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Komponenty LTG - ekonomiczna alternatywa

Aparaty LTG Klimavent z zabudow¹.
®

Powietrze
pierwotne

Powietrze wtórne

LTG dostarcza aparaty dla wszystkich form przep³ywu
powietrza:
- strumieñ odœrodkowy, nawiew przez parapet,
- strumieñ Indivent , nawiew od strony stropu,
- strumieñ wyporowy, nawiew od strony parapetu.

Aparaty LTG Klimavent s¹ to szafki indukcyjne stosowane
w klimatyzacji wysokociœnieniowej.
Instalacja wysokociœnieniowa z szafkami indukcyjnymi-
jest to kombinacja systemu powietrznego z systemem
wodnym:
- system powietrzny zapewnia odnowê powietrza i jego

wilgotnoœci.
- system wodny, szczególnie korzystny jako noœnik energii,

zapewnia poprzez wymiennik ciep³a odpowiedni¹ wydaj-
noœæ ch³odzenia i grzania. St¹d te¿ wywodz¹ siê dwie pod-
stawowe korzyœci systemu wysokociœnieniowego z szaf-
kami indukcyjnymi: ekonomiczna praca i b. ma³e za-
potrzebowanie miejsca.

Aparaty indukcyjne LTG Klimavent
®

®

Sposób dzia³ania

Powietrze pierwotne z centrali klimatyzacyjnej (iloœæ po-
wietrza œwie¿ego niezbêdna do odnowy powietrza w po-
mieszczeniach) wychodzi z du¿¹ prêdkoœci¹ z dysz aparatu
indukcyjnego, zasysaj¹c przy tym powietrze wtórne z po-
mieszczenia. Powietrze wtórne przechodzi przez wymien-
nik ciep³a do wnêtrza aparatu, ulegaj¹c sch³odzeniu lub
podgrzaniu.
Powietrze pierwotne miesza siê w aparacie ze sch³odzonym
lub z podgrzanym powietrzem wtórnym i jako mieszanina
nawiewana jest przez kratkê nawiewn¹ do pomieszczenia.
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Aparaty indukcyjne LTG Klimavent ®

10 korzyœci przemawiaj¹cych za sto-

sowaniem aparatów Klimavent ®

•
dziêki stosowaniu wysokosprawnych wymienników
ciep³a.

•
dziêki dyszom o specjalnym profilu i konfiguracji.

•
dysze o ró¿nych przekrojach mieszane s¹ w ró¿nych kom-
binacjach. Dziêki temu uzyskuje siê szczególnie korzy-
stne przep³ywy powietrza indywidualnie dla ka¿dego
przypadku.

•
Sposób dzia³ania napêdu klap (przy regulacji wydajnoœci
od strony powietrza) wyklucza jednoczesne grzanie
i ch³odzenie.

•
Stabilne osie przepustnic powietrza ³montowane s¹ w ³o-
¿yskach kulkowych.

•
Si³owniki elektryczne czy pneumatyczne s¹ pewne
w dzia³aniu i nie wymagaj¹ konserwacji.

•
Dziêki aerodynamicznie-optymalnemu przetworzeniu
energii strugi powietrza pierwotnego.

•
Obszerny wybór typów i wielkoœci, zapewnia w³aœciwy
dobór aparatu indywidualnie, dla ka¿dego przypadku
w praktyce:

- aparaty z regulacj¹ od strony powietrza (przepustnice) lub
od strony wody (zawory),

- systemy 4-przewodowe i 2-przewodowe dla zabudowy
podokiennej z parapetem na normalnej wysokoœci oraz
z parapetem obni¿onym , dla zabudowy podsufitowej itd..
Ka¿dy aparat produkowany jest w kilku wielkoœciach.

•
Aparaty Klimavent dobierane s¹ za pomoc¹ programów
komputerowych LTG. Tym samym zapewnia siê naj-
lepszy dobór dla danego przypadku.

•
Na ¿yczenie dostarczane s¹ dysze z aluminium i króæce
pow. pierwotnego z blachy stalowej, ocynkowanej.

Wysokie wydajnoœci ch³odnicze i grzewcze

Niski poziom ha³asu,

Szeroka gama stosowanych dysz.

Wyeliminowanie jednoczesnego grzania i ch³odzenia

Wysoka pewnoœæ dzia³ania.

Napêdy nie wymagaj¹ce konserwacji.

Wysoki wspó³czynnik indukcji.

Szeroka gama modeli.

Dobór za pomoc¹ programów komputerowych.

Wymagania p-po¿.

•
niskie zu¿ycie energii.
Wysoka wydajnoœæ przy konwekcji w³asnej

Rozdzia³ powietrza podczas pracy aparatów

indukcyjnych z odœrodkowym prowadzeniem

powietrza ( próby dymowe w trzech odstêpach

czasowych)
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Aparaty indukcyjne LTG Klimavent ®

Program dostaw

Zestawienie typów (wymiary i dane techniczne
patrz dalsze strony katalogu):

- Aparaty indukcyjne dla systemów 2-przewodowych
z regulacj¹ od strony powietrza (przepustnice powietrza)
Typ HFG z obejœciem ( by-pass).

- Aparaty indukcyjne dla systemów 4-przewodowych
z regulacj¹ od strony powietrza:
Typ HFL
Typ HFH
Typ HFI

- Aparaty indukcyjne dla systemów 2 i 4-przewodowych
z regulacj¹ od strony wody (zawory):
Typ HFG-0

- Aparaty indukcyjne o zmiennych iloœciach powietrza

- Aparat hybrydowy LTG.

- Aparat indukcyjny wyporowy.

Na stronach nastêpnych znaleŸæ mo¿na przyk³ad doboru,
krzywe wydajnoœci zale¿nie od przep³ywu, pod³¹czenia
wodne, napêdy itp..

Typ HFV

Typ HFW

Typ HVG

Typ QHG

Wyposa¿enie dodatkowe
( p.prospekt LTG- wyposa¿enie dodatkowe)
- Aparaty bez filtra pow.wtórnego i siatki ochronnej na wy-

locie (standard z filtrem i z siatk¹).
- Tacka na skropliny z króæcem odp³ywowym.
- Element d³awi¹cy na króæcu powietrza pierwotnego:
- dla pod³¹czeñ wodnych:

œrubunek 3/8” lub ”,
œrubunek z odpowietrzeniem
elastyczne p-dy pod³¹czeniowe z-lub bez odpowietrzenia

- Kratki wylotowe z aluminium.
- Króæce proste,wylotowe (d³.70 lub 110 mm).
- Pod³¹czenie pow.pierwotnego od do³u (standard -boczne)
- Dysze z aluminium: króæce pod³¹cz.powietrza pier-

wotnego z blachy (podwy¿szona ochrona po¿arowa).
- Ró¿ne mo¿liwoœci zamontowania:

zamocowanie œcienne lub konsole pod³ogowe.
- Siatka z ramk¹ na wylocie powietrza.
- Pod³¹czenie termostatu z zamocowaniem czujnika temp.

½

Schemat dzia³ania regulacji wydajnoœci w aparacie LTG-HFH

Formy konstrukcyjne

LTG produkuje aparaty o ró¿nych formach konstrukcyj-
nych. Cech¹ odró¿niaj¹c¹ aparaty od siebie jest rodzaj re-
gulacji temperatury.
Wszystkie aparaty LTG dostarczane s¹ w 5 podstawowych
wielkoœciach : 500-630-800-1000-1250.

Aparat posiada tylko 1 wymiennik ciep³a, przez który prze-
p³ywa albo woda zimna (ch³odzenie) lub ciep³a (grzanie).
Tym samym mo¿na grzaæ lub ch³odziæ jednym obiegiem
wodnym.

