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Aparaty LTG do zastosowania w systemach klimatyzacyjnych-
ekonomiczna alternatywa: klimakonwektory LTG Raumluft

Sposób dzia³ania

W klimakonwektorach LTG Raumluft zabudowany wen-

tylator zasysa powietrze z pomieszczenia; powietrze to

jest ch³odzone lub ogrzewane w wymienniku wodnym

aparatu a nastêpnie nawiewane do pomieszczenia. Przed

wymiennikiem zamocowany jest dodatkowo filtr powie-

trza, chroni¹cy aparat przed zanieczyszczeniem.

W aparatach typu VF… stosowane s¹ wentylatory

z poprzecznym wirnikiem, a w aparatach typu VKD

wentylatory promieniowe. Wszystkie wentylatory cechuje

b. cicha praca przy czym nie wymagaj¹ one serwisu.

Sterowanie obrotami realizowane jest za pomoc¹

5-stopniowego silnika (z wyj¹tkiem VKD, VKT) stero-

wanego prze³¹cznikiem obrotów. Mo¿liwa jest równie¿

praca kilku aparatów pod³¹czonych do jednego prze-

³¹cznika.

Klimakonwektory przeznaczone s¹ zasadniczo do pracy

w recyrkulacji istnieje jednak¿e mo¿liwoœæ po³¹czenia

powietrza œwie¿ego.

Solidna konstrukcja i wykonanie aparatu gwarantuje d³ug¹

¿ywotnoœæ aparatu.

®

Korzyœci

• Rozmaitoœæ typów i wariantów

- Ró¿ne wielkoœci w systemie 2- i 4-przewodowym

- ciche w pracy wentylatory promieniowe, lub wentylatory

z wirnikiem poprzecznym

- oszczêdna eksploatacja z uwagi na niewielki pobór mocy

- mo¿liwoœæ pracy z powietrzem œwie¿ym

- równomierny wyp³yw powietrza na ca³ej d³ugoœci apa-

ratu (zaleta wentylatora z wirnikiem poprzecznym)

- kratka wylotowa z mo¿liwoœci¹ ukierunkowania nawie-

wanego powietrza

- zwarta konstrukcja i niska wysokoœæ aparatów

- niewielka gruboœæ aparatów

- rozwi¹zania kompletne wraz z regulacj¹

-  rozwi¹zania systemowe poprzez stosowanie klimakon-

wektorów wspó³pracuj¹cych z nawiewnikami szczelino-

wymi, indukcyjnymi.

• Wykonanie, konstrukcja

• Rozdzia³ powietrza w pomieszczeniu

• Zabudowa

• Rozwi¹zania systemowe

• Serwis

- ³atwy dostêp do wentylatora

- ³atwa wymiana filtra powietrza klasy G2

- wymiennik po stronie ssawnej ( ³atwiejszy dostêp)

-  Klimakonwektory do zabudowy pod parapetem

Typ VFC,VFG, VFH,VFI,VFL,VKT

- Klimakonwektory wyporowe , stoj¹ce, Typ QVC

Wszystkie wentylatory dostarczane s¹ w nastêpuj¹cych

wielkoœciach:

VFC : 500,630,800,1000,1250

VFG : 500,630,800,1000,1250

VFI : 500,630,800,1000,1250

VFL : 500,630,800,1000,1250

QVC : 630,800,1000,1250

VKT :,800,1000

( p.prospekt LTG wyposa¿enie dodatkowe)

-  specjalny nawiewnik dla uzyskania strumienia

mieszaj¹co-wyporowego

-  wykonanie bez filtra powietrza i siatki ochronnej na

wylocie

- wanna kondensatu wraz z króæcem spustowym

- dla pod³¹czenia wodnego:

œrubunek „3/8“ lub „ ” ew. z odpowietrzeniem

pod³¹czeniowe wê¿e elastyczne z lub bez odpowietrzenia

- kratka wylotowa

- doprowadzenie powietrza œwie¿ego

- regulacja

- Wymiary podane w tym katalogu zg. z DIN 7168-sg.

- Odnoœnie sztywnoœci konstrukcji zg. z DIN 17615 cz.3

-  Wykonanie powierzchni zg. z zastosowaniem w budyn-

kach u¿ytecznoœci publicznej wg. DIN 1946 cz.2. Inne

wykonania na ¿yczenie.

