
APAG ELEKTRONIK s.r.o.
Případová studie projektu 

Projekt
APAG ELEKTRONIK se zabývá vývojem a výrobou vysoce kvalitních měřicích přístrojů a osvětlovacích 
jednotek LED pro zákazníky v automobilovém i ostatním průmyslu. Našim úkolem bylo:

 zajistit ve výrobních halách společnosti stálou teplotu 23°C v rozsahu ± 2°C a 

 zajistit ve skladovacích prostorech stálou teplotu 20°C v rozsahu ± 3 °C, při spodní hranici vlhkosti 
vzduchu 30%. 

 zajistit dostatečné množství čerstvého vzduchu a odvést kontaminovaný vzduch od strojů

V administrativní části budovy byl kladen důraz na komfortní a zároveň úsporné větrání. Samozřejmou 
součástí zadání bylo řešení hygienického větrání sociálních zařízení, chlazení a odvětrání technických 
prostor a požární odvětrání únikových zón.    

Výzva
V původním projektu byl navržen standardní systém pro vytápění (plynové kotle, otopná tělesa ve 
výrobních a skladových halách), dále větrání pomocí vzduchotechnických jednotek osazenými výměníky 
pro studenou a pro teplou vodu. M-tech na základě svých dlouholetých znalostí a zkušeností navrhl 
efektivní způsob řešení s využitím moderní technologie Mitsubishi Electric.

Řešení M-tech
Požadované klima ve výrobních halách a skladové hale zajišťují systémy vzduchotechnických jednotek 
osazené kondenzačními jednotkami Mitsubishi Electric a zvlhčovacími jednotkami. V tomto konkrétním 
případě jsme využili technický potenciál kondenzačních jednotek Mr. SLIM PUHZ-RP. Jediným zařízením 
tak vyrábíme chlad i teplo a to se špičkovými technickými a ekonomickými parametry. Při režimu topení 
jednotky využívají princip tepelného čerpadla.

Výhody použití kondenzačních jednotek PUHZ-RP jako zdroj chladu i tepla:
 úspora nákladů na provoz zařízení (tepelné čerpadlo)

 okamžitá reakční schopnost

Celkem výkon chlazení / topení 490 kW.  

Celkový vzduchový výkon VZT zařízení 93 000 m³/h.

Pro kancelářské prostory jsme nasadili vzduchotechnické větrací jednotky s rekuperací tepelné energie 
Lossnay LGH. Ty jsou vybaveny rekuperátorem z materiálu Lossnay Core, který přenáší teplotu a vlhkost 
s vysokou účinností. 

Celkový vzduchový výkon VZT Lossnay 11 200 m³/h.
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součástí zadání bylo řešení hygienického větrání sociálních zařízení, chlazení a odvětrání technických pro-
stor a požární odvětrání únikových zón.    

Výzva
V původním projektu byl navržen standardní systém pro vytápění (plynové kotle, otopná tělesa ve výrob-
ních a skladových halách), dále větrání pomocí vzduchotechnických jednotek osazenými výměníky pro 
studenou a pro teplou vodu. M-tech na základě svých dlouholetých znalostí a zkušeností navrhl efektivní 
způsob řešení s využitím moderní technologie Mitsubishi Electric.

Řešení M-tech
Požadované klima ve výrobních halách a skladové hale zajišťují systémy vzduchotechnických jednotek 
osazené kondenzačními jednotkami Mitsubishi Electric a zvlhčovacími jednotkami. V tomto konkrétním 
případě jsme využili technický potenciál kondenzačních jednotek Mr. SLIM PUHZ-RP. Jediným zařízením 
tak vyrábíme chlad i teplo a to se špičkovými technickými a ekonomickými parametry. Při režimu topení 
jednotky využívají princip tepelného čerpadla. V jiných případech lze velice vhodně využít rekuperační 
technologie ZUBADAN. 

Výhody použití kondenzačních jednotek Mitsubishi Electric, Mr. SLIM PUHZ-RP, PUHZ-SHW  
jako zdroj chladu i tepla:
 úspora nákladů na provoz zařízení (tepelné čerpadlo)
 okamžitá reakční schopnost
 zatížení budovy hmotností je nižší než u původního řešení
 příznivé pořizovací náklady – kvalitní klimatizační zařízení je možné i vytápět
 odpadá vodní hospodářství 
Celkem výkon chlazení / topení 490 kW.  
Celkový vzduchový výkon VZT zařízení 93 000 m³/h.
Pro kancelářské prostory jsme nasadili vzduchotechnické větrací jednotky s rekuperací tepelné energie 
Lossnay LGH. Ty jsou vybaveny rekuperátorem z materiálu Lossnay Core, který přenáší teplotu a vlhkost 
s vysokou účinností. 
Celkový vzduchový výkon VZT Lossnay 11 200 m³/h.



Obrazová příloha

zasedací místnost – samostatná KJ

detail ovladače, klimatizace

strojovna, VZT jednotky

VZT potrubí – chlazení topení skladová část

KJ skladová hala – chlazení / topení

strojovna, VZT jednotky

Tady uděláme zaslané fotky s popisky
3312901 – zasedací místnost – samostatná KJ
3312894 – VZT potrubí – chlazení topení skladová část
3312896 – detail ovladače, klimatizace
3312898 – KJ skladová hala – chlazení / topení
3312887, - 891 – strojovna, VZT jednotky

3312892 – rozvaděč MaR + komunikační jednotky ME
2263 – montáž VZT potrubí
3312878, 882,  884,885 - výrobní haly

886, výrobní haly
206, 2207, 2222 – příprava, montáž….
IMG_5106 - venkovní jednotky
p3312904 - vnější pohled na halu



Obrazová příloha

rozvaděč MaR + komunikační jednotky ME

výrobní haly

výrobní haly

montáž VZT potrubí

výrobní haly

výrobní haly

Tady uděláme zaslané fotky s popisky
3312901 – zasedací místnost – samostatná KJ
3312894 – VZT potrubí – chlazení topení skladová část
3312896 – detail ovladače, klimatizace
3312898 – KJ skladová hala – chlazení / topení
3312887, - 891 – strojovna, VZT jednotky

3312892 – rozvaděč MaR + komunikační jednotky ME
2263 – montáž VZT potrubí
3312878, 882,  884,885 - výrobní haly

886, výrobní haly
2220 – 2223, 2258, 2205, 2206, 2207 – příprava, montáž….



Obrazová příloha

výrobní haly

příprava, montáž….

venkovní jednotky

příprava, montáž….

příprava, montáž….

vnější pohled na halu

Tady uděláme zaslané fotky s popisky
3312901 – zasedací místnost – samostatná KJ
3312894 – VZT potrubí – chlazení topení skladová část
3312896 – detail ovladače, klimatizace
3312898 – KJ skladová hala – chlazení / topení
3312887, - 891 – strojovna, VZT jednotky

3312892 – rozvaděč MaR + komunikační jednotky ME
2263 – montáž VZT potrubí
3312878, 882,  884,885 - výrobní haly

886, výrobní haly
206, 2207, 2222 – příprava, montáž….
IMG_5106 - venkovní jednotky
p3312904 - vnější pohled na halu