Aparat posiada 2 oddzielne wymienniki ciep³a, z których
jeden s³u¿y do ch³odzenia, a drugi - do grzania. Woda grze-
jna i woda lodowa s¹ zawsze rozdzielone. System 4-prze-
wodowy spe³nia wszelkie wymagania w aspekcie dosto-
sowania siê do zmiennych zysków (strat) ciep³a .

Wydajnoœæ grzewcza lub ch³odnicza zmieniana jest po-
przez zmianê przep³ywu wody.

Regulacja wydajnoœci grzania czy ch³odzenia nastêpuje
poprzez zmianê strumienia powietrza wtórnego. Przepus-
tnice sterowane si³ownikiem kieruj¹ strumieñ powietrza
albo przez ch³odnicê albo przez nagrzewnicê, lub przez by-
pass, omijaj¹c wymiennik.

System 2-przewodowy

System 4-przewodowy

Regulacja zaworami (od strony wody)

Regulacja przepustnicami (od strony powietrza)

Aparat indukcyjny LTG typ HFL

Pe³ne ch³odzenie Czêœciowe ch³odzenie Poz.neutralna (by-pass) Czêœciowe grzanie Pe³ne grzanie
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Aparaty Klimavent dla systemu 2-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci od
strony wody za pomoc¹ zaworów

®

Typ HFG 0 (2- przewodowy)
Specyfikacja Wymiary

Dobór

Otwór wylotowy
70mm w œwietle

Otwór wylotowy, wym. B

D³ugoœæ aparatu wym.A

D³ugoœæ ca³kowita wym. D

Aparat indukcyjny z 1 wymiennikiem do grzania lub ch³o-
dzenia powietrza wtórnego.
Regulacja od strony wody.
Zabudowa pionowa lub pozioma pod stropem). Pod³¹-
czenie pow. pierwotnego od str. prawej, lewej lub od do³u.
Pod³¹czenia wodne od str. lewej lub prawej.

Dane techniczne na s¹siedniej stronie obowi¹zuj¹ przy
nastêpuj¹cych warunkach :
Dobór aparatu :

- dla znormowanego przep³ywu wody,
- z filtrem powietrza wtórnego,
- z dyszami z tworzywa,
- z króæcem wylotowym,
- bez obudowy,

Wydajnoœæ grzewcza przy konwekcji w³asnej QE Konv
obowi¹zuje przy nastêpuj¹cych warunkach:
Temperatura w pomieszczeniu 20 st.C (przy znormowa-
nym przep³ywie)
Temperatura zasilenia 70 st. C t=50 K�

Przy innych przep³ywach - konieczna korekta; (st. 30-32)
bez filtra - wydajnoœæ wzrasta o 5%;
dla dysz z aluminium g³oœnoœæ wzrasta o 2-3dB(A)

Zawieszenie aparatu, wymiar C

1
do

m
ax

30

œrednica
zew.

Typ HFG-0 (4 przewod.)

Wymiar tacki kondensatu E

5

Oznaczenia:
KKW-VL - woda zimna, zasilenie
KKW-RL - woda zimna, powrót
HZG-VL - woda grzewcza, zasilenie
HZG-RL - woda grzewcza, powrót

Wlk.



Aparaty Klimavent dla systemu 2-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci od

strony wody za pomoc¹ zaworów

®

Typ HFG 0 (2 - przewodowy) - dane techniczne
Wielkoœæ 500 Wielkoœæ 1000

Wielkoœæ 630 Wielkoœæ 1250

Wielkoœæ 800

wydatek powietrza pierwotnego
poziom mocy akustycznej
specyficzna wyd.ch³odz. pow.pierwotnego
specyficzna wyd. ch³odz. pow. wtórnego
specyficzna wyd.grzewcza pow. wtórnego
wydajnoœæ grzewcza przy w³asnej konwekcji
waga
znormowany przep³yw przy ch³odzeniu/
opory przep³ywu od str. wody
znormowany przep³yw przy grzaniu /
opory przep³ywu od str. wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomiesczeniu a temp.zasilenia wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp. powietrza
pierwotnego

Legenda

ciœn. statyczne na dyszach
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Aparaty Klimavent dla systemu 4-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci od
®

strony wody za pomoc¹ zaworów

Typ HFG 0 (4 - przewodowy)

Aparat indukcyjny z 1 wymiennikiem do grzania lub ch³o-
dzenia powietrza wtórnego.
Regulacja od strony wody.
Zabudowa pionowa lub pozioma (pod stropem).
Pod³¹czenie pow. pierwotnego od str. prawej, lewej lub od
do³u.
Pod³¹czenia wodne od str. lewej lub prawej.

Otwór wylotowy
70mm w œwietle

Otwór wylotowy, wym. B

D³ugoœæ aparatu wym.A

D³ugoœæ ca³kowita wym. D

Sp³yw kondensatu
na ¿yczenie

Dobór

Dane techniczne na s¹siedniej stronie, obowi¹zuj¹ przy
nastêpuj¹cych warunkach :
Dobór aparatu :

- dla znormowanego przep³ywu wody,
- z filtrem powietrza wtórnego,
- z dyszami z tworzywa,
- z króæcem wylotowym,
- bez obudowy,

Wydajnoœæ grzewcza przy konwekcji w³asnej QE Konv
obowi¹zuje przy nastêpuj¹cych warunkach:
Temperatura w pomieszczeniu 20 st.C (przy znormowa-
nym przep³ywie)
Temperatura zasilenia 70 st. C t=50 K�

Przy innych przep³ywach -konieczna korekta (str. 30-32)
bez filtra - wydajnoœæ wzrasta o 5%
dla dysz z aluminium g³oœnoœæ wzrasta o 2-3dB(A)

Specyfikacja Wymiary

Zawieszenie aparatu, wymiar C

1
do

m
ax

30

Wymiar tacki kondensatu E

œrednica
zew.

Typ HVG-0 (4-przew.)
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Oznaczenia:
KKW-VL - woda zimna, zasilenie
KKW-RL - woda zimna, powrót
HZG-VL - woda grzewcza, zasilenie
HZG-RL - woda grzewcza, powrót

Wlk.



Aparaty Klimavent dla systemu 4-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci od
®

strony wody za pomoc¹ zaworów

Typ HFG 0 (4 - przewodowy) - dane techniczne

wydatek powietrza pierwotnego
poziom mocy akustycznej
specyficzna wyd.ch³odz. pow.pierwotnego
specyficzna wyd. ch³odzenia pow. wtórnego
specyficzna wyd.grzewcza pow. wtórnego
wydajnoœæ grzewcza przy w³asnej konwekcji
waga
znormowany przep³yw przy ch³odzeniu/
opory przep³ywu od str. wody
znormowany przep³yw przy grzaniu /
opory przep³ywu od str. wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomiesczeniu a temp.zasilenia wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp. powietrza
pierwotnego

Legenda

ciœn. statyczne na dyszach

Wielkoœæ 500 Wielkoœæ 1000

Wielkoœæ 630 Wielkoœæ 1250

Wielkoœæ 800
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Specyfikacja Wymiary

Aparaty Klimavent , system 4-przewodowy z regulacj¹ od strony wody
®

Typ HFS (4-przewodowy)

Aparat indukcyjny o bardzo ma³ej g³êbokoœci zabudowy
(149 mm). Wykonanie z jednym wymiennikiem ciep³a do
grzania i ch³odzenia powietrza, o du¿ej wydajnoœci kalo-
rycznej przy niskim przep³ywie wody (aparat 2-prze-
wodowy tylko dla ch³odzenia - na ¿yczenie).
Regulacja od strony wody za pomoc¹ zaworów regu-
lacyjnych.
Zabudowa pionowa.
Pod³¹czenia powietrza pierwotnego - od strony lewej lub
prawej.
Pod³¹czenia wodne od strony lewej lub prawej

1
do

m
ak

s.
30 149 ( w³¹cznie z filtrem )

szerokoœæ wylotu

œrednica zewn.