Program dostawczy

Wyposa¿enie dodatkowe

Tolerancje

Powierzchnia obudowy

½
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Klimakonwektor do zabudowy podokiennej typ VFC

Specyfikacja

Sposób dzia³ania

Wykonanie

Aparat zosta³ skonstruowany pod k¹tem zastosowania go

w hotelach i budynkach biurowych o wysokich wyma-

ganiach akustycznych. Konstrukcja aparatu i jego para-

metry pracy pozwalaj¹ realizowaæ ró¿ne systemy rozdzia-

³u powietrza. Aparat VFC przeznaczony jest do zabudowy

pod parapetem.

Wentylator z wirnikiem o przekroju poprzecznym zasysa

powietrze z pomieszczenia doln¹ stron¹ aparatu. Powie-

trze przechodzi przez wymiennik, gdzie ulega sch³odzeniu

lub podgrzaniu i nawiewane jest ponownie do pomie-

szczenia.

Regulacja wydajnoœci od strony wody za pomoc¹ za-

worów regulacyjnych.

- System 2-przewodowy. Ch³odzenie (tylko) lub grzanie

(tylko), (VFC -2)
- System 4-przewodowy. Ch³odzenie i grzanie, (VFC -4)

Klimakonwektor podokienny typ VFC

Korzyœci

- szczególnie cicha praca

- ma³a g³êbokoœæ zabudowy, 165 mm

- izolacja termiczna przy pracy z wykraplaniem (np.woda

lodowa, zasilenie 6 C)

- ekonomiczna praca; niski pobór mocy przez silnik wen-

tylatora

- serwis sprowadzony do minimum dziêki specjalnej kon-

strukcji

Dostêp do silnika, wirnika i wymiennika od spodu

aparatu

0

Rozdzia³ powietrza przy zastosowaniu aparatu VFC

z nawiewnikiem umo¿liwiaj¹cym strugê mieszaj¹c-

wyporow¹
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Klimakonwektor do zabudowy podokiennej typ VFC-4
Specyfikacja, wymiary

Specyfikacja

Klimakonwektor z wymiennikiem ciep³a z 2 niezale¿nymi

obiegami zimna i ciep³a. Regulacja od strony wody za

pomoc¹ zaworów regulacyjnych. Szczególnie niska zabu-

dowa i g³êbokoœæ aparatu, st¹d przydatnoœæ wszêdzie tam,

gdzie brak miejsca na zabudowê.

Przy pracy na niskich parametrach wody lodowej mo¿li-

wa dostawa z izolowan¹ wann¹ kondensatu.

Monta¿ w pozycji pionowej.

Pod³¹czenia wodne ze str. lewej lub prawej.

Wymiary

Aparat mo¿na mocowaæ w sposób nastêpuj¹cy
(podaæ w zamówieniu):
- zawieszenie z góry
(do zawieszenia w parapecie) albo

- zamocowanie w œcianie, podwieszenie z ty³u
(p.prospekt LTG wyposa¿enie dodatkowe)

Typ VFC ( 4-przewodowy) do zabudowy podokiennej
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d³ugoœæ ca³kowita E

podwieszenie aparatu C

d³ugoœæ aparatu A

otwór wywiewny B

prze³¹cznik
sieciowy

spust kondensatu

Wywiew

Podwieszenie od góry. -

Wykonanie specjalne

Zawieszenie

przewidziane do

monta¿u na œcianie

odbojnik gumowy;

zamawiaæ zg.

z odstêpem do œciany

min. 10

bez podwieszenia

tylnego

Uwaga! Wanna skroplin czêœciowo d³u¿sza ni¿
ca³kowita d³ugoœæ aparatu

D³ugoœæ wanny kondensatu D

(wyposa¿enie
dodatkowe na
¿yczenie)
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Klimakonwektor do zabudowy podokiennej typ VFC-4
Dane techniczne

Wielkoœæ aparatu 500

Wielkoœæ aparatu 630

Wielkoœæ aparatu 800

Wielkoœæ aparatu 1000

Wielkoœæ aparatu 1250

stopieñ obrotów
wydajnoœæ powietrza
poziom ciœnienia akustycznego
poziom mocy akustycznej (±3 dB)

