tichý            

Wine SP100 pozostávajúci z dvoch jednotiek je 
dodávaný v stave okamžitého 
a ¾ahkého namontovania pripojením.

 

 



WINE MASTER
TECHNICKÉ  ÚDAJE  CHLADIACICH  ZARIADENÍ  DO  VÍNNYCH  PIVNÍC  

Zabudovanie typu 
okennej 

klimatizácie  

 

Kondenzátor 

 
prepojený s vonk. 

prostredím dvoma 
vzduchovými 
potrubiami

 
 

 Prevedenie typu
 mobilnej

klimatizácie

 

 

 
Wine 

C50S

 

 

Wine IN 

závesné 

prevedenie  
 

Wine 

IN50 

stojaci 

na 

podlahe  

 

Wine SP100  
Wine 

C18 

a  Wine 

C18S  

Rozmery:  

                 šírka mm  

                 håbka mm  

                 výška mm  

 

548  

440  

380  

 

552  

510 

530  

 

550/676 

465  

390  

 

    485  

326/390 

925  

vnútorné/vonkajšie  

480/480 

370/320 

1010/540 
 

Váha, kg  35 45 40     51 45/15 

Max. objem ochladzovaného  
priestoru pri vhodnej 
tepelnej  izolácii

 

18 m3  50 m3  18 m3  50 m3  100 m3  

Chladiaci výkon, W  550  1200  550    1200  2500  

Elektrické pripojenie  230 -  240 V  50 Hz 230  - 240 V  50 Hz  230  -  240 V  50 Hz  

  

Prúdová spotreba, A  2,2 4,6 2,2 4,6 9,2  

Priemer vzduchového  
potrubia kondenzátora  
(sacia-tlaková sila je rovnaká)

nie je  125 mm  150 mm  flexibilná hadica:  

5 m  

Maximálna dåžka 
vzduchového  
potrubia kondenzátora

 

nie je  2 x 7 m  2 x 5 m  flexibilná hadica:  

5 m  

 

Dodávka vzduchu cez 

kondenzátor  

nie je  180 m
3

/h    200     m3/h

 

flexibilná hadica: 

 

5 m  

Chladiace médium  R 404  R 404  R 407  

Priemer potrubia 

odvádzajúceho kvapky vody  

9 mm  9 mm  9 mm  

Drevený rám na upevnenie  áno nie je potrebný  áno 

 

  

Elektrické vykurovanie len pri
C18S

áno áno áno

Regulátor teploty
s digitálnym zobrazovaním áno áno áno

Filter vzduchu áno áno áno

Í p l u s

d

ELEKTRO KLÍMA PLUS s.r.o.
Považská 16, 940 67 Nové Zámky

Mobil: +421 907 484 676
Tel./Fax: +421 35 642 1086

E-mail: info@elektroklimaplus.sk
www.elektroklimaplus.sk

Distribútor pre Slovensko

obchod NZ
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