


2 SOLANO AHU SYSTEMS 

Urządzenia SOLANO
Wysoka jakość, markowe podzespoły, rozsądna cena.

Marka SOLANO oferuje wysokiej jakości urządzenia (centrale wentylacyjne oraz jednostki typu rooftop) oparte 
o sprawdzone konstrukcje i solidne markowe podzespoły. Nasze jednostki spełniają również normy ErP i objęte 
są odpowiednim programem serwisowym. Funkcjonalność i niezawodność stosowanych rozwiązań zapewnia 
wieloletnie doświadczenie w produkcji i dystrybucji urządzeń HVAC. 

Dzięki europejskiej produkcji, sieci dystrybucji i serwisu w Polsce oraz doświadczeniu branżowemu, jesteśmy 
w stanie sprawnie dostarczyć indywidualnie skonfigurowane urządzenia bezpośrednio na inwestycję, w krótkim 
terminie i atrakcyjnej cenie. 

Wyłączny dystrybutor marki SOLANO w Polsce:

SCROL Sp. z o.o.         w   www.solano-hvac.pl

, ul. Polna 11A, 80-209 Chwaszczyno      O    +48 58 667 81 92

           m   solano@scrol.pl

INFORMACJA
Dane techniczne przedstawione w niniejszej publikacji mają charakter informacyjny. Firma SCROL zastrzega sobie prawo do ich 
modyfikowania bez uprzedniego informowania, m. in. ze względu na rozwój produktów. Aktualne dane zawsze przedstawiane są 
podczas ofertowania. 
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3CENTRALE HVAC

Centrale SOLANO AHU

Certyfikacja, gwarancja i serwis

Referencje

Oferujemy typoszereg urządzeń, których konstrukcja pozwala 
na tworzenie różnych opcji poprzez wielowariantowe łączenie 
sekcji realizujących proces obróbki powietrza. Połączone sekcje są 
montowane we wspólnej zwartej obudowie. 

Wszystkie centrale SOLANO konfigurowane są w oparciu 
o   indywidualne zamówienie Klienta. Oprócz wentylacji, mogą 
zapewniać też obróbkę powietrza polegającą na ogrzewaniu, 
chłodzeniu, osuszaniu lub nawilżaniu, zależnie od potrzeb projektu. 
Dostępne są również różne formy odzysku energii oraz sekcja 
tłumienia hałasu (o różnej intensywności tłumienia w zależności od jej 
długości)

Typoszereg SOLANO AHU charakteryzuje szeroki przedział 
wydajności powietrza (500 - 125500 m3/h), dzięki czemu dobrane 
jednostki można stosować zarówno w małych obiektach jak 
i  budynkach o dużej kubaturze (hale przemysłowe, centra handlowe 
czy obiekty użyteczności publicznej).

Zapytaj handlowca!
 podzespoły znanych marek
 wysoka jakość materiałów
 europejska produkcja
 krótki termin realizacji
 polski serwis

Gotowe jednostki po zmontowaniu są testowane i poddawane kompleksowemu procesowi kontroli jakości, w tym 
sprawdzeniu parametrów katalogowych (każda jednostka posiada gwarancję utrzymywania parametrów katalogowych). 
Urządzenia posiadają odpowiednie atesty PZH oraz wszelkie potrzebne dokumenty w języku polskim (deklaracja CE, 
deklaracja ErP, instrukcja etc.). 

Serwis naszych urządzeń realizowany jest przez dedykowaną autoryzowaną sieć serwisową w Polsce. Zapewniamy 
również serwis pogwarancyjny oraz pełne wsparcie techniczne przy doborze i konfiguracji jednostek.

Na życzenie udostępniamy listę referencyjną do wglądu. Nasze urządzenia znalazły 
zastosowanie w wielu komercyjnych obiektach, m.in. w restauracjach i obiektach 
gastronomicznych, klubach fitnes, zakładach przetwórstwa spożywczego, przemysłowych 
zakładach produkcyjnych, klinikach specjalistycznych czy biurowcach. 
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Budowa i opis

Centrale wentylacyjne SOLANO skonstruowane są wsystemie 
modułowym, gdzie wymiary poszczególnych sekcji są 
ustandaryzowane, według tabel wymiarów. Materiały wykończenia 
zależne są od wariantu wykonania danego typu jednostki (zależnie od 
jej przeznaczenia).

