
GEA Fricostar F800

Individuální klima bazénu s komfortní technologií

Bazénová odvlhčovací jednotka pro malé a privátní bazény

[28 °C]
800 m3/h

55 %
[30 °C]

GEA Heat Exchangers / GEA Air Treatment Systems
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Existují různé způsoby jak docílit dobrého klimatu v privát-
ním bazénu nebo wellness centru. Nejlepší a nejúčinnější 
způsob bude záviset na konkrétních preferencích a prostoro-
vých dispozicích. Jednotky řady Fricostar F800 Vám umožní 
jednoduše si splnit svůj sen.

Plánování pro budoucnost, správné projektování
Každý specialista, ať už v oblasti projektování odvlhčování 
bazénů nebo klimatizace, by měl vědět, že privátní bazény míva-
jí dlouhé období, kdy nejsou využívány. To je potřeba vzít  
v úvahu, aby navrhované zařízení dokázalo udržet požadované 
klima i během této doby (zabraňuje tvorbě plísní a tím tak 
poškození stavební konstrukce). Na základě diagramů výkonu 
mohou specialisté správně určit velikost odvlhčovacího systému. 
Tyto diagramy zjednodušují optimální návrh. Doplňkové systé-
my, jako vířivky a protiproudy, musí být při návrhu taktéž 
zohledněny, protože zvyšují odpařování a vlhkost. Naši specia-
listé v řadách GEA Vám rádi a ochotně s návrhem systému a 
výběrem zařízení pomohou.

Modulární, prostorově nenáročné a energeticky účinné 
Jednotka GEA Fricostar F800 zajišťuje ideální klimatické  
podmínky v privátních bazénech. Například: teplota v místnosti 
30°C, teplota vody 28°C a relativní vlhkost 55% - podmínky pro 
pohodu uživatelů bazénu a ideální pro ochranu stavební konst-
rukce. Díky principu recirkulace vzduchu vrací jednotka  
Fricostar F800 teplo do vzduchu nebo do vody a může tím tak 
šetřit až 60% spotřeby energie. Díky odpovídající ochraně 
opláštění, které je chráněno i proti stříkající vodě (krytí IPx5), 
může být jednotka instalována přímo v bazénové hale, relativně 
i blízko bazénu samotnému (dle VDI 0100 - ustanovení  
o ochranných pásmech). S hloubkou skříně pouhých 290 mm má 
jednotka Fricostar F800 malé rozměry a veškeré komponenty jsou 
umístěny v kompaktním plášti. S jednotkou, o hmotnosti 122 kg, 
lze také snadno manipulovat a jednoduše ji nastavovat dle potřeby. 
Vše co je potřeba, je připojit jednotku k napájení a řádně zajistit 
odtok kondenzátu. Volitelné komponenty poskytují další komfort 
pro širokou škálu použití a instalací.

Odvlhčování a řízení klimatu v malých a privátních 
bazénech do 50m2 plochy vodní hladiny s jednotkou 
GEA Fricostar F800:

  Bezpečné a spolehlivé odvlhčování
  Certifikace jednotky podle ČSN ISO 9001 a CE
  Až 60% úspora energie oproti běžnému větrání  

v důsledku použití rekuperace
  Použití ekologicky šetrných chladiv
  Individuální možnosti montáže a vysoká flexibilita 

při instalaci jednotky
  Moderní design a pokročilá technologie
  Optická intergace do designu prostoru bazénové 

haly
  Objemový průtok vzduchu 800 m3/h
  Odvlhčování cirkulačním vzduchem s možností 

přisávání čerstvého vzduchu
  Servis a podpora projektování ze strany firmy 

GEA Heat Exchangers a.s.

GEA Fricostar F800 – od počátku dobře připravený

Individuální klima bazénu a jeho řízení, 
o jakém jste vždycky snili
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GEA Fricostar F800 – výběr jednotek

Ta správná verze pro všechna použití a 
splnění očekávání

Díky různým možnostem instalace a modulární konstrukci 
jednotky GEA Fricostar F800 je zařízení velmi účinné a vhod-
né pro velké množství aplikací. Díky opláštění odolnému pro-
ti stříkající vodě je možné jednotku instalovat přímo v bazé-
nové hale. Bez problémů je možné instalovat jednotku také za 
zeď do přilehlé místnosti.