Zawieszenie aparatu wymiar C
Otwór wywiewny wymiar B

D³. aparatu wymiar A

Ca³k. d³ugoœæ wymiar D

D³. tacki kondensatu wymiar E

przy króæcu spustowym
wymiar o 25 mm d³u¿szy

Odstêp mo¿na zmniejszyæ do 10-20 mm, jeœli wolna
powierzchnia ssania na obudowie wynosi 50%

woda zimna,
powrót
woda grzewcza,
powrót

woda grzewcza,
zasilenie
woda zimna,
zasilenie

Przy pod³¹czeniu 1/2 - odpowietrzenie zawsze od góry.

Pod³¹czenia wody i powietrza - strona prawa
Na ¿yczenie równie¿ strona lewa

Typ HFS (4-przewodowy)

Dobór

Dane techniczne podane na nastêpnych stronach uwzglê-
dniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
Dobór aparatu: - przy przep³ywie znormalizowanym,

- z filtrem powietrza,
- z dyszami gumowymi,
- z króæcem wylotowym powietrza nawie-

wanego
- bez obudowy.

Przy innych przep³ywach - konieczna korekta (str.30-32)
Przy braku filtra wydajnoœæ aparatu zwiêksza siê o 5%.

Przy dyszach z aluminium poziom mocy akustycznej zwiê-
ksza siê o 2-3 dB(A).
Poziom ciœnienia akustycznego zmniejsza siê, zale¿nie od
wyposa¿enia pomieszczenia, o 2-7 dB(A).
Przy innych warunkach podane wydajnoœci mog¹ ulec pe-
wnej zmianie.
Podane wartoœci konwekcji w³asnej (grzanie) QE Konv
bazuj¹ przy nastêpuj¹cych warunkach:

Temperatura w pomieszczeniu 20 C
Temperatura zasilania wody 70 C t = 50 K

0

0
�
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Aparaty Klimavent ,system 4-przewodowy z regulacj¹ od strony wody
®

Typ HFS (4-przewodowy) - dane techniczne

Wielkoœæ 500 Wielkoœæ 1000

Wielkoœæ 630 Wielkoœæ 1250

Wielkoœæ 800 Legenda

* Wydajnoœæ powietrza mo¿liwa do osi¹gniêcia tylko przy
zastosowaniu dysz aluminiowych

ciœn.. statyczne na dyszy
przep³yw powietrza œwie¿ego
poziom mocy akustyczne
specyficzna wyd.ch³odzenia
pow.pierwotnego(±5%)
specyficzna wyd.chlodzenia
pow.wtórnego (±5%)
specyficzna wyd. grzania pow. wtórnego (±5%)
grzanie, konwekcja w³asna
waga
przep³yw przy ch³odzeniu / opory przep³.
od str.wody
przep³yw przy grzaniu / opory przep³.od str. wody
ró¿nica temp.miêdzy pow. w pomieszczeniu
a zasileniem wody lodowej
ró¿nica temp.miedzy pow. w pomieszczeniu
a powietrzem pierwotnym
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Aparaty Klimavent ,system 4-przewodowy z regulacj¹ od strony wody
®

Typ HFS (4-przewodowy). Po³¹czenie szeregowe.

Jeœli ze wzglêdu na brak miejsca nie mo¿na pod³¹czyæ
œwie¿ego powietrza do ka¿dego z aparatów indywidualnie
z jednego, wspólnego przewodu rozdzielczego, istnieje
mo¿liwoœæ doprowadzenia œwie¿ego powietrza szeregowo,
gdzie aparaty usytuowane s¹ jeden za drugim, a g³ówny
przewód powietrza œwie¿ego przechodzi przez nie.
Maksymalna iloœæ tak zaopatrywanych w œwie¿e powietrze
aparatów zale¿y od iloœci powietrza pierwotnego.
Przez pierwszy -w takim systemie - aparat (5 szt. w jednym
szeregu, 40 m /h powietrza œwie¿ego na 1 aparat) prze-
chodzi ca³kowita iloœæ powietrza tj. 200 m /h.

3

3

Wi¹¿e siê to z odpowiednio wysok¹ prêdkoœci¹ przep³ywu
w pierwszym aparacie a wiêc z wiêksz¹ g³oœnoœci¹.
Spadek ciœnienia miêdzy aparatami jest niewielki.
Wzrost g³oœnoœci zale¿y od iloœci œwie¿ego powietrza,
ciœnienia na dyszach, iloœci aparatów i wielkoœci aparatów.

Przyk³ad monta¿u kilku aparatów HFS 1000 po³¹czonych szeregowo; pod³¹czenie aparatów w pod³odze podwójnej

N
aw

ie
w

rozstaw dysz

³¹cznik mm

mm

widok z boku,

w powiêkszeniu

œrednica przewodu z izolacj¹

Nawiew

Przyk³ad doboru:

Wydajnoœæ powietrza na aparat 40 m /h
Ca³kowita iloœæ powietrza 200 m /h
Moc akustyczna jednego aparatu 28 dB(A)
Podwy¿szenie g³oœnoœci wskutek wiêkszej prêdkoœci przep³ywu 32 dB(A) / aparat
Ca³k. moc akustyczna wszystkich 5 aparatów 39 dB(A)

3

3
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Aparaty Klimavent dla systemu 2-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci od
strony powietrza za pomoc¹ przepustnic

®

Typ HFG z obejœciem (by-pass)

Specyfikacja

Aparat indukcyjny z 1 wymiennikiem do ch³odzenia lub
grzania, - pod parapetem. Regulacja wydajnoœæi - od strony
powietrza, za pomoc¹ przepustnic i si³ownika. Monta¿
pionowy lub poziomy (w stropie). Pod³¹czenie powietrza
pierwotnego - od strony prawej, lewej lub od do³u.
Pod³¹czenie wodne - od strony lewej lub prawej.

Wymiary

Typ HFG z obejœciem ( by-pass)

Otwór wylotowy
70mm w œwietle

M
ie

js
ce

na
si

³o
w

ni
k

pr
ze

pu
st

ni
c

za
le

¿n
ie

od
fa

br
yk

at
u,

st
r.

le
w

a
lu

b
pr

aw
a Otwór wylotowy, wym. B

D³ugoœæ aparatu wym.A

D³ugoœæ ca³kowita wym. D

Œr. zewn.100mm

Pod³¹czenie wodne do
œrubunku Cu 12x1
(œrubunek z redukcj¹ na ¿yczenie)

Dane techniczne na s¹siedniej stronie obowi¹zuj¹ przy
nastêpuj¹cych warunkach :
Dobór aparatu :

- dla znormowanego przep³ywu wody,
- z filtrem powietrza wtórnego,
- z dyszami z tworzywa,
- z króæcem wylotowym,
- bez obudowy.

Wydajnoœæ grzewcza przy konwekcji w³asnej QE Konv
obowi¹zuje przy nastêpuj¹cych warunkach:
Temperatura w pomieszczeniu 20 st.C (przy znormowa-
nym przep³ywie)
Temperatura zasilenia 70 st. C t=50 K�

Dobór

Przy innych przep³ywach - konieczna korekta (str 30-32)
bez filtra - wydajnoœæ wzrasta o 5%
dla dysz z aluminium g³oœnoœæ wzrasta o 2-3dB(A)

Zawieszenie aparatu, wymiar C

1
do

m
ax

30

Wymiar tacki skroplin E
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wydatek powietrza pierwotnego
poziom mocy akustycznej
specyficzna wyd.ch³odz. pow.pierwotnego
specyficzna wyd. ch³odzenia pow. wtórnego
specyficzna wyd.grzewcza pow. wtórnego
wydajnoœæ grzewcza przy w³asnej konwekcji
waga
znormowany przep³yw przy ch³odzeniu/
opory przep³ywu od str. wody
znormowany przep³yw przy grzaniu /
opory przep³ywu od str. wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp.zasilenia wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp. powietrza
pierwotnego

Legenda

Aparaty Klimavent dla systemu 2-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci

od strony powietrza za pomoc¹ przepustnic

®

Typ HFG z obejœciem (by-pass) - dane techniczne

ciœn. statyczne na dyszach

Wielkoœæ 1250

Wielkoœæ 500 Wielkoœæ 1000

Wielkoœæ 630

Wielkoœæ 800

13
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Aparaty Klimavent dla systemu 4-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci od
®

strony powietrza za pomoc¹ przepustnic
Typ HFL

Aparat indukcyjny z 2 wymiennikami ciep³a do grzania
i ch³odzenia powietrza wtórnego.
Sterowanie prac¹ przepustnic by-pass poprzez si³ownik
pneumatyczny lub elektroniczny.
Zabudowa pionowa lub pozioma (pod stropem).
Pod³¹czenie powietrza pierwotnego od str.lewej, prawej lub
od do³u.
Pod³¹czenia wodne od str. lewej lub prawej.

