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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

Zastosowane wentylatory z wirnikiem o przekroju poprze-

cznym cechuje b. cicha praca przy czym nie wymagaj¹ one

serwisu. Sterowanie obrotami realizowane jest za pomoc¹

5-stopniowego silnika sterowanego prze³¹cznikiem obro-

tów. Mo¿liwa jest równie¿ praca kilku aparatów pod³¹czo-

nych do jednego prze³¹cznika.

Klimakonwektory przeznaczone s¹ zasadniczo do pracy

w recyrkulacji, istnieje jednak¿e mo¿liwoœæ pod³¹czenia

powietrza œwie¿ego.

Solidna konstrukcja i wykonanie aparatu gwarantuje d³ug¹

¿ywotnoœæ aparatu.

®

Korzyœci

- Rozmaitoœæ typów i wariantów

- Wykonanie, konstrukcja

- Rozdzia³ powietrza w pomieszczeniu

- Zabudowa

- Rozwi¹zania systemowe

- Serwis

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

- ciche w pracy 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 aparatu

(zaleta wentylatora z wirnikiem poprzecznym)

- krata wylotowa z mo¿liwoœci¹ ukierunkowania nawie-

wanego powietrza

- zwarta konstrukcja i niska wysokoœæ aparatów

- rozwi¹zania kompletne wraz z regulacj¹

- ³atwy dostêp do wentylatora

- wymiennik po stronie ssawnej (³atwiejszy dostêp)

Wyposa¿enie dodatkowe

Tolerancje

Powierzchnia obudowy

(p.prospekt LTG wyposa¿enie dodatkowe)

- specjalny nawiewnik dla uzyskania strumienia

mieszaj¹co-wyporowego

- wanna kondensatu wraz z króæcem spustowym

- dla pod³¹czenia wodnego:

œrubunek ” ew. z odpowietrzeniem, pod³¹czeniowe

wê¿e elastyczne z lub bez odpowietrzenia

- krata 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

- Krata wylotowa tolerancje zg. z rysunkami

- Wykonanie powierzchni zg. z zastosowaniem w budyn-

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

wykonania na ¿yczenie.

½
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Klimakonwektory do zabudowy w pod³odze
Typ VKB i VKB-N
Specyfikacja

Klimakonwektor VKB zosta³ skonstruowany z myœl¹ o za-

stosowaniu go w obiektach hotelowych, pomieszczeniach

biurowych i wszêdzie tam, gdzie mamy do czynienia

z ostrymi wymaganiami odnoœnie akustyki.

Nadaje siê on doskonale do zabudowy w pod³odze podwój-

nej o wysokoœci w œwietle

200 - 250 mm (dla VKB-N 150-200 mm).

Z uwagi na fakt , ¿e wszystkie elementy aparatu le¿¹ poni¿ej

poziomu pod³ogi, omawiany tutaj aparat mo¿na z powodze-

niem stosowaæ w pomieszczeniach o ca³kowicie przeszklo-

nych fasadach.

Zwarta konstrukcja aparatu o szer. 320 mm pozwala na jego

monta¿ - przy standardowej konstrukcji pod³ogi podwójnej

miêdzy jej wspornikami.

Krata wylotowa powietrza nawiewanego o szer. 300 mm

wykonana jest ze stali nierdzewnej i zapewnia optymalny

nawiew powietrza .

Widoczne czêœci obudowy wykonane s¹ w kolorze

czarnym.

Sposób dzia³ania

Wentylator o wirniku poprzecznym o niskim poziomie

ha³asu i o 5 stopniach obrotów zasysa poprzez kratê po-

d³ogow¹ powietrza z pomieszczenia; powietrze to

przechodzi przez wymiennik ciep³a i jako sch³odzone lub

podgrzane nawiewane jest ca³¹ szerokoœci¹ wentylatora do

pomieszczenia.