(bez zabudowy)
specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia (bez filtra)
-------------------,,----------------------- (z filtrem)
specyficzna wydajnoœæ grzania (bez filtra)
----------------,,-------------------------(z filtrem)
ca³kowita wydajnoœæ ch³odzenia (z filtrem)
jawna wydajnoœæ ch³odzenia (z filtrem)

ró¿nica temperatur powietrza w pomieszczeniu
a temperatur¹ zasilenia wody

znamionowe natê¿enie przep³ywu wody lodowej
znamionowe natê¿enie przep³ywu wody
grzewczej

opory przep³ywu od strony wody

elektryczny pobór mocy

Objaœnienia

1)

2) 0 0

specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia przy braku wykraplania

wydajnoœæ ch³odnicza przy temp. zasilania wody lodowej 6 C, 26 C temp. na ssaniu, 50% wilg.wzgl.
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Klimakonwektor do zabudowy podokiennej typ VFC-2
Specyfikacja, wymiary

Specyfikacja

Klimakonwektor z wymiennikiem ciep³a do grzania

i ch³odzenia.

Regulacja od strony wody za pomoc¹ zaworów regula-

cyjnych.

Szczególnie niska zabudowa i g³êbokoœæ aparatu, st¹d

przydatnoœæ wszêdzie tam, gdzie brak miejsca na zabu-

dowê.

Przy pracy na niskich parametrach wody lodowej - mo¿li-

wa dostawa z izolowan¹ wann¹ kondensatu.

Monta¿ w pozycji pionowej.

Pod³¹czenia wodne ze str. lewej lub prawej.

Wymiary

Typ VFC (2-przewodowy) do zabudowy podokiennej

Aparat mo¿na mocowaæ w sposób nastêpuj¹cy
(podaæ w zamówieniu):
- zawieszenie z góry
(do zawieszenia w parapecie) albo

- zamocowanie w œcianie, podwieszenie z ty³u
(p.prospekt LTG wyposa¿enie dodatkowe)

Standard:

Wywiew

Podwieszenie od góry. -

Wykonanie specjalne

Zawieszenie

przewidziane do

monta¿u na œcianie

odbojnik gumowy;

zamawiaæ zg.

z odstêpem do œciany
min. 10

bez podwieszenia

tylnego

(wyposa¿enie
dodatkowe na
¿yczenie)

prze³¹cznik
sieciowy

spust kondensatu Uwaga! Wanna skroplin czêœciowo d³u¿sza ni¿
ca³kowita d³ugoœæ aparatu

D³ugoœæ wanny kondensatu D

d³ugoœæ ca³kowita E

podwieszenie aparatu C

d³ugoœæ aparatu A

otwór wywiewny B
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Klimakonwektor do zabudowy podokiennej typ VFC-2
Dane techniczne

1)

2) 0 0

specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia przy braku wykraplania

wydajnoœæ ch³odnicza przy temp. zasilania wody lodowej 6 C, 26 C temp. na ssaniu, 50% wilg.wzgl.

Wielkoœæ aparatu 1250

Objaœnienia

Wielkoœæ aparatu 1000

Wielkoœæ aparatu 800

Wielkoœæ aparatu 630

Wielkoœæ aparatu 500

stopieñ obrotów
wydajnoœæ powietrza
poziom ciœnienia akustycznego
poziom mocy akustycznej (±3 dB)

(bez zabudowy)

ró¿nica temperatur powietrza w pomieszczeniu

a temperatur¹

opory przep³ywu od strony wody
elektryczny pobór mocy

zasilenia wody

specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia ( bez filtra)

--------------,,----------------------- (z filtrem)

ca³kowita wydajnoœæ ch³odzenia (z filtrem)
jawna wydajnoœæ ch³odzenia (z filtrem)

znamionowe natê¿enie przep³ywu wody
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Uwaga! Wanna skroplin czêœciowo d³u¿sza ni¿
ca³kowita d³ugoœæ aparatu

D³ugoœæ wanny kondensatu D

d³ugoœæ ca³kowita E

podwieszenie aparatu C

d³ugoœæ aparatu A

otwór wywiewny B
Wywiew

prze³¹cznik
sieciowy

spust kondensatu

Standard:

Podwieszenie od góry. -

Wykonanie specjalne

Zawieszenie

przewidziane do

monta¿u na œcianie

odbojnik gumowy;

zamawiaæ zg.