Szkielet konstrukcji każdej centrali wykonany jest z profili 
aluminiowych, dodatkowo łączonych narożnikami z poliamidu, 
a  rama montażowa z profiili stalowych. Obudowa wykonana 
jest z płyt warstwowych z poszyciem stalowym (ocynkowanym, 
epoksydowanym lub nierdzewnym), malowanych na zewnątrz 
proszkowo (standardowo RAL 7015) z wypełnieniem ze sztywnej 
pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej. 

Na życzenie klienta nasze centrale mogą być wyposażone 
w układy automatyki z programatorem tygodniowym, 
realizujące funkcje takie jak:

 � stabilizacja temperatury wejścia/wyjścia;
 � utrzymywanie poziomu wilgotności (osuszanie/

nawilżanie);
 � kontrola jakości powietrza (czujniki CO

2
).

 � zabezpieczenia centrali (zapobieganie uszkodzeniom 
podzespołów w przypadku niekorzystnych warunków).

Kontrola urządzenia realizowana jest poprzez panel 
sterowania (dostępne są z niego stany pracy jednostki 
oraz dodatkowe funkcje). Możliwe jest umiejscowienie 
panelu poza jednostką, w dogodnym dla obsługi miejscu. 
Istnieje również możliwość wyposażenia sterownika 
centrali w złącze dla systemu BMS (systemu zarządzania 
budynkiem). 

Opcjonalna automatyka i kontrola zdalna

Schemat przykładowej jednostki SOLANO W (praca w trybie chłodzenia)

Konstrukcja centrali
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Budowa i opis
Piktogramy używane na centralach

Sposób oznaczania modeli

wymiennik obrotowy
wysokosprawny wymiennik ciepła

wymiennik przeciwprądowy
wysokosprawny wymiennik ciepła

wentylator
promieniowy (napęd bezpośredni/pasowy, opcja Ex)

tłumik
akustyczny

uziemienie
punkt podłączenia obudowy do uziemu

chłodnica
wodna lub freonowa

wymiennik krzyżowy
ekonomiczny wymiennik, standardowy dla centrali

wymiennik glikolowy
wymiennik dla wysokich wymagań higienicznych

komora mieszania
odzysk ciepła, funkcja szybkiego grzania

filtr
działkowy lub kieszeniowy

przyłącze syfonu
króciec do odprowadzenia skroplin

nagrzewnica
wodna, elektryczna lub gazowa

Gdzie:
 � SOLANO - nazwa typoszeregu central
 � wielkość - wielkość centrali i sposób postawienia, według dostępnych wariantów [ostatnia cyfra "5" = leżąca]
 � strona - strona montażu centrali [P=prawa, L=lewa]
 � wykonanie - wykonanie centrali [W=wewnętrzne, D=dachowe, P=podwieszane]
 � wymiennik - rodzaj wymiennika ciepła [CE=krzyżowy, RE=obrotowy, GE=glikolowy, MB=komora mieszania]
 � wykonanie spec. - wykoananie specjalne centrali [B=basenowe, H=higieniczna, PC=pompa ciepła]

Przykład:
SOLANO 5-R-D-CE-H: dachowa centrala nawiewno-wywiewna o wielkości katalogowej 5, prawa, leżąca, z krzyżowym 
wymiennikiem ciepła i w wykonaniu specjalnym higienicznym.

SOLANO wielkość strona wykonanie wykonanie spec.wymiennik
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Warianty wykonań jednostek
SOLANO W:  jednostki wewnętrzne

Centrala do montażu wewnętrznego, na podłożu
 � dostępne modele o wydajności zależnie od wielkości w zakresie 500 - 125500 m³/h;
 � 13 wielkości, zmienne konfiguracje i systemy kontroli w zależności od potrzeb projektu;
 � odzysk ciepła - wymiennik obrotowy, płytowy, glikolowy, komora mieszania;
 � wentylatory z napędem bezpośrednim z falownikiem lub wersje EC;
 � komory mogą być nakładane lub dostawiane;
 � jednostka dostarczana z mocowaną fabrycznie stalową ocynkowaną ramą podstawy;
 � warstwowe panele izolacyjne 25 lub 40 mm (pianka poliuretanowa lub wełna mineralna);
 � wysokość ramy 80, 120 lub 160 mm.

