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Děláme věci tak, aby lépe fungovaly.

 Vladimír Malena 

 majitel Lersen

Vladimír Malena



Vladimír Malena
majitel a jednatel

Montáž teplovzdušných jednotek ALFA

Svářecí automat

Ohraňovací lisy Fermat

Vysekávací lis Euromac

Prvním a bezesporu nejvíce výjimečným výrobkem je 
tmavý plynový infrazářič LERSEN COMPACT, který je ve 
všech ohledech unikátní. Má v současnosti naprosto 
nedostižnou účinnost sálání 80,7% ověřenou zkouškou 
v německém Institutu technologie v Karlsruhe, kdy 
obdobné výrobky dosahují obvykle 65% a výjimečně 
70% účinnosti.

COMPACT je také velmi snadný na montáž i přepravu, 
protože jej tvoří již hotové 2m dlouhé segmenty, které 
do sebe skvěle zapadají a spojují se jen pěti šrouby.

Druhým výjimečným výrobkem je novinka pro rok 2016, 
kterým je kondenzační plynový ohřívač vzduchu LERSEN 
SIGMA. Při jeho navrhování jsme si dali za úkol odstranit 
všechny neduhy, kterými současné kondenzační ohřívače 
trpí. 

SIGMA se nechová jako ostatní, je jiná. Chová se tak, jak 
byste od takovéhoto zařízení očekávali. Stále skvěle topí 
díky vysoké dT a k tomu nepřetržitě kondenzuje, což jí 
umožňuje dosáhnout po celou dobu provozu na účinnost 
110%. 

Na konstrukci a vlastnostech zářiče COMPACT i konden-
začního ohřívače SIGMA je velmi dobře vidět to, o co nám 
jde zejména, dělat věci tak, aby fungovaly lépe.

Budoucnost
Společnost Lersen ani po těchto mnohých úspěších 

neusíná na vavřínech, ale denně neúnavně pracuje jak 
na vývoji nových výrobků, tak i na drobných zlepšeních 
výrobků stávajících. Zajímá se o zlepšování pracovních 
podmínek a pracovních dovedností svých zaměstnanců, 
aby si i v budoucnu zasloužila, díky kvalitě své práce, 
přízeň a spokojenost jak svých zákazníků, projektantů a 
montážních firem, tak i konečných uživatelů.

I do budoucna se chceme stále zlepšovat, měla by nám 
v tom pomoci výstavba nové a moderní výrobní haly, 
kterou pro nejbližší období plánujeme. Dále pracujeme 
na implementaci nových technologií přímo do jednotli-
vých agregátů a v neposlední řadě chceme rozvíjet i 
on-line služby na internetu.

Pracoviště vývoje, modelování v 3D
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Tmavé infrazářiče COMPACT TOP
dvoustupňová modulace výkonu FLEXIDRIVE

infrazářiče tmavé a světlé

Infrazářiče Compact jsou novým a naprosto unikátním 
výrobkem v systému vytápění infrazářiči.
Při vývoji tohoto infrazářiče bylo zohledněno maximum 
požadavků získaných od investorů, projektantů, montáž-
ních firem, ale i servisních techniků.
Infrazářiče Compact jsou mimořádné zejména v jedi- 
nečné účinnosti sálání 80,7%. Běžné infrazářiče přitom 
dosahují účinnost okolo 65%. Vývojový tým Lersen tes- 
toval a vylepšoval každý jeden detail zařízení, aby vý- 
sledkem byl výrobek, který svou kvalitou a parametry je 
na světové špičce.

www.lersen.cz

COMPACT TOP 04 05 06 07 08 09 10

Jmenovitý příkon - G20 (max./min.) kW 24 / 19 30 / 23 36 / 28 42 / 32 48 / 37 48 / 38 48 / 39

Jmenovitý výkon - G20 (max./min.) kW 22 / 17 27 / 21 33 / 25 38 / 29 43 / 33 43 / 34 43 / 35

