
Sufit wentylacyjny
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z recyrkulacj# powietrza

dK����^hW�Z/KZ

Powietrze oczyszczone:

ͻ��100% z t!uszczów,

ͻ��99,7% z zapachów,

ͻ��77% z bakterii salmonelli,

ͻ��58% z pozosta!ych bakterii,

ͻ��pozbawione ple"ni i grzybów.



Na I stref! sk!adaj# si$ 3 %ltry: 
1. Kombi%ltr (%ltr labiryntowy i siatkowy),
2. Filtr &izelinowy,
3. Lampa plazmowa.

W stre"e oczyszczania wst!pnego – powietrze 
zostaje oczyszczone z najwi$kszych cz#stek 
t!uszczu i zapachów.

STREFA II - oczyszczanie dok#adne

W stre"e II – stre"e oczyszczania dok#adnego - powietrze przechodzi przez %ltr &izelinowy i oczyszczone zostaje z pozosta!ych  
cz#stek t!uszczu, by nast$pnie przej"' przez wymiennik ciep!a, w którym nast$puje sch!odzenie powietrza oraz kondensacja  
znajduj#cej si$ w nim pary wodnej. 

Powietrze przechodz#c kolejno przez %ltry: jonowy, w$glowy i %ltry elektrostatyczne zostaje oczyszczone  
z resztek t!uszczu w 100% oraz z zapachów w 99,7%.

Ostatnim etapem jest doprowadzenie powietrza do odpowiedniej temperatury. Powietrze czyste i o w!a"ciwej temperaturze tra%a 
ponownie do pomieszczenia, dzi$ki czemu utrzymujemy za!o(on# temperatur$ nie trac#c przy tym energii.

SYSTEM FILTRACJI POWIETRZA
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STREFA I - oczyszczanie wst!pne 

STREFA II

STREFA I

Nawiew plazmowy Nawiew plazmowy

OSZCZ)DNO*+ ENERGII KOMFORT PRACYOCHRONA *RODOWISKA REDUKCJA KOSZTÓW



SMARTCAP WŽŵƉĂ�ĐŝĞƉųĂ
tǇĚĂũŶŽƑĐ�ŽĚ�ϯŬt�ĚŽ�ϯϬϬŬt͘
DŽǏůŝǁŽƑđ�ŬŽŶĚĞŶƐĂĐũŝ�ƉĂƌǇ�ǁŽĚŶĞũ�
ŝ�ŽĚǌǇƐŬƵ�ĐŝĞƉųĂ�ŽĚ�Ϯ�ĚŽ�ϲϬ�Ŭt͘

Okap podsu"towy 
Okapy z opatentowan# technologi# plazmow# jako 

okapy przy"cienne lub okapy centralne z mo(liwo"ci# 
pod!#czenia do pompy ciep!a SMARTCAP.

Maksymalny wymiar okapu to 2900 x 1500 mm.

ODZYSK CIEP%A

Sala restauracyjna 
Odzyskane ciep!o mo(na wykorzysta'  
do podgrzewania wody u(ytkowej  
i ogrzewania sali restauracyjnej.

Komory ch#odnicze i mro&nicze 
Odzyskan# dzi$ki systemowi SMARTCAP energi$ 
mo(emy przeznaczy' tak(e do ch!odzenia komór 
oraz innych  urz#dze, ch!odniczych i mro-niczych.  
Ponadto system ch!odz#cy oparty na odzyskanej  
z systemu wentylacyjnego energii dzia!a na bazie  
glikolu, eliminuj#c w znacznym stopniu inne  
szkodliwe czynniki ch!odnicze.

Pokoje hotelowe
Istnieje mo(liwo"' ogrzewania równie( 
pozosta!ych pomieszcze, w budynku  
np. pokoi hotelowych.

Kontrola i sterowanie
System sterowania kontroluje, reguluje, zg!asza  
i zabezpiecza wszystkie funkcje operacyjne. 
Równie( HACCP dla ma!ych urz#dze,  
ch!odniczych z rejestratorem danych.

