
Aplicaţie

Aplicaţie

Grinzi de răcire active de tip DID632 pentru integrare în diferite sisteme de plafoane, preferabil pentru încăperi cu înălţime până la 4,20 m
Adecvat în particular pentru plafoane casetate cu mărimea casetei 600 sau 625
Schimbătoarele de căldură cu 2 ţevi sau 4 ţevi permit niveluri bune de confort cu un debit redus de aer condiţionat primar
Soluţie eficientă din punct de vedere energetic deoarece apa este folosită ca agent pentru încălzire şi răcire
Lamelele reglabile de comandă aer (opţionale) permit reglarea manuală a direcţiei de refulare

Caracteristici speciale

Lamele reglabile de comandă aer pentru dirijarea debitului de aer
Grilă de aspiraţie prin inducţie cu balama, demontabilă, în patru configuraţii
Schimbător de căldură orizontal ca sistem cu 2 ţevi sau 4 ţevi
Racorduri de apă pe partea îngustă, ţeavă de cupru Ø12 mm, fie cu capete netede, fie cu filet exterior G½" şi garnitură plată
Placă de duze interioară cu duze perforate (non-combustibile)

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

DID632

GRINDĂ DE RĂCIRE ACTIVĂ CU REFULARE AER PE
DOUĂ DIRECŢII ŞI SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ
ORIZONTAL, ADECVATĂ PENTRU PLAFOANE
CASETATE CU DIMENSIUNEA CASETEI 600 SAU 625

Grindă de răcire activă pentru încălzire şi răcire, cu schimbător de căldură cu 2
ţevi sau 4 ţevi, pentru integrare cu diferite sisteme de plafon.

Potivite pentru încăperi cu înălţime până la 4,20 m
Capacitate înaltă de încălzire şi răcire cu un debit redus de aer condiţionat
primar şi nivel scăzut al puterii acustice
Patru variante de duze pentru optimizarea inducţiei în funcţie de solicitare
Grilă de aspiraţie prin inducţie cu balama, demontabilă, în patru configuraţii

Echipamente opţionale şi accesorii

Sistem de control
Disponibil şi drept combinaţie de alimentare şi extragere aer
Lamele reglabile de comandă aer pentru dirijarea debitului de aer
Schimbător de căldură vopsit negru
Vopsire în numeroase culori diferite, de ex. RAL CLASSIC sau NCS
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Descriere

Variante

DID632-LR: cu grilă de aspiraţie prin inducţie – tablă metalică perforată, găuri circulare
DID632-LQ: cu grilă de aspiraţie prin inducţie – tablă metalică perforată, găuri pătrate
DID632-GL: cu grilă de aspiraţie prin inducţie – lamele longitudinale
DID632-GQ: cu grilă de aspiraţie prin inducţie – lamele transversale

Construcţia

Vopsit RAL 9010, alb pur, nivel de luciu 50 %
P1: Vopsit în orice altă culoare RAL, nivel de luciu 70 %
P1: Vopsit RAL 9006, aluminiu alb, nivel de luciu 30 %

Ataşamente

Ştuţ de aer evacuat (racord 45°) pentru combinaţie de aer de alimentare şi evacuare
Lamele de control aer reglabile

Suplimente utile

Racorduri flexibile
Echipament de control constând dintr-un un panou de comandă care include un controller cu senzor de temperatură de cameră integrat, ventil şi servomotor;
precum şi elemente de conectare

Caracteristici ale modelului

Ştuţul este potrivit pentru tubulaturi circulare conform EN 1506 sau EN 13180
Patru puncte de suspensie pentru montaj pe şantier (de către terţi)
Patru variante de duze pentru optimizarea inducţiei în funcţie de solicitare
Ştuţ integral de racord aer evacuare (opţional)

Materiale şi suprafeţe

Carcasa, cadrul frontal, placa cu duze şi grila perforată pentru aspiraţie prin inducţie (LR/LQ) confecţionate din tablă de oţel galvanizat
Lamelele grilei de aer indus (GL/GQ) confecţionate din aluminiu
Schimbător de căldură cu ţevi de cupru şi aripioare de aluminiu
Suprafeţele expuse sunt vopsite alb pur (RAL 9010) sau în orice altă culoare RAL
Schimbătorul de căldură de asemenea în negru (RAL 9005)
Ştuţ de aer evacuat confecţionat din tablă de oţel galvanizat
Lamele de control aer confecţionate din polipropilenă, UL 94, ignifugă (V0)
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