
Aplicaţie

Aplicaţie

Grindă răcită pasivă de tip PKV pentru montaj pe plafon, fie suspendat liber, sau încastrată în plafon fals, adecvat pentru înălţimi ale încăperilor de la 2,60 m
Disiparea sarcinilor de încălzire înalte printr-un schimbător de căldură cu 2 ţevi
Soluţie eficientă din punct de vedere energetic deoarece apa este folosită ca agent pentru încălzire şi răcire
Grindă răcită pasivă (fără aer de alimentare) pentru clădiri sau renovate

Caracteristici speciale

Componentă aer-apă pentru disiparea sarcinilor de încălzire
Schimbător de căldură orizontal ca sistem cu 2 ţevi
Cadru estetic şi faţă din metal perforat pentru montaj liber suspendat în zone de confort
Racorduri de apă pe partea îngustă, ţeavă de cupru Ø12 mm, cu capete netede, fie drepte sau cotite la 90° în sus

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

PKV

GRINDĂ RĂCITĂ PASIVĂ, CU LUNGIMI NOMINALE PÂNĂ
LA 3000 MM ŞI CU UN SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ
ORIZONTAL

Grindă răcită pasivă cu schimbător de căldură cu 2 ţevi pentru montaj pe plafon,
fie suspendat liber, sau încastrată în plafon fals

Pentru înălţimi ale încăperilor de la 2,60 m
Răcire confortabilă a încăperilor
Racord de apă din lateral sau de sus
3 lăţimi şi înălţimi standard pentru disiparea optimă a sarcinilor termice

Echipamente opţionale şi accesorii

Sistem de control
Cadru din aluminiu cu faţa carcasei din metal perforat
Schimbător de căldură vopsit negru
Vopsire în numeroase culori diferite, de ex. RAL CLASSIC sau NCS
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Descriere

Variante

PKV-0: Carcasă şi schimbător de căldură
PKV-L: Inclusiv faţă din metal perforat
PKV-R-L: Inclusiv ramă şi faţă din metal perforat

Construcţia

PKV-0 (fără ramă): Vopsit RAL 9005, negru, nivel de luciu 70 %
PKV-L (cu faţă din metal perforat): Vopsit RAL 9010, alb pur, nivel de luciu 50 %
PKV-R-L (cu ramă şi faţă din metal perforat): Vopsit RAL 9010, alb pur, nivel de luciu 50 %
P1: Vopsit în orice altă culoare RAL, nivel de luciu 70 %
G3: Schimbător de căldură, vopsit RAL 9005, negru, nivel de luciu 70 %

Ataşamente

Cadru
Faţă din metal perforat

Suplimente utile

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

Materiale şi suprafeţe

Carcasa şi faţa din metal perforat confecţionate din tablă de oţel galvanizată
Cadru (PKV-R) confecţionat din aluminiu
Schimbător de căldură cu ţevi de cupru şi aripioare de aluminiu, precum şi flanşe galvanizate
Carcasă fără cadru: vopsit negru (RAL 9005) ca standard
Carcasă cu cadru şi/sau faţă din metal perforat: Vopsit alb pur (RAL 9010) ca standard
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