Pokud uživatel zamýšlí především sportovní využití (např.  
závodní plavání) je vhodná a uspokojující instalace jednotky  
s opláštěním. Pokud jsou bazény určeny zejména pro relaxaci a 
odpočinek, stojí za zamyšlení instalace jednotky za zeď bazéno-
vé haly. Pokud chcete ještě zvýšit komfort klimatu, můžete  
provozovat zařízení s přisáváním čerstvého vzduchu a odtahový 
ventilátorem ovládaným jednotkou F800. Toto řešení dodává  
do bazénu čerstvý vzduch a zabraňuje tak přehřátí v letním  
období. Pokud máte zájem o snížení provozních nákladů, je  
vhodné použít ještě kondenzátor pro bazénovou vodu.

Odvlhčení v kondenzátoru (typické použití v malých bazénech) 
vyžaduje chladivový kompresor. Ten ochlazuje vzduch pod hra-
nici rosného bodu a ten tak nemůže absorbovat více vlhkosti. To 
způsobí, že voda kondenzuje na studených plochách výparníku a 
stéká k odtoku kondenzátu. Integrované tepelné čerpadlo poté  
vzduch ohřívá před jeho navrácením zpět do bazénu nebo voli-
telný přídavný kondenzátor vrátí část tepelné energie do bazéno-
vé vody.

Jednotky jsou k dispozici s nebo bez kondenzátoru pro bazéno-
vou vodu a s dalšími možnostmi pro řízení a filtraci vzduchu. 
Každá jednotka je navržena a sestavena individuálně jako  
dokonale padnoucí oblek tak, aby bylo zajištěno pohodlí ve Vašem 
bazénu.

Modelové typy jednotky GEA Fricostar F800:

  Základní typ 1 (F8SG) 
 Jednotka s bílým opláštěním pro montáž v bazénové 

hale
  Odvlhčování v cirkulačním režimu
  Chladicí okruh s plně hermetickým scroll kompre- 

 sorem, kompletně protrubkován a naplněn  
 ekologicky šetrným chladivem

  Kompletní vnitřní elektroinstalace
  Elektronický systém se všemi funkcemi, včetně   

 bezpečnostního řetězce pro ochranu všech  
 instalovaných komponent a pro generování  
 ochranného nízkého napětí pro regulátor vlhkosti  
 (příslušenství F8ZRG*)

  Veškeré materiály jsou v koroziodolném provedení  
 pro atmosféru a kvalitu vody typickou pro bazény

  Základní typ 2 (F8BG)
 Stejný jako typ 1, ale s přídavným kondenzátorem 

pro bazénovou vodu
 Zde je část nevyužité tepelné energie předávána zpět  

do bazénové vody, což ještě více zvyšuje energetickou 
účinnost.

  Základní typ 3 (F8PG)
 Stejný jako typ 1, ale s přídavným teplovodním 

výměníkem (PWW)
 Přídavný teplovodní výměník (PWW) zvyšuje tepelný 

výkon jednotky. Je nezbytně nutný při použití jednotky 
s přisáváním čerstvého venkovního vzduchu.

  Základní typ 4 (F8KG)
 Stejný jako typ 1, ale s přídavným kondenzátorem 

pro bazénovou vodu a teplovodním výměníkem 
(PWW)

  Jednotky bez opláštění (F8S, F8B, F8P, F8K)
 Všechny základní typy jsou k dispozici také ve 

variantně bez opláštění - například pro montáž za stěnu. 
U jednotek bez opláštění není v jejich označení 
obsaženo písmeno “G”.

*  Popis příslušenství viz strana 7 (volitelné komponenty).
  Obrázek vlevo v popředí ukazuje regulátor vlhkosti (volitelné příslušenství)
  a v pozadí základní jednotku GEA Fricostar F800 s opláštěním.
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GEA Fricostar F800 kombinuje udržitelnost a pohodlí a vytváří tak ideální klimatické podmínky ve Vašem bazénu. Tato jednotka je vybavena 
vícestupňovým systémem zpětného získávání tepla a technologiemi nejvyšší úrovně pro spolehlivost provozu a úsporu energie.