z odstêpem do œciany

(wyposa¿enie
dodatkowe na
¿yczenie)

min. 15

bez podwieszenia

tylnego

Aparat mo¿na mocowaæ w sposób nastêpuj¹cy

(podaæ w zamówieniu):

- zawieszenie z góry

(do zawieszenia w parapecie) albo

- zamocowanie w œcianie, podwieszenie z ty³u

(p.prospekt LTG wyposa¿enie dodatkowe)

Typ VFC (4-przewodowy) z izolowan¹ wann¹ kondensatu dla niskich parametrów wody

Specyfikacja

Klimakonwektor z wymiennikiem ciep³a i 2 niezale¿nymi

obiegami zimna i ciep³a.

Regulacja od strony wody za pomoc¹ zaworów regulacyj-

nych.

Szczególnie niska zabudowa i g³êbokoœæ aparatu, st¹d

przydatnoœæ wszêdzie tam, gdzie brak miejsca na zabu-

dowê.

Przy pracy na niskich parametrach wody lodowej - mo¿li-

wa dostawa z izolowan¹ wann¹ kondensatu.

Monta¿ w pozycji pionowej.

Pod³¹czenia wodne ze str. lewej lub prawej.

Klimakonwektor do zabudowy podokiennej typ VFC-4

Specyfikacja, wymiary. Szczególnie niskie parametry wody zimnej

Wymiary

Wanna z izolacj¹
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Wymiary

Klimakonwektor do zabudowy podokiennej typ VFC-2
Specyfikacja, wymiary. Szczególnie niskie parametry wody zimnej.

Specyfikacja

Klimakonwektor z jednym wymiennikiem ciep³a do grza-

nia lub ch³odzenia.

Regulacja od strony wody za pomoc¹ zaworów regula-

cyjnych.

Szczególnie niska zabudowa i g³êbokoœæ aparatu, st¹d

przydatnoœæ wszêdzie tam, gdzie brak miejsca na zabu-

dowê.

Przy pracy na niskich parametrach wody lodowej - mo¿li-

wa dostawa z izolowan¹ wann¹ kondensatu.

Monta¿ w pozycji pionowej.

Pod³¹czenia wodne ze str. lewej lub prawej.

Typ VFC (2-przewodowy) z izolowan¹ wann¹ kondensatu dla niskich parametrów wody

prze³¹cznik
sieciowy

spust kondensatu

Uwaga! Wanna skroplin czêœciowo d³u¿sza ni¿
ca³kowita d³ugoœæ aparatu

D³ugoœæ wanny kondensatu D

d³ugoœæ ca³kowita E

podwieszenie aparatu C

d³ugoœæ aparatu A

otwór wywiewny B

Wywiew

Podwieszenie od góry. -

Wykonanie specjalne

Zawieszenie

przewidziane do

monta¿u na œcianie

Standard:

(wyposa¿enie
dodatkowe na
¿yczenie)

odbojnik gumowy;

zamawiaæ zg.

z odstêpem do œciany
min. 15

bez podwieszenia

tylnego

- zawieszenie z góry

(do zawieszenia w parapecie) albo

- zamocowanie w œcianie, podwieszenie z ty³u

(p.prospekt LTG wyposa¿enie dodatkowe)

Wanna z izolacj¹
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d³ugoœæ ca³kowita aparatu F

Typ VFC ( 4-przewodowy) z pod³¹czeniem powietrza œwie¿ego

podwieszenie aparatu C
wylot ze skrzynki A

D³ugoœæ wanny kondensatu D

Klimakonwektor do zabudowy podokiennej typ VFC-4, VFC-2
Aparat z po³¹czeniem powietrza œwie¿ego
Specyfikacja, wymiary.

Klimakonwektor w wykonaniu specjalnym. Z pod³¹-

czenien powietrza œwie¿ego, które dostarczane jest rów-

nolegle do wylotu z wentylatora z wirnikiem poprze-

cznym za pomoc¹ nawiewnika szczelinowego Typ LDB.

W przypadku wy³¹czenia wentylatora zapewnia siê opty-

malne zaopatrzenia pomieszczenia w œwie¿e powietrze.

Klimakonwektor z wymiennikiem ciep³a do grzania i/lub

ch³odzenia powietrza. Regulacja od strony wody za pomo-

c¹ zaworów regulacyjnych.