Specyfikacja Wymiary

Przy innych przep³ywach - konieczna korekta (str.30-32)
bez filtra - wydajnoœæ wzrasta o 5%
dla dysz z aluminium g³oœnoœæ wzrasta o 2-3dB(A)

Dane techniczne na s¹siedniej stronie obowi¹zuj¹ przy
nastêpuj¹cych warunkach :
Dobór aparatu :

- dla znormowanego przep³ywu wody,
- z filtrem powietrza wtórnego,
- z dyszami z tworzywa,
- z króæcem wylotowym,
- bez obudowy.

Wydajnoœæ grzewcza przy konwekcji w³asnej QE Konv
obowi¹zuje przy nastêpuj¹cych warunkach:
Temperatura w pomieszczeniu 20 st.C (przy znormowa-
nym przep³ywie)
Temperatura zasilenia 70 st. C t=50 K�

Dobór

Zawieszenie aparatu wym. C

Otwór wylotowy
70mm w œwietle

Otwór wylotowy, wym. B

D³ugoœæ aparatu wym.A

D³ugoœæ ca³kowita wym. D

Pod³¹czenie wodne do œrubunku Cu 12x1
(œrubunek z redukcj¹ na ¿yczenie)

Kratka wylotowa np LTG
Miejsce na napêd klapy
(zale¿y od rodzaju napêdu)
str. lewa lub prawa

14

Wlk.

do

Sp³yw kondensatu
(na ¿yczenie 15)
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Aparaty Klimavent dla systemu 4-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci
®

od strony powietrza za pomoc¹ przepustnic
Typ HFL - dane techniczne

wydatek powietrza pierwotnego
poziom mocy akustycznej
specyficzna wyd. ch³odzenia pow.pierwotnego
specyficzna wyd. ch³odzenia pow. wtórnego
specyficzna wyd. grzewcza pow. wtórnego
wydajnoœæ grzewcza przy w³asnej konwekcji
waga
znormowany przep³yw przy ch³odzeniu/
opory przep³ywu od str. wody
znormowany przep³yw przy grzaniu /
opory przep³ywu od str. wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp.zasilenia wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp. powietrza
pierwotnego

Legenda

ciœn. statyczne na dyszach

Wielkoœæ 1250

Wielkoœæ 500 Wielkoœæ 1000

Wielkoœæ 630

Wielkoœæ 800

15



Aparaty Klimavent dla systemu 4-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci
®

od strony powietrza za pomoc¹ przepustnic
Typ HFH

Aparat indukcyjny z 2 wymiennikami ciep³a do grzania
i ch³odzenia powietrza wtórnego.
Sterowanie prac¹ przepustnic by-pass poprzez si³ownik
pneumatyczny lub elektroniczny.
Zabudowa pionowa lub pozioma (pod stropem).
Pod³¹czenie powietrza pierwotnego od str. lewej lub prawej
Pod³¹czenia wodne od str. lewej lub prawej.
Wysoka wydajnoœæ grzejna przy konwekcji w³asnej.

Specyfikacja Wymiary

Przy innych przep³ywach - konieczna korekta (str.30-32)
bez filtra - wydajnoœæ wzrasta o 5%
dla dysz z aluminium g³oœnoœæ wzrasta o 2-3dB(A)

Dane techniczne na s¹siedniej stronie obowi¹zuj¹ przy
nastêpuj¹cych warunkach :
Dobór aparatu :

- dla znormowanego przep³ywu wody,
- z filtrem powietrza wtórnego,
- z dyszami z tworzywa,
- z króæcem wylotowym,
- bez obudowy.

Wydajnoœæ grzewcza przy konwekcji w³asnej QE Konv
obowi¹zuje przy nastêpuj¹cych warunkach:
Temperatura w pomieszczeniu 20 st.C (przy znormowa-
nym przep³ywie)
Temperatura zasilenia 70 st. C t=50 K�

Dobór

Otwór wylotowy
70mm w œwietle

Sp³yw kondensatu
(na ¿yczenie

D³ugoœæ aparatu wym.A

D³ugoœæ ca³kowita wym. D

Pod³¹czenie wodne do œrubunku Cu 12x1
(œrubunek z redukcj¹ na ¿yczenie)

Otwór wylotowy, wym. B

Kratka wylotowa
np: LTG Typ LDC

1
do

m
ax

30 Podwieszenie aparatu, wymiar C

Miejsce na napêd klapy
(zale¿y od rodzaju napêdu)
str. lewa lub prawa

œred. zew.
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Aparaty Klimavent dla systemu 4-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci
®

od strony powietrza za pomoc¹ przepustnic

Typ HFH - dane techniczne

Wielkoœæ 1250

Wielkoœæ 500 Wielkoœæ 1000

Wielkoœæ 630

Wielkoœæ 800

wydatek powietrza pierwotnego
poziom mocy akustycznej
specyficzna wyd.ch³odz. pow.pierwotnego
specyficzna wyd. ch³odzenia pow. wtórnego
specyficzna wyd.grzewcza pow. wtórnego
wydajnoœæ grzewcza przy w³asnej konwekcji
waga
znormowany przep³yw przy ch³odzeniu/
opory przep³ywu od str. wody
znormowany przep³yw przy grzaniu /
opory przep³ywu od str. wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp.zasilenia wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp. powietrza
pierwotnego

Legenda

ciœn. statyczne na dyszach

17
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Aparaty Klimavent dla systemu 4-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci
®

od strony powietrza za pomoc¹ przepustnic
Typ HFI

Aparat indukcyjny z 2 wymiennikami ciep³a do grzania
i ch³odzenia powietrza wtórnego.
Sterowanie prac¹ przepustnic by-pass poprzez si³ownik
pneumatyczny lub elektroniczny.
Zabudowa pionowa lub pozioma (pod stropem).
Pod³¹czenie powietrza pierwotnego od str. lewej, prawej
lub od do³u.
Pod³¹czenia wodne zod str. lewej lub prawej.
Niska wysokoœæ zabudowy; mo¿liwa zabudowa przy
niskich parapetach itp.

Specyfikacja Wymiary

Przy innych przep³ywach - konieczna korekta (str.30-32)
bez filtra - wydajnoœæ wzrasta o 5%
dla dysz z aluminium g³oœnoœæ wzrasta o 2-3dB(A)

Dane techniczne na s¹siedniej stronie obowi¹zuj¹ przy
nastêpuj¹cych warunkach :
Dobór aparatu :

- dla znormowanego przep³ywu wody,
- z filtrem powietrza wtórnego,
- z dyszami z tworzywa,
- z króæcem wylotowym,
- bez obudowy.