Individuálně navržený pro splnění snů o klimatu bazénu

[Zpětné získávání tepla] 
[Objemový průtok vzduchu 
800 m3/ h]  
[Až 60 % úspora energie]

GEA Fricostar F800 > Prostorově nenáročný a energeticky účinný

Příklad návrhu GEA Fricostar F800  
s kondenzátorem bazénové vody (type F8BG) 

Teplota vzduchu bazénové haly 30 °C 
Relativní vlhkost vzduchu 60 %  
Teplota vody 28 °C 
Plocha vodní hladiny 38 m2 

Výkon bez kondenzátoru pro bazénovou vodu by 
byl cca o 15% nižší. Vodní plocha by tak mohla 
být pouze 38 m2 x 0,85 = 32 m2 podle uvedeného 
příkladu. Zvláštní prvky, jako jsou např. vířívky, 
vyžadují větší dimenzování jednotky a speciální 
návrh. Teplota vzduchu  (°C)

Relativní vlhkost (%)

Plocha vodní hladiny (m2)

Teplota vody (°C)
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Základní jednotka

Instalace za stěnou: náhled (vlevo), průřez (vpravo)

Přisávání čestvého vzduchu (viz F8ZAA)

Odnímatelný kryt
Hrdlo pro sání čerstvého vzduchu
(příslušenství F8ZAA*)
Elektrické připojení
Připojení kondenzátoru bazénové
vody vnitřní R ½“ 
(příslušenství F8ZBP *)
Odtok kondenzátu vnější R ½“
Výdechová mříška

1

2

3

4

5

6

7 Sací mřížka
Výdech dopředu
(např. při instalaci do výklenku)
Přípojení pro topnou vodu
výměníku vnitřní R ½“ (vstup)
(příslušenství F8ZBP*)
Přípojení pro topnou vodu výměníku 
vnitřní R ½“ (výstup)
(příslušenství F8ZBP*)

8

9

10

11

12

13

14

Adaptér pro montáž za stěnu - sání vzduchu 
z bazénové haly (volitelné příslušenství 
F8ZAD2*), hrdlo o průměru 180 mm
(ze strany stavby)
Sání vzduchu z bazénové haly (např. vzduch. 
hadice); hrdlo o průměru 180 mm 
(ze strany stavby)
Přívodní potrubí (ze strany stavby)
Pružný nástavec přívodního potrubí
(volitelné příslušenství F8ZST *)

Instalace za stěnou
Pokud není v bazénové hale dostatek místa, nebo
není-li prostor vhodný pro instalaci, lze jednotku 
GEA Fricostar F800 nainstalovat do vedlejší, před 
mrazem chráněné, místnosti. V tomto případě jsou 
v bazénové hale viditelné pouze prvky pro sání a 
výdechu vzduchu (větrací otvory). Výhodou tohoto 
řešení je také nižší úroveň hluku vznikajícího při 
provozu zařízení. V součtu všech komponent není 
tento typ instalace o nic dražší než základní 
jednotka s opláštěním pro instalaci v bazénové 
hale.

GEA Fricostar F800 – Instalace a rozměry jednotky

Snadná instalace a úspora místa  
pro veškeré aplikace a úrovně klimatu

* Popis příslušenství viz str. 7 (volitelné komponenty).
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F8ZAA
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Technická data GEA Fricostar F800

F800 1) bez opláštění G = s opláštěním
Typové označení jednotky  F8S F8B F8P F8K F8SG F8BG F8PG F8KG

Základní vlastnosti

S kondenzátorem bazénové vody

S přídavným teplovodním výměníkem

Odvlhčovací výkon

Cirkulační provoz 2) kg / h 3,4 3,9 3,4 3,9 3,4 3,9 3,4 3,9

Topný výkon

Max. topný výkon - vzduch kW 4,6 4,4 4,6 4,4 4,6 4,4 4,6 4,4

Max.topný výkon - voda kW – 2,9 – 2,9 – 2,9 – 2,9

Ventilátor

Objemový průtok vzduchu m3 / h 800 800 800 800 800 800 800 800

Max. externí tlaková ztráta Pa 20 20 20 20 20 20 20 20

Příkon kW 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Proud A 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

Kompresor

Příkon  2) kW 1,73 1,55 1,73 1,55 1,73 1,55 1,73 1,55

Proud  A 8,0 7,3 8,0 7,3 8,0 7,3 8,0 7,3

Typ chladiva  R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C

Množství chladiva kg 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 1,3

Kondenzátor pro bazénovou vodu

Vstupní teplota média °C – 28 – 28 – 28 – 28

Objemový průtok média m3 / h – 0,7 – 0,7 – 0,7 – 0,7

Tlaková ztráta média kPa – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0

Přídavný teplovodní výměník (PWW)

Topný výkon 
80 / 60 °C 3) kW – – 3,1 / 4,0 3,1 / 4,0 – – 3,1 / 4,0 3,1 / 4,0

Objemový průtok média m3 / h – – 0,17 0,17 – – 0,17 0,17

Tlaková ztráta média kPa – – 1,7 1,7 – – 1,7 1,7

Elektrické hodnoty

Max. příkon kW 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Max. provozní proud A 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Max. rozběhový proud A 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0