Szczególnie niska zabudowa i g³êbokoœæ aparatu, st¹d

przydatnoœæ wszêdzie tam, gdzie brak miejsca na zabu-

dowê.

Monta¿ w pozycji pionowej.

Pod³¹czenia wodne ze str. lewej lub prawej.

WymiarySpecyfikacja

Widok z boku, w zmniejszeniu

d³ugoœæ wylotu VFC B

Pod³¹czenie powietrza œwierzego
dla wlk. 500 i 630: DN 100
od wlk. 800 : Dn 125
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Klimakonwektor do zabudowy podokiennej, typ VFC-4, VFC-2
Wersja stoj¹ca z pod³¹czeniem œwie¿ego powietrza, wartoœci mocy
akustycznej z uwzglêdnieniem œwie¿ego powietrza.

Moc akustyczna L dla wlk. 500 z pod³. œwie¿ego powietrza, wlk. pod-

³¹czenia: króciec 100mm
wa

Moc akustyczna L dla wlk. 630 z pod³. œwie¿ego powietrza, wlk. pod-

³¹czenia: króciec 100mm
wa

Moc akustyczna L dla wlk. 800 z pod³. œwie¿ego powietrza, wlk. pod-

³¹czenia: króciec 125mm
wa

Moc akustyczna L dla wlk. 1000 z pod³. œwie¿ego powietrza, wlk. pod-

³¹czenia: króciec 125mm
wa

Moc akustyczna L dla wlk. 1250 z pod³. œwie¿ego powietrza, wlk. pod-

³¹czenia: króciec 125mm
wa
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Klimakonwektor do zabudowy podokiennej typ VFC-4

Wydajnoœæ ch³odnicza przy ró¿nych przep³ywach
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Klimakonwektor do zabudowy podokiennej typ VFC-4

QSH
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Klimakonwektor do zabudowy podokiennej typ VFC-2

Wydajnoœæ przy ró¿nych przep³ywach

Opory przep³ywu od strony wody przy ró¿nych przep³ywach
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Klimakonwektor typ VFC

Oznaczenie

Aparat 2-przewodowy 2
Aparat 4-przewodowy 4
( regulacja zaworami)

Wielkoœæ 500
630
800

1000
1250

D = aparat sufitowy D
F = aparat podokienny F
B = aparat pod³ogowy B

Bez filtra -
Z filtrem F

Pod³¹czenia wodne z lewej str. L
Pod³¹czenia wodne z prawej str. R

---Bez pod³¹czenia œwie¿ego powietrza
Z pod³¹czeniem œwie¿ego powietrza P

ZZ izolowan¹ wann¹ na skropliny
Bez izolowanej wanny na skropliny ---

Zawieszenie od góry O
Zawieszenie z ty³u H

Zawór przelotowy , 3-punktowy D
Zawór 3-drogowy , 3-puntowy 3
Zawór przelotowy , termiczny T
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Klimakonwektor wyporowy w wykonaniu podokiennym typ QVC

Klimakonwektor wyporowy typ QVC sterowany za-

worami regulacyjnymi, w uk³adzie 4-przewodowym,

stosowany jest wszêdzie tam, gdzie w pomieszczeniu

postawione s¹ wysokie wymagania odnoœnie komfortu

cieplnego.

Stosowany byæ mo¿e jako aparat pracuj¹cy na recyr-

kulacji, gdzie œwie¿e powietrze doprowadzane jest do

pomieszczenia niezale¿nym systemem wentylacji, b¹dŸ

rolê tê przejmuj¹ po prostu okna.

Z uwagi na specyfikê systemu - nawiew poziomy, z bar-

dzo ma³¹ prêdkoœci¹ - mo¿e dochodziæ w przypadku

grzania do krótkiego spiêcia miêdzy powietrzem nawie-

wanym a zasysanym z pomieszczenia. St¹d te¿ specy-

ficzna wydajnoœæ grzania jest znacznie mniejsza ni¿

w przypadku ch³odzenia a stosowanie omawianych apa-

ratów ograniczone jest do pomieszczeñ o niewielkich

stratach ciep³a.

Klimakonwektor wyporowy zasysa powietrze z pomie-

szczenia, które przechodzi nastêpnie przez wymiennik

ciep³a gdzie ulega sch³odzeniu lub podgrzaniu.