Wydajnoœæ grzewcza przy konwekcji w³asnej QE Konv
obowi¹zuje przy nastêpuj¹cych warunkach:
Temperatura w pomieszczeniu 20 st.C (przy znormowa-
nym przep³ywie)
Temperatura zasilenia 70 st. C t=50 K�

Dobór

Otwór wylotowy
70mm w œwietle

D³ugoœæ aparatu wym.A

D³ugoœæ ca³kowita wym. D

Pod³¹czenie wodne do œrubunku Cu 12x1
(œrubunek z redukcj¹ na ¿yczenie)

Otwór wylotowy, wym. B

Miejsce na napêd klapy
(zale¿y od rodzaju napêdu)
str. lewa lub prawa

Sp³yw kondensatu
(na ¿yczenie

Kratka wylotowa
np: LTG Typ LDC

1
do

m
ax

30

Podwieszenie aparatu, wymiar C

œred. zew.
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Oznaczenia:
KKW-VL - woda zimna, zasilenie
KKW-RL - woda zimna, powrót
HZG-VL - woda grzewcza, zasilenie
HZG-RL - woda grzewcza, powrót

Wlk.
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Aparaty Klimavent dla systemu 4-przewodowego z regulacj¹ wydajnoœci
®

od strony powietrza za pomoc¹ przepustnic

Typ HFI - dane techniczne

Wielkoœæ 1250

Wielkoœæ 500 Wielkoœæ 1000

Wielkoœæ 630

Wielkoœæ 800

wydatek powietrza pierwotnego
poziom mocy akustycznej
specyficzna wyd.ch³odz. pow.pierwotnego
specyficzna wyd. ch³odzenia pow. wtórnego
specyficzna wyd.grzewcza pow. wtórnego
wydajnoœæ grzewcza przy w³asnej konwekcji
waga
znormowany przep³yw przy ch³odzeniu/
opory przep³ywu od str. wody
znormowany przep³yw przy grzaniu /
opory przep³ywu od str. wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp.zasilenia wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp. powietrza
pierwotnego

Legenda

ciœn. statyczne na dyszach

19

(±5%)
(±5%)

(±5%)



Aparaty Klimavent dla systemów o zmiennych iloœciach powietrza
®

Typ HFW

Aparat wysokociœnieniowy dla zmiennych iloœci powie-
trza, dla systemu 4-przewodowego, z 2 wymiennikami cie-
p³a do grzania i ch³odzenia, i z urz¹dzeniem do d³awienia
przep³ywu na dyszach, pozwalaj¹cym na podwy¿szanie
strumienia powietrza pierwotnego od wartoœci minimalnej
(okres grzania i pozycja neutralna) do wartoœci maksy-
malnej (ch³odzenie). Stosunek 1:3. Przepustnica regula-
cyjna s³u¿y do ustawienia iloœci powietrza wtórnego prze-
chodz¹cego przez wymiennik lub przez by-pass.
Pod³¹czenia wodne od str. prawej lub lewej.
Pod³¹czenia powietrza pierwotnego od str. lewej lub
prawej.

Specyfikacja Wymiary

Dobór

Aparat stosuje siê szczególnie w obiektach, w których
z uwagi na zmienne obci¹¿enia cieplne wymagany jest
system klimatyzacji o du¿ej elastycznoœci dzia³ania. Nie
podaje siê tutaj danych technicznych z powodu stosunkowo
rzadkiego stosowania w.w. aparatów. W konkretnym
przypadku specjaliœci nasi chêtnie dobior¹ urz¹dzenia za
pomoc¹ programów komputerowych LTG.

Otwór wylotowy
70mm w œwietle

D³ugoœæ aparatu wym.A

D³ugoœæ ca³kowita wym. D

Pod³¹czenie wodne do œrubunku Cu 12x1
(œrubunek z redukcj¹ na ¿yczenie)

Otwór wylotowy, wym. B

Sp³yw kondensatu
(na ¿yczenie

Kratka wylotowa
np: LTG Typ LDC

1
do

m
ax

30

Podwieszenie aparatu, wymiar C

Miejsce na napêd klapy
(zale¿y od rodzaju napêdu)
str. lewa lub prawa

œred. zew.
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Aparat hybrydowy LTG typ HVG

Aparat hybrydowy LTG typ HVG stanowi kombinacjê
klimakonwektora i aparatu indukcyjnego i ³¹czy tym
samym korzyœci, które cechuj¹ ka¿dy z tych aparatów.
Równie¿ tutaj obowi¹zuje zasada, aby do pomieszczenia
nawiewaæ mieszaninê powsta³¹ z powietrza pierwotnego
i zassanego dziêki indukcji powietrza wtórnego z pomie-
szczenia, o ile pomieszczenie wymaga dostarczenia mu
œwie¿ego powietrza. Powietrze wtórne przep³ywa przez 2 -
rzêdowy wymiennik ciep³a w systemie 4-przewodowym,
gdzie zostaje podgrzane lub sch³odzone.
Podczas pracy systemu klimatyzacji, aparat indukcyjny
(bez wentylatora !) przejmuje zadanie ch³odzenia i grzania
z powietrzem pierwotnym lub bez niego (konwekcja
w³asna).
W przypadkach, kiedy obci¹¿enia cieplne pomieszczenia s¹
wiêksze od w/w., mo¿na w³¹czyæ wentylator (o przekroju
poprzecznym), który pozwala osi¹gn¹æ wy¿sz¹ wydajnoœæ
aparatu (przez krótki okres czasu wzrasta g³oœnoœæ ).

W przypadkach wy³¹czenia centralnej instalacji klima-
tyzacji omawiany aparat mo¿e z powodzeniem przej¹æ
funkcjê grzania i ch³odzenia podobnie jak ogólnie
znanyklimakonwektor (fan-coil).

I Aparat indukcyjny bez wentylatora
(ma³e obci¹¿enie cieplne , niski poziom ha³asu).

II Aparat indukcyjny z wentylatorem
(du¿e obci¹¿enie cieplne).

III Wentylator (wy³¹czony system klimatyzacji).

- niskie zu¿ycie energii dla klimatyzacji pomieszczeñ (przy
pracy aparatów indukcyjnych.),

- du¿e wydajnoœci ch³odzenia,
- ma³e centrale pow. pierwotnego, ma³e przekroje p-dów

powietrznych (woda - noœnikiem energii !),
- wysokie wydajnoœci cieplne przy w³¹czonym wenty-

latorze,
- mo¿liwoœæ indywidualnej regulacji; u¿ytkownik sam

mo¿e w³¹czyæ wentylator i jego stopnie obrotów.
- dobry, sprawdzony rozdzia³ powietrza w pomieszczeniu

(szybki spadek prêdkoœci i temperatury!),
- lepszy obraz przep³ywu powietrza (wentylator pracuje),

dziêki dodatkowemu impulsowi powietrza nawiewanego,
co wyklucza przedwczesne oderwanie siê strugi powietrza
od stropu,

- du¿a elastycznoœæ doboru dziêki stosowaniu dysz o ró¿-
nych charakterystykach,

- niski poziom ha³asu w przypadku pracy ap.indukcyjnego.

- pomieszczenia o ostrych wymaganiach akustycznych
(hotele, biblioteki itp..)

- stanowiska pracy, gdzie odleg³oœæ do aparatu nie jest du¿a
i podyktowana architektur¹ wnêtrza

3 rodzaje pracy aparatu :

Korzyœci

Mo¿liwoœci zastosowania

- modernizacja instalacji o zbyt du¿ej g³oœnoœci lub o zbyt
wysokim zu¿yciu energii.

Aparat hybrydowy LTG typ HVG pracuje w systemie
4-przewodowym z regulacj¹ wydajnoœci od str.wody.
Dostarczany jest w wielkoœci 630,800, 1000, 1250.

I (mA) P (W)
60 V 110 8
80 V 150 15
95 V 180 20

Regulacja sk³ada siê z trafo z 5 stopniami obrotów oraz
regulatora temperatury z automatycznym prze³¹czaniem
obrotów. Moc pod³¹czeniowa trafostacji wynosi 78VA.