Strumieñ nawiewanego powietrza nawiewany jest poprzez

kratê wylotow¹ wzd³u¿ fasady pionowo, w g³¹b pomie-

szczenia ,mieszaj¹c siê latem z ciep³ym powietrzem, a zim¹

z opadaj¹cym ch³odnym powietrzem ze strefy fasadowej.

W przypadku ch³odzenia strumieñ nawiewanego powie-

trza, po miniêciu strefy mieszania, przesuwa siê wolno w

g³¹b pomieszczenia (system wyporowy).

Klimakonwektor do

zabudowy w pod³odze

podwójnej

Typ VKB (Przyk³ad z krat¹

ze stali szlachetnej)

Korzyœci

• Komfort

- Wysoki komfort cieplny w przypadku ch³odzenia dziêki

po³¹czeniu systemu mieszania z systemem wyporowym

- Efekt kurtyny powietrznej w zimie, w przypadku oszklo-

nych fasad .

• Serwis

• Akustyka

• Monta¿

• Niskie zapotrzebowanie energii

• Wygl¹d optyczny

• System seryjny aparatów

- Prosty serwis (czyszczenie), gdy¿ wszystkie elementy s¹

³atwo dostêpne po zdjêciu kraty wylotowej

- Niski poziom ha³asu dziêki cichym wentylatorom z po-

przecznym wirnikiem

- Brak przenoszenia ha³asu poprzez podwójn¹ pod³ogê do

pomieszczeñ s¹siednich.

- Wykonanie (krata) przechodnie; nie potrzebne s¹ ¿adne

konstrukcje wsporcze.

- Niezale¿ny monta¿ klimakonwektora, fasady i pod³ogi

podwójnej.

- Proste dostosowanie siê do konstrukcji pod³ogi dziêki

przestawianym stopom aparatu.

- Ekonomiczna praca dziêki zastosowaniu wentylatorów

z silnikami o niskim zapotrzebowaniu mocy elektrycznej

- Estetyczna krata wylotowa

- W kombinacji z pod³ogowymi aparatami indukcyjnymi

HFB, aparatami fasadowymi FVD i nawiewnikiem

LDU-W.

Rozk³ad strugi powietrza VKB
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze typ VKB
Specyfikacja, wymiary

Specyfikacja Wymiary

Wyk. stal

szlach. krata:174

Wyk. Alu ruszt
zwijany:178

Wymiary

widok z przodu
przekrój A - A

widok z góry

zaœlepka str.lewa

bez zaœlepki

str.prawa

C bez zaœlepki

zamocowanie paska izolacyjnego,

(dostawa klienta)

st
ro

n
a

fa
sa

d
o
w

a

B szerokoœæ wywiewu

stopa mocuj¹ca

przedstawiono:

wykonanie z krat¹ ze stali szla

Klimakonwektor typ VKB

Klimakonwektor z jednym wymiennikiem ciep³a i dwoma

oddzielnymi obiegami (ch³odzenie, grzanie).

Aparat nadaje siê doskonale do zabudowy w pod³odze

podwójnej o wys. w œwietle 200-250mm

Dok³adne ustawienie aparatu nastêpuje poprzez regulo-

wane stopy , wyg³uszone przeciw drganiom

Regulacja od strony wody za pomoc¹ zaworów regula-

cyjnych (wyposa¿enie dodatkowe)

Pod³¹czenie wody - z lewej strony.
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze typ VKB z pod³¹czeniem
œwie¿ego powietrza, specyfikacja, wymiary

Wymiary

wykonanie z krat¹ ze stali szlachetnej

Klimakonwektor z pod³¹czeniem œwie¿ego powietrza

Wyk. Alu

krata

zwijana:178

Wyk. stal

szlach. krata:174

Klimakonwektor z jednym wymiennikiem ciep³a i dwoma

oddzielnymi obiegami (ch³odzenie, grzanie) i z króæcem

œwie¿ego powietrza D 80.