Účinnost spalování 90 5

Vysálaný výkon - G20 (max./min.) kW 19 / 15 24 / 19 29 / 23 34 / 26 39 / 30 39 / 31 39 / 32

Účinnost sálání - G20 (max.) 80

Třída Nox m /kW 3

Elektrické krytí IP 20

Průměr trysek - G20 mm 4 4 5 5 5 5 6 6 6

Tlak na trysce maximální/minimální m ar 10 / 6

Elektrický příkon/pracovní napětí W/V 70/230 50Hz

Počet hořáků ks 1

 Ø sání a odvodu spalin mm 100

Průměr připojení plynu 3/4‘‘  vně š závit

Připojený tlak zemního plynu kPa 1 8 - 4 0 +/- 5

Akustický tlak - volný prostor dB 39

Spotřeba zemního plynu max. m3/ 2 3 2 9 3 4 4 0 4 6 4 6 4 6

Spotřeba zemního plynu max. m3/ 1 8 2 2 2 3 0 3 5 3 5 3 5

Hmotnost infrazářiče k 106 130 150 175 195 220 240

Celková délka/výška/šířka mm 4360/290/600 5340/290/600 7300/290/600 9260/290/6006320/290/600 8280/290/600 10240/290/600
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Energy (kW/m²)

Sání a odtah spalin

Odkouření typ A
Sání je z haly a odtah spalin také 
do haly

Odkouření typ B
Sání je z haly a odtah spalin buď 
vertikální nebo horizontální
do exteriéru.

Odkouření typ C
Sání a odtah spalin je z exteriéru 
vertikální nebo horizontální či 
kombinace.

Graf vysálané energie

Snadná a rychlá montáž

Všechny připojovací konektory, přívod plynu, hlavní 
vypínač a signalizace stavu jsou snadno přístupné ze 
zadní části hořákového boxu.

Z výrobního závodu jsou infrazářiče dodávané jako 
2 metry dlouhé segmenty, které jsou již kompletně 
sestavené. Jejich montáž je proto velmi jednoduchá, 
stačí je sesadit dohromady a spojit pěti šrouby. 

Tento graf byl vypracován Institutem technologie v 
německém Karlsruhe a ukazuje jak, jsou v infrazářiči 
rozloženy teploty. Je zde vidět, že nejteplejší část není 
hned za hořákovým boxem, ale uprostřed zařízení, což 
umožňuje využít větší plochu radiačního tělesa k sálání.

Ukazuje také na to, že se nám podařilo natáhnout 
plamen až do délky 4 m. Tento jev, spolu s geometrií 
reflektoru, izolací, použitými nejlepšími materiály i celko-
vou konstrukcí zářiče, umožnil zajistit mimořádnou 
účinnost sálání.

www.lersen.cz
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Tmavé infrazářiče COMPACT  ECO

infrazářiče tmavé a světlé

Infrazářiče COMPACT ECO jsou novým a naprosto 
mimořádným výrobkem v systému vytápění infrazářiči, 
který spojuje technologii použitou v COMPACT TOP, ale 
přitom je nabízen za velmi příznivou cenu.

Nízká cena. COMPACT ECO je ideální řešení pro kaž- 
dého, kdo potřebuje ušetřit počáteční investiční náklady 
a chce přitom využít všech výhod Compactu.

Infrazářiče Compact jsou extrémně jednoduché na 
montáž. Stačí do sebe pouze zasunout jednotlivé již 
hotové segmenty a spojit je pěti šrouby a montáž je ho- 
tová. Takto snadno smontujete infrazářiče TOP i ECO.

www.lersen.cz

dvoustupňová modulace výkonu FLEXIDRIVE

f

COMPACT ECO 04 06 08

Jmenovitý příkon - G20 (max./min.) kW 24 / 19 36 / 28 48 / 37

Jmenovitý výkon - G20 (max./min.) kW 22 / 17 33 / 25 43 / 33

Účinnost spalování 90 590 5 90 5

Vysálaný výkon - G20 (max./min.) kW 16 / 13 24 / 19 32 / 25

Účinnost sálání - G20 (max.)