Regulator: dwa trzypunktowe wyjœcia do sterowania prac¹
zaworów regulacyjnych oraz wyjœcia do automatycznego
sterowania obrotami wentylatora. Regulator w obudowie
z blachy stalowej, pod³¹czenie napiêcia 230 V / 50 Hz.
Ustawienie temperatury zadanej 23st.C 3K.

Sterownik pomieszczeniowy: do monta¿u na œcianie;
czujnik temperatury z przestawianiem wartoœci zadanej
i prze³¹cznikiem funkcji. Korekta temperatury + - 3 K.

A - automatyczne sterowanie zaworami,
A - automatyczne sterowanie zaworami i obrotami went.,
0 - aktywne s¹ tylko: ochrona przed zamarz.i przegrz.
1 - automatyczne sterowanie zaworami, obroty 1,
2 - ---------------------,,--------------------, obroty 2.

Formy konstrukcyjne,wielkoœci

Pobór mocy :

Regulacja typ VKR 3210

Prze³¹cznik funkcji:

AC

±
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Aparat hybrydowy LTG typ HVG

D³ugoœæ ca³kowita wym. D

zacisk 1-5
zale¿nie od
stopnia obrotów

prze³¹cznik

Bezpiecznik 2A, zw³oczny
W praktyce wartoœæ mo¿e byæ inna
(p.dane doboru)

wy³¹cznik sieci-na budowie

Schemat po³¹czeniowy sterowania obrotami( bez regulacji )
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Obudowa i kratka wylotowa; dostawa klienta

kratka o szer. 184 mm
ca³kowita d³ugoœæ, wymiar E

d³ugoœæ wentylatora, wymiar A
otwór wylotowy, wymiar B

tacka na skropliny, wymiar C

Pod³¹czenia wodne, str. lewa (p. rys.)
Grzanie - dalej od aparatu
Ch³odzenie - bli¿ej aparatu

Pod³¹czenia wodne, str. prawa
Grzanie - bli¿ej aparatu
Ch³odzenie - dalej od aparatu

strona

pod³¹czeniowa

LTG

Schemat sterowania obrotami, bez regulacji

sz
ar

y

¿ó
³t

y

- silnik pr¹du sta³ego (z kondensatorem) i 5 uzwojeniami
- mo¿liwe sterowanie kilkoma ap. przy pomocy przekaŸni-
ków (dostawa klienta)

- w danych technicznych znajduj¹ siê: pobór pr¹du i odpo-
wiedni pobór mocy.

- w celu pewnego uruchomienia wentylatora konieczny jest
start na 3 stopniu obrotów

Wlk.



Aparat hybrydowy LTG typ HVG - dane techniczne, wlk.630

Rodzaj pracy I - aparat indukcyjny bez wentylatora

Rodzaj pracy II - praca z wentylatorem i z powietrzem pierwotnym

Rodzaj pracy III - praca tylko z wentylatorem

Waga m = 19 kg
wok / p = 120 (kg/h) / 5 ( kPa)
(znormowany przep³yw/opory przep³ywu)

wok / pw =120 (kg/h ) / 3.3 ( kPa )
(znormowany przep³yw/opory przep³ywu)

Dobór aparatu dla znormowanych
przep³ywów.
Dla innych przep³ywów -konieczna korekta
(str. 30-32)

�

�

w

Legenda

ciœnienie statyczne na dyszach
strumieñ powietrza pierwotnego
poziom mocy akustyczne, pow.pierwotne

poziom mocy akustycznej, went.+ pow.pierwotne

poziom mocy akustycznej, wentylator
specyficzna wyd. ch³odzenia pow. pierwotnego

specyficzna wyd. ch³odzenia pow. wtórnego
specyficzna wyd. grzewcza pow. wtórnego
ró¿nica temp. miêdzy pow. w pom. a zasil. wody
ró¿nica temp. miêdzy pow. w pom. a pow. pierwotnym
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Aparat hybrydowy LTG typ HVG - dane techniczne, wlk.800

Rodzaj pracy I - aparat indukcyjny bez wentylatora

Rodzaj pracy II - praca z wentylatorem i z powietrzem pierwotnym

Rodzaj pracy III - praca tylko z wentylatorem

Waga m = 22 kg
wok / p = 120 (kg/h) / 5 ( kPa)
(znormowany przep³yw/opory przep³ywu)

wok / pw =120 (kg/h ) / 3.3 ( kPa )
(znormowany przep³yw/opory przep³ywu)

Dobór aparatu dla znormowanych
przep³ywów.
Dla innych przep³ywów - konieczna korekta
(str. 30-32)

�

�

w

Legenda

ciœnienie statyczne na dyszach
strumieñ powietrza pierwotnego
poziom mocy akustyczne, pow.pierwotne

poziom mocy akustycznej, went.+ pow. pierwotne

poziom mocy akustycznej, wentylator
specyficzna wyd. ch³odzenia pow. pierwotnego

specyficzna wyd. ch³odzenia pow. wtórnego
specyficzna wyd. grzewcza pow. wtórnego
ró¿nica temp. miêdzy pow. w pom. a zasil.wody
ró¿nica temp. miêdzy pow. w pom .a pow. pierwotnym
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Legenda

ciœnienie statyczne na dyszach
strumieñ powietrza pierwotnego
poziom mocy akustyczne, pow.pierwotne

poziom mocy akustycznej, went.+ pow. pierwotne

poziom mocy akustycznej, wentylator
specyficzna wyd. ch³odzenia pow. pierwotnego

specyficzna wyd. ch³odzenia pow. wtórnego
specyficzna wyd. grzewcza pow. wtórnego
ró¿nica temp. miêdzy pow. w pom. a zasil. wody
ró¿nica temp. miêdzy pow.w pom. a pow. pierwotnym

Rodzaj pracy I - aparat indukcyjny bez wentylatora

Rodzaj pracy II - praca z wentylatorem i z powietrzem pierwotnym

Rodzaj pracy III - praca tylko z wentylatorem

Aparat hybrydowy LTG typ HVG - dane techniczne, wlk.1000

Waga m = 27 kg
wok / p = 120 (kg/h) / 5 ( kPa)
(znormowany przep³yw/opory przep³ywu)

wok / pw =120 (kg/h ) / 3.3 ( kPa )
(znormowany przep³yw/opory przep³ywu)

Dobór aparatu dla znormowanych
przep³ywów.
Dla innych przep³ywów - konieczna korekta
(str. 30-32)

�

�

w
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Rodzaj pracy I - aparat indukcyjny bez wentylatora

Rodzaj pracy II - praca z wentylatorem i z powietrzem pierwotnym

Rodzaj pracy III - praca tylko z wentylatorem

Aparat hybrydowy LTG typ HVG - dane techniczne, wlk.1250

Legenda

ciœnienie statyczne na dyszach
strumieñ powietrza pierwotnego
poziom mocy akustyczne, pow.pierwotne

poziom mocy akustycznej, went.+ pow. pierwotne

poziom mocy akustycznej, wentylator
specyficzna wyd. ch³odzenia pow. pierwotnego
specyficzna wyd. ch³odzenia pow. wtórnego
specyficzna wyd. grzewcza pow. wtórnego
ró¿nica temp. miêdzy pow. w pom. a zasil. wody
ró¿nica temp. miêdzy pow. w pom. a pow. pierwotnym

Waga m = 32 kg
wok / p = 120 (kg/h) / 5 ( kPa)
(znormowany przep³yw/opory przep³ywu)

wok / pw =120 (kg/h ) / 3.3 ( kPa )
(znormowany przep³yw/opory przep³ywu)

Dobór aparatu dla znormowanych
przep³ywów.
Dla innych przep³ywów konieczna korekta
(str. 30-32)

�

�

w
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Aparat indukcyjny wyporowy LTG typ QHG
Energooszczêdnoœæ

Elastycznoœæ dzia³ania

Dobór

- oszczêdnoœci w zu¿yciu energii ch³odniczej dziêki pro-
wadzeniu powietrza od do³u do góry (ch³odzeniu podlega
tylko strefa przebywania cz³owieka!),

- grzanie i ch³odzenie jednym aparatem,
- prosty monta¿.

