
Aplicaţie

Aplicaţie

Schimbătoarele de căldură cu 2 ţevi sau 4 ţevi permit niveluri bune de confort
Aer indus similar unitaţilor tip displacement
Soluţie eficientă din punct de vedere energetic deoarece apa este folosită ca agent pentru încălzire şi răcire
Pentru proiecte noi de blocuri şi renovări
Montaj la parapet
Locaţiile tipice de montaj includ birouri şi săli de şedinţă

Caracteristici speciale

Schimbător de căldură aer-apă ca sistem cu 2 ţevi sau 4 ţevi, cu piuliţe olandeze G½" şi garnituri plate
4 suporţi reglabili (opţional)
Montaj în cadru ca opţiune
Tavă de condens cu scurgere condens
Schimbare uşoară a filtrului cu dispozitive de fixare cu decuplare rapidă, nu sunt necesare unelte

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

FSL-B-SEK

ECHIPAMENT DE AER RECIRCULAT CU SCHIMBĂTOR
DE CĂLDURĂ PENTRU MONTAJ LA PARAPET

Unitate de ventilaţie descentralizată gata de pus în funcţiune care asigură
niveluri bune de confort

Ventilator EC optimizat acustic cu puteri specifice scăzute ale ventilatorului,
SFP = 1 conform EN 13779
Schimbător de căldură pentru încălzire şi răcire ca sistem cu 2 ţevi sau 4
ţevi
Panou de filtrare G3 pentru protejarea unităţii
Tavă de condens cu scurgere condens

Echipamente opţionale şi accesorii

Sistem modular de comandă X-AIRCONTROL, special pentru sisteme de
ventilaţie descentralizate
Diferite sisteme de fixare pentru fixarea echipamentului la pardoseală sau
perete
Vopsire cu pulbere în numeroase culori diferite, de ex. RAL CLASSIC
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Construcţie compactă, prin urmare adecvat în special pentru proiecte de recondiţionare

Descriere

Variante

Proiectul Traungasse (Viena, Austria)
Proiectul Bennigsenplatz (Düsseldorf, Germania)
Proiectul Laimer Würfel (München, Germania)

Construcţia

Vopsit RAL 9005, negru, nivel de luciu 70 %
P1: Vopsit în orice altă culoare RAL, nivel de luciu 70 %

Suplimente utile

Sistem modular de comandă X-AIRCONTROL, special pentru sisteme de ventilaţie descentralizate
Racorduri flexibile

Caracteristici ale modelului

1 ventilator EC cu eficienţă energetică, cu puteri specifice scăzute ale ventilatorului, SFP = 1 conform EN 13779
Aerul este refulat în încăpere similar unitaţilor tip displacement dinspre partea frontală inferioară a unităţii

Materiale şi suprafeţe

Carcasa, carcasa modulului de filtrare, ventilatoarele şi suporţii reglabili sunt confecţionate din tablă de oţel galvanizată
Schimbător de căldură cu ţevi de cupru şi aripioare de aluminiu
Carcasa este vopsită RAL 9005, negru sau orice altă culoare RAL
Izolaţia din vată minerală conform DIN 4102, clasificare clasa antifoc A, acoperită cu fibră de sticlă ca o protecţie contra eroziunii, eficientă la viteze ale debitului de
aer până la 20 m/s
Garnituri de etanşare

INFORMAŢII TEHNICE
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