Centrala do montażu wewnętrznego, w miejscach o małej wysokości
 � dostępne modele o wydajności zależnie od wielkości w zakresie 1000 - 40000 m³/h;
 � 9 wielkości, zmienne konfiguracje i systemy kontroli w zależności od potrzeb projektu;
 � odzysk ciepła - wymiennik obrotowy, płytowy, glikolowy, komora mieszania;
 � komory jednostki mają proporcje 1:2;
 � wentylatory z napędem bezpośrednim z falownikiem lub wersje EC;
 � komory mogą być nakładane lub dostawiane.

Centrala do montażu wewnętrznego, podwieszana
 � dostępne modele o wydajności zależnie od wielkości w zakresie 500 - 8630 m³/h;
 � 4 wielkości, zmienne konfiguracje i systemy kontroli w zależności od potrzeb projektu;
 � odzysk ciepła - wymiennik płytowy lub wysokosprawny przeciwprądowy;
 � minimalna potrzeba miejsca, łatwa instalacja;
 � niski profil, tylko 420 i 500 mm wysokości;
 � wentylatory z napędem bezpośrednim z falownikiem lub wersje EC;
 � warstwowe panele izolacyjne 25mm.

Centrala do montażu wewnętrznego, w systemie kanałów
 � dostępne modele o wydajności zależnie od wielkości w zakresie 500 - 8630 m³/h;
 � 4 wielkości, zmienne konfiguracje i systemy kontroli w zależności od potrzeb projektu;
 � odzysk ciepła - wymiennik płytowy lub wysokosprawny przeciwprądowy;
 � poszczególne elementy jednostki mogą być instalowane jako element instalacji kanałów;
 � idealne rozwiązanie w skomplikowanych projektach (duże możliwości dopasowania);
 � możliwość pracy w różnych pozycjach, niska waga, łatwa instalacja i manipulacja;
 � z punktu widzenia eksploatacji i serwisu, jednostka porównywalna z konwencjonalnymi 

urządzeniami HVAC.

Centrala do montażu zewnętrznego, na podłożu
 � dostępne modele o wydajności zależnie od wielkości w zakresie 1300 - 125500 m³/h;
 � 13 wielkości, zmienne konfiguracje i systemy kontroli w zależności od potrzeb projektu;
 � konstrukcja oparta na wariancie SOLANO W w wykonaniu zewnętrznym;
 � odzysk ciepła - wymiennik obrotowy, płytowy, glikolowy, komora mieszania;
 � wentylatory z napędem bezpośrednim z falownikiem lub wersje EC;
 � zadaszenie i elementy montażu zewnętrznego;
 � z żaluzją wlotową i wylotową (czerpnia/wyrzutnia) oraz wewnętrznymi przepustnicami;
 � dedykowane zastosowanie komercyjne (budynki przemysłowe, centra handlowe, logistyczne 

etc.).

SOLANO WS:  jednostki niskoprofilowe

SOLANO P:  jednostki podwieszane

SOLANO PE:  jednostki kanałowe

SOLANO D:  jednostki dachowe
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Warianty wykonań jednostek

Centrala do montażu wewnętrznego, w specjalnyn wykonaniu higienicznym
 � dostępne modele o wydajności zależnie od wielkości w zakresie 500 - 40000 m³/h;
 � konstrukcja oparta na wariancie SOLANO W o podwyższonych wymaganiach w zakresie 

szczelności i czystości (konstrukcja pozwalająca na wygodne częste czyszczenie);
 � najwyższej jakości obudowa wewnętrzna ze stali nierdzewnej;
 � długi cykl żywotności produktu, wysoka niezawodność;
 � sekcje wyposażone w okna inspekcyjne z oświetleniem;
 � gładka powierzchnia zewnętrzna, bez ostrych krawędzi;
 � dedykowane zastosowanie w szpitalach, laboratoriach i zakładach przetwórstwa spożywczego.