- dowolnoœæ w kszta³towaniu obudowy parapetu przez
architekta,

- wylot powietrza mo¿liwy na ró¿nych wysokoœciach i przy
ró¿nych szerokoœciach parapetu.

Dobór nastêpuje za pomoc¹ programu LTG.

Strumieñ wyporowy przy zabudowie szafki ind. pod

parapetem (zdjêcia w 3 fazach czasowych).

Aparat indukcyjny wyporowy LTG typ QHG

Aparat indukcyjny wyporowy LTG typ QHG jest
urz¹dzeniem z 2 -rzêdowym wymiennikiem ciep³a do
grzania i ch³odzenia i ze skrzynk¹ rozdzielcz¹ zapewniaj¹c¹
wyporowy charakter strumienia powietrza; wymiary
skrzynki ró¿ne, dostosowuj¹ce siê do ró¿nych wysokoœci
parapetów.

Powietrze pierwotne, wyp³ywaj¹ce z du¿¹ prêdkoœci¹
z dysz, zasysa - dziêki indukcji -wtórne powietrze z pomie-
szczenia poprzez wymiennik ciep³a. Zale¿nie od tempe-
ratury wody w wymienniku powietrze to jest podgrzewane
lub sch³adzane.
Mieszanina powietrza pierwotnego i wtórnego przechodzi
do skrzynki rozdzielczej. Dziêki specjalnym kierownicom
o odpowiedniej konfiguracji mo¿liwy jest równomierny
wyp³yw powietrza na ca³ej szerokoœci i wysokoœci wylotu.
W/w.konfiguracja otworów wylotowych powoduje rów-
nie¿ dodatkow¹ indukcjê, co przyczynia siê w du¿ym
stopniu do szybkiego zmniejszenia ró¿nicy temperatur
powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu.

Istnieje du¿a dowolnoœæ w ukszta³towaniu parapetów, co
powoduje, ¿e obudowa omawianych aparatów mo¿e byæ
dostosowana do ¿yczeñ architekta wnêtrz. Nale¿y jedynie
pamiêtaæ, ¿e wolny przekrój w obudowie w obszarze na-
wiewnika powinien wynosiæ 40 - 60 %.

Sposób dzia³ania

Korzyœci

• Komfort

- przyjemny klimat w pomieszczeniu dziêki wyporowemu
strumieniowi powietrza

- lepsza jakoœæ powietrza, gdy¿ szkodliwe substancje (dym
papierosowy, zapachy itp.) transportowane s¹ poprzez
termikê do góry, poza strefê przebywania cz³owieka

- szybka redukcja ró¿nicy temperatur powietrza nawie-
wanego i powietrza w pomieszczeniu
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Aparat indukcyjny wyporowy LTG typ QHG

Wykonanie

Obudowa sztywna z blachy stalowej, ocynkowanej. Wy-
miennik ciep³a o wysokiej wydajnoœci cieplnej, sk³adaj¹cy
siê z rurek miedzianych z naci¹gnietymi lamelkami z alumi-
nium. Max. ciœnienie robocze: 10 bar.
Dysze powietrza pierwotnego z tworzywa ,wymienialne,
o wysokiej indukcji, niskim poziomie szumów i silnej refle-
ksji ha³asu w stosunku do strumienia pow.pierw.

Pod³¹czenia wodne, kondensatu i powietrza pierwotnego -
z boku aparatu.

Króciec powietrza pierwotnego z tworzywa o œr.100 mm.
Tacka na skropliny z blachy stalowej, ocynkowanej; na
¿yczenie z króæcem odp³ywowym o œr.15 mm.

Na ¿yczenie mo¿liwa jest dostawa filtra powietrza wtór-
nego z w³ókien sztucznych; filtr posiada cechy samoga-
sz¹ce i jest ³atwo wymienialny.

£atwo demontowalna skrzynka rozdzielcza powietrza na-
wiewanego z kierownicami powietrza o niskich oporach
przep³ywu, równomiernym wyp³ywie powietrza i wtórnej
indukcji z mo¿liwoœci¹ dostosowania do ró¿nych wyso-
koœci i szerokoœci parapetu.

Program dostaw

Wyposa¿enie dodatkowe

Aparat indukcyjny wyporowy QHG dostarczany jest w na-
stêpuj¹cych wielkoœciach:

Wielkoœæ : 500 630 800 1000 1250
Nawiewnik, d³. 800 1000 1200 1400 1600

Podane d³ugoœci nawiewnika s¹ wartoœciami standartowy-
mi i mog¹ na ¿yczenie ulec zmianie.(*)

Standardowa wys. nawiewnika wynosi 420 mm.

- jako aparat 2-przewodowy, tzn. tylko grzanie lub tylko
ch³odzenie.

- tacka na skropliny z króæcem odp³ywowym.
- dysze niepalne z aluminium i króciec pow. pierw. z blachy

stalowej ocynk. (podwy¿szona ochr.p-po¿.).
- ³atwo wymienialny filtr pow.wtórnego.
- zawór przelotowy z 3-puntowym napêdem (24V).
- regulacja typu „master-slave”.

Wymiary

Wlk.
Wymiar A Wymiar B Wymiar C Wymiar D *

Typ QHG
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czêœæ pojedyñcza

podwieszenie

widok z boku

przesuwalna tacka skroplin, wymiar C

zawieszenie aparatu, wymiar B

d³ugoœæ aparatu indukcyjnego, wymiar A

Pod³¹czenie
powietrza

Sp³yw kondensatu 15 mm

Jeœli tacka usytuowana
jest po œrodku

*podane szer.
i wysokoœci wylotu
mog¹ byæ dosto-
sowane do parapetu

pod³¹czenie wodne zawsze
od do³u

Pod³¹czenia wodne, str. lewa
(p.rys.)
Grzanie - bli¿ej aparatu
Ch³odzenie - dalej od aparatu
Pod³¹czenia wodne, str. prawa
Ch³odzenie - bli¿ej aparatu
Grzanie - dalej od aparatu
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Oznaczenia:
KKW-VL - woda zimna, zasilenie
KKW-RL - woda zimna, powrót
HZG-VL - woda grzewcza, zasilenie
HZG-RL - woda grzewcza, powrót

D³. nawiewnika D



Wielkoœæ 500 Wielkoœæ 1000

Wielkoœæ 630 Wielkoœæ 1250

Wielkoœæ 800

Aparat indukcyjny wyporowy LTG typ QHG

Dane techniczne

wydatek powietrza pierwotnego

specyficzna wyd.ch³odzenia pow.pierwotnego
specyficzna wyd. ch³odzenia pow. wtórnego
specyficzna wyd.grzewcza pow. wtórnego
wydajnoœæ grzewcza przy w³asnej konwekcji

znormowany przep³yw przy ch³odzeniu/
opory przep³ywu od str. wody
znormowany przep³yw przy grzaniu /
opory przep³ywu od str. wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp.zasilenia wody
ró¿nica temperatur miêdzy temp.
w pomieszczeniu a temp. powietrza
pierwotnego

Legenda

ciœn. statyczne na dyszach

Ciœn.akustyczne przy 18 m2 sabine
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Aparaty indukcyjne LTG Klimavent
®

Aparaty indukcyjne typ HFG z by-pass, HFG 0 (2 rurowy), HFL, HFH ch³odnica

6-rzêdowa Opory przep³ywu od str. wody i wydajnoœci ch³odzenia przy ró¿nych

przep³ywach wody
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Aparaty indukcyjne typ HFG z by-pass, HFG 0 (2 rurowy) nagrzewnica 6-rzêdowa