Aparat nadaje siê doskonale do zabudowy w pod³odze po-

dwójnej o wys. w œwietle 200-250mm

Dok³adne ustawienie aparatu nastêpuje poprzez regulo-

wane stopy , wyg³uszone przeciw drganiom

Regulacja - od strony wody za pomoc¹ zaworów regu-

lacyjnych (wyposa¿enie dodatkowe)

Pod³¹czenie wody - z lewej strony.

Specyfikacja Wymiary

widok z przodu

zaœlepka str.lewa

bez zaœlepki

str.prawa

C bez zaœlepki

st
ro

n
a

fa
sa

d
o
w

a

B szerokoœæ wywiewu

stopa mocuj¹ca

przedstawiono:

widok z góry

zamocowanie paska izolacyjnego,

(dostawa klienta)

widok z prawej
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze typ VKB
Dane techniczne

Wlk. 630 System 4-przewodowy - Ch³odzenie i grzanie

Wlk. 800 System 4-przewodowy - Ch³odzenie i grzanie

Wlk. 1000 System 4-przewodowy - Ch³odzenie i grzanie

Wlk. 1250 System 4-przewodowy - Ch³odzenie i grzanie

Strata ciœnienia

Podane wartoœci odnosz¹ siê do aparatu bez filtra, z kratk¹
wylotow¹

1.Woda zimna , zasilanie 16 C; 26 C temp. na ssaniu . Brak
wykraplania.

(nale¿y dodaæ do poziomu ha³asu aparatu)

0 0

Poziom mocy akustycznej oddzielnie dla skrzynki pow.
œwie¿ego

Ca³kowity poziom mocy akustycznej liczy siê jak nastepuje:

Objaœnienia

stopieñ obrotów

wydajnoœæ powietrza ( ± 10%)

poziom ciœnienia akustycznego

poziom mocy akustycznej (±3 dB(A))

ca³kowita wydajnoœæ ch³odzenia

specyficzna wydajnoœæ grzania

ca³kowita wydajnoœæ grzania

ró¿nica temperatur powietrza zasysanego
a temperatur¹ zasilenia wody

znamionowe natê¿enie przep³ywu wody lodowej

znamionowe natê¿enie przep³ywu wody grzewczej

opory przep³ywu od strony wody

Pel elektryczny pobór mocy (± 20%)

specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia odniesiona do t
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze typVKB
Dane techniczne

Strata ciœnienia

Podane wartoœci odnosz¹ siê do aparatu bez filtra, z kratk¹
wylotow¹

1.Woda zimna , zasilanie 16 C; 26 C temp. na ssaniu . Brak
wykraplania.

(nale¿y dodaæ do poziomu ha³asu aparatu)

0 0

Poziom mocy akustycznej oddzielnie dla skrzynki pow.
œwie¿ego

Ca³kowity poziom mocy akustycznej liczy siê jak nastepuje:

Wlk. 630 System 2-przewodowy Ch³odzenie lub grzanie

Wlk. 800 System 2-przewodowy Ch³odzenie lub grzanie

Wlk. 1000 System 2-przewodowy Ch³odzenie lub grzanie

Wlk. 1250 System 2-przewodowy Ch³odzenie lub grzanie

stopieñ obrotów

wydajnoœæ powietrza ( ± 10%)

poziom ciœnienia akustycznego

poziom mocy akustycznej (±3 dB(A))

specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia odniesiona do t

ca³kowita wydajnoœæ ch³odzenia

ró¿nica temperatur powietrza zasysanego
a temperatur¹ zasilenia wody

znamionowe natê¿enie przep³ywu wody lodowej

WoH znamionowe natê¿enie przep³ywu wody grzewczej

opory przep³ywu od strony wody

Pel elektryczny pobór mocy (± 20%)
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze typ VKB
Schemat pod³¹czeniowy sterowania obrotami

Wskazówka: - silnik pr¹du sta³ego z 5 uzwojeniami

- mo¿liwoœæ sterowania kilkoma aparatami za pomoc¹ przekaŸnika (dostawa klienta)