Provozní napětí V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Napětí ovladače VDC 24 24 24 24 24 24 24 24

Rozměry, hmotnost a hlukové parametry 

Šířka mm 1450 1528 1570 1570 1660 1660 1660 1660
Výška mm 751 751 751 751 800 800 800 800
Hloubka mm 264 264 264 264 290 290 290 290

Hmotnost (cca) kg 103 109 107 113 112 118 116 122

Hladina akustického výkonu dB  (A) 62 62 62 62 61 61 61 61

Hladina akustického tlaku 4) dB  (A) 54 54 54 54 53 53 53 53

1) Všechny jednotky jsou vhodné pro bazény s vodní plochou do 50 m² a provozními podmínkami minimálně 20°C / 40% r.v. a maximálně 36°C / 60% r.v.
2) Teplota vody v bazénu +28°C, provozní podmínky 30°C / 60% r.v. (nelze uvažovat pro výpočet tepelných požadavků)
3) Teplota nasávaného cirkulačního vzduchu +30°C a otáčky ventilátoru I/II
4) Hladina akustického tlaku pro 50 m² plochy vodní hladiny, 200 m² plochy bazénové haly, 3 m výšky bazénové haly, 600 m3 objemu bazénové haly, absorpční faktor = 0.075 
   (podmínky měření: vzdálenost 3 m od jednotky, čtvrtkulové vyzařování)
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GEA Fricostar F800 Příslušenství

Nacházíte se na této úrovni naší dokumentace. Pro volně tištěné kopie

prvních tří úrovní se prosím obracejte na airtreatment-cz@gea.com.

Veškerou dokumentaci si můžete stáhnout ve formátu PDF na adrese

www.gealvz.cz

Katalog aplikací

Image katalog

Katalog výrobků

Projekční data, návody k používání

F800 Bez opláštění G = s opláštěním
Příslušenství pro typ jednotky  F8S F8B F8P F8K F8SG F8BG F8PG F8KG

Příslušenství (volně přiložené)  Označení

Dálkové ovládání (regulátor vlhkosti) F8ZRG
Regulátor vlhkosti jako dálkový ovladač s kontrolkou 
provozu, poruchy, provozním spínačem a nastavením 
žádané hodnoty. Napájení je malým ochranným 
napětím ze základní jednotky. Řízení / regulace 
pro max. 2 paralelně provozované odvlhčovací 
jednotky v jednom zařízení (viz F8ZRK).

Čerpadlo bazénové vody F8ZBP
Samonasávací, odolné proti korozi 230 V ~,
příkon = 100 W, 
dopravní výkon = 700 l/h – 20 kPa

Ponorný termostat F8ZBT
Z nerezu, V4A k omezení teploty
bazénové vody

Pružný nástavec s přírubami F8ZST
Elastický díl vzduchotechnického potrubí

Hrdlo pro připojení venkovního vzduchu F8ZAA
Průměr = 150 mm; pro provoz základní jednotky  
s podílem čerstvého vzduchu; provoz pouze  
s odtahovým ventilátorem (viz F8ZAV)  
a přídavným teplovodním výměníkem (PWW).

Lakování zadní strany jednotky F8ZHA
Zadní strana jednotky je lakována v barevném 
odstínu jednotky (vhodné zejména při instalaci 
např. před oknem).

Přídavná ovládací skříň (paralelní provoz) F8ZRK
Slouží k paralelnímu spínání dvou odvlhčovacích  
jednotek s vlastním přívodem nízkého ochranného  
napětí. Jednotky se ovládají jedním společným  
regulátorem vlhkosti (viz F8ZRG).

Adaptér pro sání oběhového vzduchu  F8ZAD2
Přívod vzduchu do základní jednotky při montáži  
za stěnu. Přívod vzduchu z bazénové haly  
k adaptéru pomocí vzduchotechnického potrubí  
je ze strany stavby (připojení o průměru 180 mm).

Ventilátor odpadního vzduchu F8ZAV
230 V ~, 3 stupňový, z umělé hmoty, samočinná  
uzavírací klapka, pouzdro na stěnu dlouhé 170 mm,  
množství vzduchu = 130 / 235 / 325 m3 /h; 
Je možné 2-stupňové řízení otáček a přívod napětí  
ze základní jednotky.

Ochranný nátěr chladicího okruhu F8ZKL
Rozšířená ochrana proti korozi, lakované chladicí  
potrubí.

Speciální lakování jednotky (barvy RAL)  F8ZSL

Sada náhradních filtrů (sada = 2 kusy) F8ZEF
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