Centrala do montażu wewnętrznego, w obiektach basenowych i o zwiększonej wilgoci
 � dostępne modele o wydajności zależnie od wielkości w zakresie 500 - 40000 m³/h;
 � konstrukcja oparta na wariancie SOLANO W, wykonana z materiałów niekorodujących;
 � pokrywa użądzenia epoksydowana lub ze stali nierdzewnej;
 � wymiennik odzysku ciepła zabezpieczony dodatkowo powłoką epoksydową;
 � system kontroli jednostki pozwala na regulację temteratury i wilgotności.

Kompaktowa centrala do montażu wewnętrznego
 � dostępne modele o wydajności zależnie od wielkości w zakresie 2000 - 10000 m³/h;
 � 6 wielkości, zmienne konfiguracje i systemy kontroli w zależności od potrzeb projektu;
 � konstrukcja o niskiej emisji hałasu;
 � zintegrowany by-pass lub klapa obejścia wymiennika;
 � zintegrowane wymienniki chłodzenia/grzania i system kontroli;
 � filtry klasy F7/M5 (inne wersje na żądanie);
 � dedykowane zastosowanie w domach jednorodzinnych, biurach, sklepach, restauracjach itp. 

Kompaktowa centrala do montażu wewnętrznego, podwieszana
 � dostępne modele o wydajności zależnie od wielkości w zakresie 600 - 2400 m³/h;
 � 4 wielkości, zmienne konfiguracje i systemy kontroli w zależności od potrzeb projektu;
 � wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik ciepła, wentylatory EC;
 � konstrukcja o niskiej emisji hałasu;
 � małe wymiary, do instalacji przypodłogowej/podsufitowej;
 � zintegrowany by-pass lub klapa obejścia wymiennika;
 � filtry klasy F7/M5 (inne wersje na żądanie);
 � ogrzewanie (wewnętrzne wodne lub elektryczne) i chłodzenie (zewnętrzne);
 � dedykowane zastosowanie w domach jednorodzinnych, biurach, sklepach, restauracjach itp. 

SOLANO H:  jednostki higieniczne

SOLANO B:  jednostki basenowe

SOLANO K:  jednostki kompaktowe

SOLANO PK:  jednostki podwieszane kompaktowe

Centrale wentylacyjne zaprojektowane z myślą o małych i średnich projektach.

Jednostki kompaktowe
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Schematy jednostek
Schematy typowych konfiguracji poszczególnych dostępnych wariantów jednostek.

SOLANO PK - jednostka podwieszana

SOLANO W - jednostka stojąca SOLANO WS - jednostka stojąca

SOLANO B - jednostka stojąca SOLANO H - jednostka stojąca

SOLANO D - jednostka stojąca SOLANO K - jednostka stojąca

SOLANO P - jednostka podwieszana SOLANO PE - jednostka podwieszana

UWAGA
  Każda centrala stojąca nawiewno-wywiewna (z wyjątkiem 
wymienników obrotowych) może być zamówiona 
w wykonaniu leżącym. 

  Każda centrala stojąca może być zamówiona w wykonaniu 
modułowym (z podziałem na górne i dolne segmenty). 
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Dane techniczne

wielkość 
jednostki

wymiary 
zewnętrzne

wydajność wymiany powietrza połączenie 
elastyczne 

wym. wewn. 
a x h

przepustnica 

wym. wewn. 
a x h

profil 
konstrukcji

grubość 
izolacjiA

(szer.)
B

(wys.)

V min. 
przy 

1,2 m/s

V chłodz. 
przy 

3,5 m/s

V nagrz. 
przy 

4,0 m/s

V max. 
przy 

4,5 m/s

[mm] [mm] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [mm] [mm] [mm] [mm]

dla wariantów wykonań SOLANO W, D, B, H, K

0 730 500 1185 1850 2120 4440 650x435 650x435 40 25
5 * 500 730 1285 1905 2220 4440 435x650 435x650 40 25