Opory przep³ywu od str.wody i wydajnoœci grzania przy ró¿nych przep³ywach wody

Uwaga !: minimalny przep³yw wody w przypadku ch³odzenia nie powinien byæ ni¿szy, ni¿ 20% a w przypadku grzania
ni¿ 40% - od przep³ywu znormowanego z uwagi na problem wyrównania ciœnieñ po stronie wody !.
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Aparaty indukcyjne LTG Klimavent
®

Aparaty indukcyjne typ HFI - ch³odnica 4 - rzêdowa

Opory przep³ywu od str. wody i wydajnoœci ch³odzenia przy ró¿nych przep³ywach wody
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Aparaty indukcyjne typ HFI , HFL , HFH - nagrzewnica 4 - rzêdowa

Opory przep³ywu od str.wody i wydajnoœci grzania przy ró¿nych przep³ywach wody

Uwaga !: minimalny przep³yw wody w przypadku ch³odzenia nie powinien byæ ni¿szy, ni¿ 20% a w przypadku grzania
ni¿ 40% - od przep³ywu znormowanego z uwagi na problem wyrównania ciœnieñ po stronie wody !.
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Uwaga !: minimalny przep³yw wody w przypadku ch³odzenia nie powinien byæ ni¿szy, ni¿ 20% a w przypadku grzania
ni¿ 40% - od przep³ywu znormowanego z uwagi na problem wyrównania ciœnieñ po stronie wody !.

przep³yw wody

przep³yw wody

przep³yw w % przep³ywu znormowanego

przep³yw w % przep³ywu znormowanego
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Aparaty indukcyjne LTG Klimavent
®

Aparaty indukcyjne typ HFG 0 (4-rurowy), HVS, HVG, aparat wyporowy QHG - ch³odnica

Opory przep³ywu od str. wody i wydajnoœci ch³odzenia przy ró¿nych przep³ywach wody

Aparaty indukcyjne typ HFG 0 (4-rurowy), HVS, HVG, aparat wyporowy QHG -

nagrzewnica. Opory przep³ywu od str.wody i wydajnoœci grzania przy ró¿nych

przep³ywach wody
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Dane wyjœciowe

Dane wydajnoœci

Ch³odzenie

Grzanie

Dla omawianego przyk³adu wybrano przyk³adowo nastêpuj¹cy aparat:
- typ aparatu / wielkoœæ: :
- iloœæ powietrza pierwotnego Vp :

ciœnienie statyczne na dyszach p :

Dla aparatu typ HFL 800 odczytujemy wydajnoœci z tabeli:
- poziom mocy akustycznej L :

- specyficzna wyd.ch³odzenia pow.pierw. qP :
- specyficzna wyd. ch³odzenia pow.wtórnego qSK :
przy znormowanym przep³ywie 300 kg/h

- specyficzna wyd.grzania pow. wtórnego qSH :
przy znormowanym przep³ywie 95 kg/h

- konwekcja w³asna Q :

- temperatura w pomieszczeniu, lato tR :
temperatura pow.pierwotnego tP :

t = t t = 26 - 16 =
- temperatura zasilania wody zimnej t :

= t t = 26 - 17 =
- wymagana wydajnoœæ ch³odzenia Q :

- wydajnoœæ ch³odnicza pow.pierwotnego QP : 22 W/K X 10 K =
- wymagana wtórna wyd.ch³. (Q - Q ) Q wym.SK : 600 W 220 W =
- mo¿liwa wtórna wyd.ch³odzenia QSK : 48 W/K x 9 K =

Zredukowanie znormowanego przep³ywu : 380 W / 432 W =
( odczytane z wykresu) 67% znormowanego przep³. : 300 kg x 0.67 =
- temperatura powrotu wody zimnej tKWR :
obliczona z : Q = m c t
t = Q / (m c ) + t = 380 / ( 201 x 1,16)+17K

- opory przep³ywu od str,wody ( wykres str.30) pW :

- temperatura w pomieszczeniu, zima tR :
temperatura pow.pierwotnego tP :

= t t = 22 - 16 =
- temperatura zasilania wody ciep³ej tHWV :

= t t = 70 - 22 =
- wymagana wydajnoœæ grzania QH :

- wydajnoœæ ch³odnicza pow.pierwotnego QP : 22 W/K X 6 K =
- wymagana wtórna wyd.grz. (Q + Q ) Q wym.SH : 1200 W +132 W =
- mo¿liwa wtórna wyd.grzania QSH : 34 W/K x 48 K =

Zredukowanie znormowanego przep³ywu : 1332 W / 1632 W =
(odczytane z wykresu) 60% znormowanego przep³. : 95 kg x 0.6 =
- temperatura powrotu wody ciep³ej t :

obliczona z : Q = m c t
t = t - [Q / ( m x c )] = 70 - [1332 / (57 x 1,16)]

- opory przep³ywu od str, wody ( wykres str.31) pW :

HFL 800

65 m3/h

- 250 Pa

33 dB(A)

22 W/K

48 W/K

34 W/K

348 W

26 st.C

- 16 st.C

10 K

17 st.C

t 9 K

600 W

220 W

380 W

432 W

88%

201 kg/h

18,6 K

10 kPa

22 st.C

- 16 st.C

t 6 K

70 st.C

t 48 K

1200 W

132 W

1332 W

1632 W

82%

57 kg/h

50 K

0,6 kPa

�

�

�

�

�

�

�

�

�

D

WA

Ekonv

R P

KWV

R KWV

k

k P

KWR Wym.SK KWV

R P

HWV R

H P

HWR

HWR HWV wym.SH

Dane brzegowe:

obliczamy :

Dane brzegowe:

obliczamy :
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33

Przyk³ad doboru aparatów indukcyjnych LTG



Legenda:
- kierunek patrzenia : na okno (parapet)

* Pod³¹czenie powietrza pierwotnego mo¿liwe tylko (na ¿yczenie) dla HFG, HFL, HFI
** HFG z by-pass.: niemo¿liwe zamocowanie na œcianie

Nastêpuj¹ce si³owniki montowane s¹ w aparatach indukcyjnych LTG :

0 - 10 V, praca ci¹g³a

: 0 - 10 V, praca ci¹g³a, praca 3-punktowa

: 0,2 - 1,0 bar

Aparaty indukcyjne LTG Klimavent

- si³owniki dla przepustnic aparatów z regulacj¹ wydajnoœci od strony

powietrza:

®

HF.-B: Belimo :

HF.-L: Siemens, Landis & Stafa

HF.-P: Napêd pneumat. LTG

Aparaty indukcyjne LTG Klimavent - pod³¹czenia
®

Tabela poni¿sza podaje wszystkie mo¿liwoœci pod³¹czeñ wodnych i powietrza pierwotnego dla aparatów ujêtych
w niniejszym katalogu :

Pozycja Pod³.wodne Pod³.
pow.pierw.

Si³ownik
klap Typ aparatu

HFG*, HFG**, HFH, HFI*, HFL*, HFS,
HVG,QHG,

I

II

Prawe

Lewe

Prawe

Lewe

Lewe

Prawe

HFG, HFH, HFI, HFL, HFS, QHG, HVGIII

IV

Prawe

Lewe

Lewe

Prawe

Lewe

Prawe HFG, HFH, HFI, HFL, HFS, QHG, HVG

V

VI

VII

VIII

Prawe

Prawe

Prawe

Lewe

Prawe

Prawe

Lewe

Prawe

Prawe

Prawe

Prawe

Lewe

IX

X

Prawe

Lewe

Prawe

Lewe

Lewe

Prawe

HFG, HFI, QHG, HVG

HFV

HFW
XI

XII

Prawe

Lewe

Lewe

Prawe

Lewe

Prawe
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