Třída Nox m /kW

IP

3

Elektrické krytí

Průměr trysek - G20 mm 4 5 6

Tlak na trysce maximální/minimální m ar 10 / 6

IP20

Elektrický příkon/pracovní napětí W/V 70/230 50Hz

Počet hořáků ks 1

 Ø sání a odvodu spalin mm 100

Průměr připojení plynu 3/4‘‘  vně š závit

Připojený tlak zemního plynu kPa 1 8 - 4 0 +/- 5

Akustický tlak - volný prostor dB 39

Spotřeba zemního plynu min. / max. m3/  2 3

Hmotnost infrazářiče k 87 121 155

Celková délka/výška/šířka mm 4360/290/600 6320/290/600 8280/290/600
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LSoft
pomocn k pro navr ován  infrazářič

LSoft je vyvinut jako webová aplikace, ke které má 
uživatel přístup z jakéhokoli zařízení s připojením na in-
ternet. Lze jej používat nejen na stolním počítači či note-
booku, ale funguje dobře i na většině dnes tak populár-
ních tabletů. Stačí pouze navštívit stránky www.lersen.
cz a kliknout na odkaz LSoft v základní liště a nebo do 
internetového prohlížeče zadat přímou adresu lsoft.ler-
sen.com 

Práce se samotným SW je velmi jednoduchá. Po při-
hlášení do systému pod jménem a heslem získá uživa-
tel vlastní pracovní prostředí, kde může vytvářet nové 
nebo editovat již vytvořené projekty. Uložené projekty 
lze organizovat do složek, řadit podle vybraných kritérií 
a ty nepotřebné mazat. 

Výpočet vysálaného výkonu je prováděn na zákla-
dě zadání kritérii, není však přehnaně podrobný a od-
ráží nejen požadavky zjednodušeného výpočtu podle 
normy, ale i naše dlouholeté zkušenosti s tímto typem 
vytápění. Pro dosažení optimálního výsledku stačí usku-
tečnit 5 jednoduchých kroků.

1. krok - -
kém rozhraní jednoduše halu rozdělí jednotlivými příč-
kami. Dále je třeba zadat výpočtové teploty.

2. krok - z nabídky vyberete pokročilé parametry jako 
je směnnost provozu, nucená výměna vzduchu a stano-
víte požadované teploty pro jednotlivé haly.

3. krok - zde je již vypočítán potřebný vysálaný výkon 
pro jednotlivou halu a je možné ze seznamu výrobků vy-
brat nejvhodnější zařízení. 

4. krok - program navrhne optimální rozložení infra -
zářičů a zobrazí osálanou plochu. Za pomocí ikonek je 
možné se zářiči pohybovat či měnit jejich orientaci a tak 
dosáhnout nejvhodnějšího umístění. Je možné zářič 
i přidat či ubrat.

5. krok - uživateli je nabídnuta rekapitulace projek -
tu, ve které jsou zohledněny všechny zadané parametry 

-
zualizací projektu. Tento souhrn lze jednoduchým způ-
sobem exportovat do souboru PDF a ten se automaticky 
stáhne do počítače, kde jej lze uložit, vytisknout nebo 
zaslat e-mailem.

infrazářiče tmavé a světlé
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www.lersen.com
www.lersen.cz
www.lersen.sk

Lersen CZ s.r.o. nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu této tiskoviny a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky,
kdykoli a bez předchozího upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. 

Centrála
Lersen CZ, s.r.o. | Chotyně 182 | 463 34 Hrádek nad Nisou | Czech Republic
telefon: +420 482 723 699 | fax: +420 482 723 532
zelená linka: 800 100 478
e-mail: info@lersen.com | servis: servis.cz@lersen.com

Centrála
Lersen SK, s.r.o. | Rastislavova 12 | 949 01  Nitra | Slovakia
telefón: +421 37 6531008 | GSM: +421 915 854 081
e-mail: info@lersen.com | servis: servis.sk@lersen.com