10 730 730 1840 3400 3880 6910 650x650 650x650 40 25
15 * 730 730 1995 3495 4075 6910 650x650 650x650 40 25
20 995 730 2590 5195 5940 9710 920x650 920x650 40 25
25 * 730 995 2805 5345 6240 9710 650x920 650x920 40 25
30 995 995 3640 7605 9070 13650 920x920 920x920 40 25
35 * 995 995 3945 7825 9525 13650 920x920 920x920 40 25
40 1330 1030 4840 10600 12640 18145 920x1220 920x1220 55 40
45 * 1030 1330 5240 10900 13270 18145 1220x920 1220x920 55 40
50 1330 1330 6430 14745 16855 24115 1220x1220 1220x1220 55 40
55 * 1330 1330 6965 15170 17700 24115 1220x1220 1220x1220 55 40
60 1710 1330 8435 19900 22740 31625 1600x1220 1600x1220 55 40
65 * 1330 1710 9135 20465 23880 31625 1220x1600 1220x1600 55 40
70 1710 1710 11060 26115 29845 41475 1600x1600 1600x1600 55 40
75 * 1710 1710 11980 26860 31340 41475 1600x1600 1600x1600 55 40
80 2010 1710 13135 31300 35775 49250 1900x1600 1900x1600 55 40
85 * 1710 2010 13135 31710 36245 49250 1600x1900 1600x1900 55 40
90 2050 2010 15595 38010 43440 58480 1940x1900 1940x1900 55 40
95 * 2050 2010 15595 38010 43440 58480 1940x1900 1940x1900 55 40

100 2650 2010 20520 50720 57965 76950 2540x1900 2540x1900 55 40
105 * 2050 2650 20520 47700 54515 76950 1940x2500 1940x2500 55 40
110 2650 2640 27000 63645 72740 101250 2500x2500 2500x2500 55 40
115 * 2650 2640 27000 63645 72740 101250 2500x2500 2500x2500 70 40
120 3350 2640 33480 79030 90320 125550 3200x2500 3200x2500 70 40
125 * 2640 3350 33480 81545 93195 125550 2500x3200 2500x3200 70 40

dla wariantów wykonań SOLANO W, D, B, H, K

S30 407 925 1090 3185 3640 4095 850x330 850x330 40 25
S40 548 925 1615 4710 5380 6055 850x470 850x470 40 25
S50 610 1049 2110 6155 7035 7915 980x540 980x540 40 25
S70 712 1253 3070 8960 10240 11520 1180x640 1180x640 40 25
S90 712 1642 4080 11900 13600 15300 1570x640 1570x640 40 25

S120 843 1642 4970 14500 16570 18640 1570x770 1570x770 40 25
S160 1047 1886 6875 20050 22915 25780 1780x940 1780x940 55 40
S200 1148 2071 8445 24635 28155 31675 1960x1040 1960x1040 55 40
S300 1352 2479 12290 35850 40970 46095 2370x1340 2370x1340 55 40

dla wariantu wykonania SOLANO P

10 415 735 910 1575 1800 3420 660x340 660x430 40 25
20 415 1080 1510 2740 3135 5650 1000x340 1000x340 40 25
30 415 1330 1870 3530 4035 7000 1250x340 1250x340 40 25
40 500 1330 2300 4585 5240 8630 1250x430 1250x430 40 25

Tabela z podstawowymi wymiarami oraz parametrami wydajności, w zależności od wybranej 
wielkości centrali (* - wykonanie leżące).
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Dane techniczne

Wartości graniczne zakresów pracy

Warianty wykonania jednostek SOLANO W oraz SOLANO P służą jako 
podstawowe typy dla określenia parametrów w powyższych diagramach. 
Pozostałe warianty różnią się wykonaniem w zależności od przeznaczenia 
urządzenia - w celu sprawdzenia parametrów technicznych konkretnych 
jednostek, prosimy o kontakt z naszym działem ofert. 

Pozostałe warianty wykonania jednostek:
WS, B, H, K, D, PE, PK

Diagramy przedstawiające zakresy pracy central.
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Dane techniczne

wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie

Piktogramy użyte na diagramach

wentylatory z silnikami komutowanymi asynchronicznie

nagrzewnica elektryczna

nagrzewnica wodna

chłodnica freonowa

chłodnica wodna

wymiennik ciepła krzyżowy

wymiennik ciepła przeciwprądowy

wymiennik ciepła obrotowy

wymiennik ciepła glikolowy

Diagramy przedstawiające zakresy pracy central.