- dane techniczne zawieraj¹ pobór pr¹du i zapotrzebowanie mocy silnika

Uwaga ! w celu zapewnienia bezusterkowego startu wentylatora jest

koniecznym w³¹czyæ aparat przy III stopniu obrotów.
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze
Typ VKB i VKB-N przyk³ad zabudowy

Przyk³ad zabudowy: krata przelotowa przy fasadzie,VKB z pod³¹czeniem œwie¿ego powietrza i aluminiowym rusztem

zwijanym

W przypadku jeœli chcemy z powodów optycznych uzyskaæ

ci¹g³oœæ kraty wylotowej przy fasadzie, stosuje siê miêdzy

aparatami specjalne ³¹czniki dystansowe z blachy w kolo-

rze czarnym.

Je¿eli przerwa miêdzy aparatami przekracza 400 mm,

stosuje siê, w celu utrzymania stabilnoœci, specjalne pod-

pory pod³ogowe.

Stosuj¹c aluminiowe ruszty zwijane firmy LTG, mo¿liwym

jest wykonaæ odpowiednie wyciêcia przy s³upach, ko-

lumnach i naro¿ach.

Krata ze stali szlachetnej

Aluminiowy ruszt zwijany LTG

wanna - element ³¹cz¹cy

widok z góry
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze typ VKB-N
dla niskich pod³óg podwójnych.Specyfikacja, wymiary

Specyfikacja

Klimakonwektor z jednym wymiennikiem ciep³a i dwoma

oddzielnymi obiegami (ch³odzenie, grzanie)

Aparat nadaje siê doskonale do zabudowy w pod³odze po-

dwójnej o wys. w œwietle 150-200mm

Dok³adne ustawienie aparatu nastêpuje poprzez regulo-

wane stopy, wyg³uszone przeciw drganiom

Regulacja poprzez zastosowanie silnika EC z p³ynn¹ regu-

lacj¹ obrotów; silnik zasilany poprzez specjalny transfo-

rmator

Strownik steruje obroty wentylatora i tym samym wydaj-

noœæ aparatu

Pod³¹czenie wody - z lewej strony.

Wymiary

widok z przodu

zaœlepka str.lewa

bez zaœlepki

str.prawa

C bez zaœlepki

st
ro

n
a

fa
sa

d
o
w

a

stopa mocuj¹ca

widok z góry

Klimakonwektor typ VKB-4-N 800

B szerokoœæ wywiewu

przedstawiono:
wykonanie z krat¹ ze stali szlachetnej

Wykonanie: krata ze stali szlachetnej:140 mm

Wykonanie: ruszt zwijany Alu 144 mm

zamocowanie paska izolacyjnego,

(dostawa klienta)

przekrój A - A

Wymiar H
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze typ VKB-N
dla niskich pod³óg podwójnych.- Dane techniczne

Wlk. 800 System 4-przewodowy Ch³odzenie i grzanie

Podane wartoœci odnosz¹ siê do aparatu bez filtra, z kratk¹

wylotow¹

1. Woda zimna , zasilanie 16 C; 26 C temp. na ssaniu . Brak

wykraplania.

0 0

Objaœnienia

stopieñ obrotów

wydajnoœæ powietrza ( ± 10%)

poziom ciœnienia akustycznego

poziom mocy akustycznej (±3 dB(A))

ca³kowita wydajnoœæ ch³odzenia

specyficzna wydajnoœæ grzania

ca³kowita wydajnoœæ grzania

ró¿nica temperatur powietrza zasysanego
a temperatur¹ zasilenia wody

znamionowe natê¿enie przep³ywu wody lodowej

znamionowe natê¿enie przep³ywu wody grzewczej

opory przep³ywu od strony wody

specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia odniesiona do t

Pel elektryczny pobór mocy (± 20%)
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze typ VKB-N
dla niskich pod³óg podwójnych.Regulacja

Istnieje kilka mo¿liwoœci regulacji pracy klimakonwektora

typ VKB-N :

Jeden lub kilka aparatów VKB-N regulowane s¹ p³ynnie

poprzez regulator temperatury 24V(DC) z wyjœciowym sy-

gna³em 0 - 10 V.