Tak sch³odzone lub podgrzane powietrze przechodzi do

skrzynki rozdzielczej wyposa¿onej w nawiewnik wy-

porowy. Zapewnia on równomierny wyp³yw powietrza na

ca³ej powierzchni nawiewnika. Dodatkowo powstaje tutaj

zjawisko indukcji tj. zmieszania powietrza nawiewanego

z powietrzem z pomieszczenia co z kolei prowadzi do

szybkiej redukcji ró¿nicy temperatur - miêdzy powietrzem

w pomieszczeniu a powietrzem nawiewanym. Obudowa

nawiewnej strony fasadowej mo¿e byæ dowolnie kszta³-

towana przez architekta wnêtrz.

Zwracaæ nale¿y uwagê na to, aby powierzchnia nawiewu

w stosunku do ca³kowitej powierzchni obudowy strony

fasadowej wynosi³a 40 - 60%.

Sposób dzia³ania

Korzyœci

Komfort

Ekonomika

- wysoki komfort cieplny dziêki wyporowemu rozdzia-

³owi powietrza

- podwy¿szona jakoœæ powietrza; zanieczyszczenia, aro-

maty itp. odprowadzane s¹ - dziêki lokalnym Ÿród³om

ciep³a i ich termice do góry, poza strefê przebywania

cz³owieka

- szybka redukcja ró¿nicy temperatur miêdzy pomie-

szczeniem a nawiewem

- niski poziom ha³asu

- oszczêdnoœci w zu¿yciu energii ch³odniczej; poprzez

prowadzenie powietrza z do³u do góry ch³odzona jest

efektywnie tylko strefa przebywania cz³owieka a nie

ca³a kubatura pomieszczenia.

- ch³odzenie i grzanie realizowane jest jednym aparatem

- prosty i szybki monta¿

- niski pobór mocy elektrycznej przez silnik wentylatora

z wirnikiem poprzecznym

Elastycznoœæ

Dobór

- swoboda kszta³towania zabudowy strony fasadowej

przez architekta wnêtrz

- indywidualna regulacja wydajnoœci

- nawiew powietrza mo¿liwy na ró¿nych wysokoœciach

i przy ró¿nych szerokoœciach parapetu

- nawiew w kolorze czarnym ledwo zauwa¿alny

Dobór aparatów nastêpuje za pomoc¹ programów kompu-

terowych LTG

16



System wyporowy przy zabudowie podokiennej

(Próby dymowe w 3 fazach czasowych)

Klimakonwektor wyporowy w wykonaniu podokiennym typ QVC

Specyfikacja

Program dostawczy

Wyposa¿enie dodatkowe

Obudowa usztywniona z blachy stalowej, ocynkowanej.

Wymiennik o wysokiej wydajnoœci cieplnej, sk³adaj¹cy

siê z rurek miedzianych z naci¹gniêtymi lamelkami z alu-

minium. Maksymalne ciœnienie robocze wynosi 10 bar.

Pod³¹czenia wodne (woda zimna, woda grzewcza i kon-

densat) znajduj¹ siê z boku aparatu.

Wanna kondensatu wykonana jest z blachy stalowej,

ocynkowanej i wyposa¿ona byæ mo¿e w króciec spu-

stowy o œr. 15 mm.

Na ¿yczenie dostarcza siê filtr powietrza recyrkula-

cyjnego niepalny, wykonany z w³ókna poliamidowego

i ³atwy w wymianie.

Nawiewnik wyporowy o ma³ych oporach przep³ywu,

równie¿ daje siê ³atwo zdemontowaæ. Nawiewnik ³atwo

jest dostosowaæ do wysokoœci i szerokoœci parapetu.

Zastosowany wentylator z poprzecznym wirnikiem

i 5-stopniowym silnikiem cechuje siê cich¹ prac¹.

Na 1 aparat przewiduje siê 1 prze³¹cznik obrotów

odpowiednio do wartoœci zadanej, mo¿liwe jest jednak

pod³¹czenie kilku aparatów do jednego prze³¹cznika

obrotów.

Klimakonwektor wyporowy QVC dostarczany jest w na-

stêpuj¹cych wielkoœciach:

630 800 1000 1250

1000 1200 1400 1600

Podane wymiary s¹ wymiarami standartowymi i mog¹

byæ na ¿yczenie dostosowane do wymiarów parapetu.

