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Nová geNerace

klimatizace
vinných sklepů

·  Nenápadnost zařízení  

 zajištěna
·  Udržování stálé teploty   

 přitápěním nebo chlazením

·  Ochrana hydrometrie

·  Teplota regulovatelná  

 od 4°do 15 °C
·  Snížená úroveň hlučnosti

·  Automatické odmlžování

SyStém Split Se zabudovatelNým výparNíkem
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pohled Na celek pohled v řezu

termoStat

Schéma filtru

· Termostatický redukční ventil
· Termostatický regulátor
· Manostat jistící vysoký tlak
· Manostat jistící nízký tlak
· Filtr
· Zpětná klapka
· Konzola na zeď dodávaná s anti-vibračními podložkami
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1  Výparník (vnitřní jednotka) 
2  Kondenzační (vnější) jednotka
3  Termostat
4  Elektrická krabice
5  Propojovací kabely (verze 4 m a 8 m)

Schéma iNStalace

iNStalace Na boku viNNého Sklepa
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iNStalace Nad viNNým Sklepem
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FOUKÁNÍ

SÁNÍ

WineMaster SP 40 DU je k dispozici ve třech verzích: Split klasický, který umožňuje realizovat připojení 

na vzdálenost 20 m a mimoúrovňové 10 m, a dva modely s flexibilním připojením 4m nebo 8m,  

pro snadnou instalaci mezi interiérem a exteriérem.



Technické výkresy rozměrů techNické charakteriStiky

Pojmenování SP40
DU PRO

SP40
DU PRO 4

SP40
DU PRO 8

Objem (m3) až 40 m3 dle izolace

Výkon chlazení (W) 900

Výkon vytápění (W) 500

Kondenzační (vnější) jednotka

Průtok vzduchu (m3/h) 980 (bez opláštění a filtru)

Úroveň hluku (db) 59 (1m) / 49 (5m)

Úroveň hluku s nadstandartním 
odhlučněním (db) 49 (1m) / 39 (5m)

Váha (kg) 35

Rozměry V x Š x H (mm) 408 x 633 x 415

Barva pláště RAL 7012

Chladivo R404

Manostat jistící vysoký tlak

Manostat jistící nízký tlak

Regulátor rychlosti dle tlaku

Odlučovač oleje

Zpětná klapka

Vodotěsná krabice elektro

Předinstalované propojení (m) / 4 8

Přípojky chladiva 1/4 and 3/8 / /

Omyvatelný vzduchový filtr

Topný okruh

Výparník (vnitřní jednotka)

Váha (kg) 26

Rozměry V x Š x H (mm) 317 x 638 x 546

Barva pláště RAL 7012

Počet rychlostí 2

Průměr potrubí (mm) 125

Dodané mřížky 2

Odvlhčovač

Regulace

Termostatický redukční ventil

Regulace drátová

Vnější jednotka čelní pohled:

Vnější jednotka boční pohled:

Vnitřní jednotka čelní pohled:

Vnitřní jednotka boční pohled:

Skříňka termostatu čelní pohled:

Skříňka termostatu boční pohled:

Skříňka připojení čelní pohled:

Skříňka připojení boční pohled:

WineMaster SP 40 DU je k dispozici ve třech verzích: Split klasický, který umožňuje realizovat připojení 

na vzdálenost 20 m a mimoúrovňové 10 m, a dva modely s flexibilním připojením 4m nebo 8m,  

pro snadnou instalaci mezi interiérem a exteriérem.
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abySte Se mohli S Námi Spojit:

klíčové fakTory úspěchu:
· Udržování konstantní teploty

· Ochrana hygrometrie

· Regulovatelná teplota od 4°do 15 °C

· Přitápění
· Snížená  úroveň hlučnosti

· Automatické odmlžování

Abychom se postarali o váš vinný kapitál,  

udělali jsme všechna technická opatření:

· Termostatický redukční ventil a regulátor rychlosti

· Bezpečnostní manostat kontrolující nízký a vysoký tlak

· Zpětná klapka

· Topný okruh

· Kovový prachový filtr

viNNý Sklep sTředem
veškeré pozorNoSti

Variabilní vitríny, které okouzlí oči nadšenců 
i profesionálů. Vinný sklep vstupuje přímo 
do obytných prostor. 
Klimatizace WineMaster umožňují všechny 
troufalosti v oblasti designu a zcela zajišťují velkou 
diskrétnost.

Split Sp 40
Nová geNerace 
klimaTizací vinných sklepů

WineMaster odpovídá na požadavky konstrukce 
prosklených prostor a spouští novou škálu 
klimatizací vinných sklepů: SPLIT SP40.
Vaše kolekce vín si zasluhuje nejhezčí vitríny 
pro radost všech. 
Škála WineMaster byla vytvořena pro řešení 
optimální klimatizace sklepa vašich snů. Díky 
konstantní teplotě a ošetřené vlhkosti se vaše 
vína rozvíjejí po celou roční dobu za chráněných 
podmínek i v případě extrémních teplot v rozmezí 
-30° až + 40°C.

todak, S.r.o.
Renneská tř. 40
617 00 Brno

Tel.: +420 777 031 495 
Tel.: +420 604 655 242
E-mail: todak@todak.cz

www.todak.cz

Důvěřujte našim obchodním 

partnerům, že mají zkušenosti 

a dovedou udělat vinný sklep 

vašich snů.