SMARTCAP to be superior
Su"ty wentylacyjne SMARTCAP to kompleksowo dzia#aj'ce okapy wentylacyjne  i klimatyzuj'ce, które oczyszczaj' 
powietrze z zanieczyszcze( i zapachów

Sto#y i szafy ch#odnicze i mro&nicze
Podobnie jak w przypadku komór ch!odniczych 
i mro-niczych wykorzystana zostaje energia 
odzyskana przez system SMARTCAP.  
System ch!odz#cy oparty jest na glikolu.

ͻ��Ca!o"' wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304,

ͻ��System wyci#gowo-nawiewny,

ͻ��System panelowy poszczególnych stref daje mo(liwo"' 
 dowolnej kon%guracji rozmieszczenia strefy wyci#gowej, 
 nawiewnej i o"wietlenia,

ͻ��Nawiew powietrza odbywa si$ w sposób !agodny, 
 bez zawirowa,,

ͻ��Mo(liwo"' tworzenia kurtyn powietrza poprzez wymuszony 
nadmuch powietrza,

ͻ��Brak kana!ów wentylacyjnych poza okapem,

ͻ��Mo(liwo"' zastosowania systemu z odzyskiem ciep!a,

ͻ��Pompa ciep!a o wydajno"ci od 3 kW do 300 kW,

ͻ��Zapewnienie sta!ej temperatury w kuchni,

ͻ��Oszcz$dno"' energii, 

ͻ��Redukcja CO2, 

ͻ��Sta!a kontrola oraz proste sterowanie.



W sytuacji zakupu dodatkowych urz'dze( mo)na zmieni* kon"guracj! paneli, 
by powietrze w kuchni by#o zawsze optymalnie oczyszczone

SUFITOWY SYSTEM MODU%OWY
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1 Skrzynia nawiewna.
Tworzy kurtyn$ powietrza, która dzieli pomieszczenie 
na dwie strefy: cz$"' wentylowan# i cz$"' czyst#,

Panel naro(ny,

Okap wyci#gowy z o"wietleniem,

Panel nawiewny,

Panel wyci#gowy,

Panel z o"wietleniem.2
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Elastyczny system modu#owy pozwala na dowoln' kon"guracj! systemu wentylacji 
w zale)no+ci od ustawienia urz'dze( w kuchni

Elementy systemu modu!owego:

Przyk!adowe kon%guracje



Dom towarowy Schwager w Holzminden
• /ůŽƑđ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�ŶĂǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ŝ�ǁǇǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ŬŽŶǁĞŶĐũŽŶĂůŶŝĞ͗�ϭϬ͘ϮϬϬ�ŵ3/h,
• �Ğ�^D�Zd��W�ϵ͘ϬϬϬ�ŵ3ͬŚ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�ƌĞĐǇƌŬƵůĂĐǇũŶĞŐŽ͕�ϭ͘ϮϬϬ�ŵ3ͬŚ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�
ƑǁŝĞǏĞŐŽ�ŝ�ǁǇǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ĐĂųŬŽǁŝĐŝĞ�ŽĐǌǇƐǌĐǌŽŶĞŐŽ͕

• WŽŬŽũĞ�ŐŽƑĐŝ�ƐČ�ŽŐƌǌĞǁĂŶĞ�ƉƌǌǇ�ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝƵ�ŽĚǌǇƐŬĂŶĞŐŽ�ĐŝĞƉųĂ͕
• �ŝůĂŶƐ�ƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁǇ͗�ZĞĚƵŬĐũĂ��KЇ�ǁǇŶŽƐŝ�ϵϬ�ƚŽŶ�ƌŽĐǌŶŝĞ͘

Designhotel Meiser Dinkelsbühl
• /ůŽƑđ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�ŶĂǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ŝ�ǁǇǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ŬŽŶǁĞŶĐũŽŶĂůŶŝĞ͗�ϵ͘ϬϬϬ�ŵ3/h,
• WƌǌǇ�ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝƵ�ƐǇƚĞŵƵ�^D�Zd��W͗�ϳ͘ϬϬϬ�ŵ3ͬŚ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�ƌĞĐǇƌŬƵůĂĐǇũŶĞŐŽ͕�
Ϯ͘ϬϬϬ�ŵ3ͬŚ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�ƑǁŝĞǏĞŐŽ�ŝ�ǁǇǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ĐĂųŬŽǁŝĐŝĞ�ŽĐǌǇƐǌĐǌŽŶĞŐŽ͕