- aparat w systemie 2-przewodowym

- ocynkowana wanna skroplin z króæcem spustowym

- ³atwo wymienialny i samogasz¹cy siê filtr powietrza

recyrkulacyjnego

- zawór przelotowy z 3-punktowym napêdem ( 24 V)

- 3-stopniowy prze³¹cznik obrotów wy³. /3 /2/1

- zawór przelotowy z napêdem termicznym

Wielkoœæ :

Szerokoœæ nawiewnika:

17



Klimakonwektor wyporowy w wykonaniu podokiennym typ QVC

Wymiary

przegroda blaszana,

dostawa luzem

ca³kowita dlugoœc aparatu, wymiar A

szerokoœæ zawieszenia, wymiar B

d³ugoœæ wanny kondensatu (przesuwalna) wymiar D, bez spustu

d³ugoœæ standardowa, skrzynka wylotowa, wymiar E

Wolny przekrój obudowy musi wynosiæ

min. 50%

Blacha os³aniaj¹ca

- dostawa oddzielnie

Pod³aczenie

z boku lub

z do³u

Wolny przekrój obudowy musi wynosiæ

min. 50%

ca³kowita dlugoœc aparatu, wymiar A

szerokoœæ zawieszenia, wymiar B

d³ugoœæ wanny kondensatu (przesuwalna) wymiar D, bez spustu

d³ugoœæ standardowa, skrzynka wylotowa, wymiar E

Klimakonwektor typ QVC do zabudowy pod parapetem

Pod³¹czenie

pow. œwie¿ego

Wymiary - przy standardowych d³ugoœciach

Wylot - po œrodku

Wymiary - przy standardowych d³ugoœciach

Wylot - po œrodku

Klimakonwektor typ QVC z pod³¹czeniem œwiezego powietrza, do zabudowy pod parapetem.

Wymiar A Wymiar B Wymiar C Wymiar D Wymiar E

Wymiar C

Wymiar C

Wymiar A Wymiar B Wymiar C Wymiar D Wymiar E
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Klimakonwektor wyporowy podokienny typ QVC
Dane techniczne
wielkoœæ 630

wielkoœæ 800

wielkoœæ 1000

wielkoœæ 1250

Objaœnienia

stopieñ obrotów

wydajnoœæ powietrza ( ± 10%)

poziom ciœnienia akustycznego

poziom mocy akustycznej (±3 dB)
(bez zabudowy)
specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia( z filtrem)
specyficzna wydajnoœæ grzania ( z filtrem)

ró¿nica temperatur powietrza w pomieszczeniu
a temperatur¹ zasilenia wody

znamionowe natê¿enie przep³ywu wody lodowej

znamionowe natê¿enie przep³ywu wody
grzewczej

opory przep³ywu od strony wody

elektryczny pobór mocy

maks. pobór pr¹du na stopniu V
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Klimakonwektor wyporowy typ QVC do zabudowy pod parapetem
Aparat stoj¹cy z pod³¹czeniem œwiezego powietrza.
Poziom mocy akustycznej.

Moc akustyczna dla wlk. 630 z powietrzem œwie¿ym

Moc akustyczna dla wlk. 800 z powietrzem œwie¿ym

Moc akustyczna dla wlk. 1000 z powietrzem œwie¿ym

Moc akustyczna dla wlk. 1250 z powietrzem œwie¿ym
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QSK
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QSH
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Klimakonwektor wyporowy do zabudowy podokiennej typ QVC
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Q S
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Klimakonwektor wyporowy do zabudowy podokiennej typ QVC
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Klimakonwektor typ QVC

Oznaczenie

Aparat 2-przewodowy 2
Aparat 4-przewodowy 4
( regulacja zaworami)

Wielkoœæ 630
800

1000
1250

Bez filtra -

Z filtrem F

LPod³¹czenia wodne z lewej str.
Pod³¹czenia wodne z prawej str. R

1000Szerokoœæ skrzynki w mm
1200
1400
1600

Wysokoœæ skrzynki w mm 420

---Bez pod³¹czenia œwie¿ego powietrza
Z pod³¹czeniem œwie¿ego powietrza P . .

Zawór przelotowy, 3-punktowy D
Zawór 3-drogowy , 3-puntowy 3

Zawór przelotowy, termiczny T
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