• KŬĂƉ�ŵĂůŽǁĂŶǇ�ƉƌŽƐǌŬŽǁŽ͕
• �ŝůĂŶƐ�ƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁǇ͗�ZĞĚƵŬĐũĂ��KЇ�ǁǇŶŽƐŝ�ϴϲ�ƚŽŶ�ƌŽĐǌŶŝĞ͘

Vitalhotel Fichtenau
• /ůŽƑđ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�ŶĂǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ŝ�ǁǇǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ŬŽŶǁĞŶĐũŽŶĂůŶŝĞ͗�ϯ͘ϱϬϬ�ŵ3/h,
• WƌǌǇ�ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝƵ�ƐǇƚĞŵƵ�^D�Zd��W͗�ϯ͘ϭϬϬ�ŵ3ͬŚ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�ƌĞĐ��ǇƌŬƵůĂĐǇũŶĞŐŽ͕�
ϰϬϬ�ŵ3ͬŚ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�ƑǁŝĞǏĞŐŽ�ŝ�ǁǇǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ĐĂųŬŽǁŝĐŝĞ�ŽĐǌǇƐǌĐǌŽŶĞŐŽ͕

• KŬĂƉ�ŵĂůŽǁĂŶǇ�ƉƌŽƐǌŬŽǁŽ͕
• �ŝůĂŶƐ�ƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁǇ͗�ZĞĚƵŬĐũĂ��KЇ�ǁǇŶŽƐŝ�ϰϬ�ƚŽŶ�ƌŽĐǌŶŝĞ͘

Designhotel Meiser Dinkelsbühl
• /ůŽƑđ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�ŶĂǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ŝ�ǁǇǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ŬŽŶǁĞŶĐũŽŶĂůŶŝĞ͗�ϮϮ͘ϬϬϬ�ŵ3/h,
• WƌǌǇ�ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝƵ�ƐǇƚĞŵƵ�^D�Zd��W͗�ϭϴ͘ϬϬϬ�ŵ3ͬŚ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�ƌĞĐǇƌŬƵůĂĐǇũŶĞŐŽ͕�
ϰ͘ϬϬϬ�ŵ3ͬŚ�ƉŽǁŝĞƚƌǌĂ�ƑǁŝĞǏĞŐŽ�ŝ�ǁǇǁŝĞǁĂŶĞŐŽ�ĐĂųŬŽǁŝĐŝĞ�ŽĐǌǇƐǌĐǌŽŶĞŐŽ͕

• �Ž�ƐǇƚĞŵƵ�ƉŽĚųČĐǌŽŶŽ�ϯϴ�ƉƵŶŬƚſǁ�ĐŚųŽĚǌĞŶŝĂ�ŝ�ŐųħďŽŬŝĞŐŽ�ŵƌŽǏĞŶŝĂ�ǌĂ�ƉŽŵŽĐČ�
ƉŽŵƉǇ�ĐŝĞƉųĂ�^D�Zd��W͘ �^ǇƐƚĞŵ�^D�Zd��W�ǌŵŶŝĞũƐǌǇų�ŝůŽƑđ�ĐǌǇŶŶŝŬĂ�

� ĐŚųŽĚŶŝĐǌĞŐŽ�ǌ�ϭϴϮ�ŬŐ�ĚŽ�ϭϲ�ŬŐ͕
• �ŝůĂŶƐ�ƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁǇ͗�ZĞĚƵŬĐũĂ��KЇ�ǁǇŶŽƐŝ�ϭϴϬ�ƚŽŶ�ƌŽĐǌŶŝĞ͘

INDYWIDUALNE DOSTOSOWANIE DO OBIEKTU - REALIZACJE

WƌŽĚƵŬƚ�ŶŽŵŝŶŽǁĂŶǇ�ĚŽ Niemieckiej Nagrody ,rodowiskowej



64-704 Romanowo Dolne 105 (woj. wielkopolskie)  
tel. 67 255 98 20 ÷ 25,  fax 67 255 98 22
e-mail: komat@komat.com.pl
www.komat.com.pl 