Sygna³ napiêciowy Y regulatora przetwarzany jest w na-

piêcie wyjœciowe, o charakterystyce jak podano poni¿ej

w zakresie 10 -22 V, tj. w zakresie wydajnoœci 200 - 400 W.

Do czêœci sieci pod³¹czyæ mo¿na jeden lub kilka aparatów

VKB-N. Regulator temperatury ustawiany jest fabrycznie

na punkt pracy 23 C, co oznacza, ¿e podczas pracy aparatu

wydajnoœæ ch³odnicza jest taka, która odpowiada w.w.

temperaturze.

W przypadku mniejszych wydajnoœci ch³odzenia czêœæ sie-

ciowa wy³¹cza czasowo aparat .

W celu unikniêcia zbyt czêstych w³¹czeñ i wy³¹czeñ apa-

ratu, obydwa punkty (w³¹czenie i wy³¹czenie) rozdzielone

s¹ od siebie histerez¹ lub tzw. martwym pasmem.

Przy w³¹czaniu za³¹cza siê na krótko wy¿sze napiêcie 24V

aby zapewniæ dobry start silnika.

Bezstopniowa regulacja decentralna

0

Wymiary

Przebieg napiêcia regulatora
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze typ VKB-N
dla niskich pod³óg podwójnych-regulacja

Bezstopniowa regulacja centralna

Wykonanie czêœci sieciowej

Regulacja- analogicznie do regulacji decentralnej.

Regulacjê temperatury przejmuje DDC.

Jeden lub kilka aparatów VKB-N regulowane jest cen-

tralnie za pomoc¹ DDC poprzez sygna³ wyjœciowy 0 - 10 V

(DC). Czujnik temperatury usytuowany jest w odpowie-

dnim miejscu. Napiêcie sygna³u regulatora przetworzone

jest poprzez czêœæ sieciow¹ w napiêcie wyjœciowe 10 -22 V

tj.w zakresie wydajnoœci 200 - 400 W. Do czêœci sieciowej

pod³¹czyæ mo¿na jeden lub kilka aparatów VKB-N.

- Kabel pod³¹czeniowy d³. 2 m z wtyczk¹ Euro 230V (AC).

- Kabel pod³¹czeniowy d³. 1,5 m z odpowiedni¹ wtyczk¹ do

po³¹czenia z regulatorem temperatury

- Kabel pod³¹czeniowy d³.3 m z odpowiednimi wtyczkami

do jednego lub kilku aparatów VKB-N uwagi dot. monta¿u

schemat po³¹czeñ

wejœcie sygna³u
sterowania

wyjœciebia³y

br¹zowy

Czêœæ sieciowa do p³ynnej regulacji jednego lub

dwóch klimakonwektorów typ VKB-N

zw
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze
Typ VKB i VKB-N
Monta¿

Zwarta konstrukcja aparatu o szerokoœci 320 mm umo-

¿liwia ustawienie aparatu miêdzy wspornikami pod³ogi

podwójnej. Dok³adne ustawienie aparatu nastêpuje poprzez

regulowane wsporniki aparatu.

Pod³¹czenia wodne oraz miejsce na armaturê jak równie¿

pod³¹czenia elektryczne wraz z listw¹ zaciskow¹ ,znajduj¹

siê po lewej stronie aparatu.

Krata wylotowa powietrza nawiewanego zlicowana jest

z pod³og¹ i jest przechodnia bez koniecznoœci stosowania

dodatkowych konstrukcji wsporczych.

Klimakonwektor typ VKB KB z kratk¹ wentylacyjn¹

Przebieg monta¿u

Wykonanie specjalne / wyposa¿enie

dodatkowe

Serwis

- Ustawienie aparatu z paskami izolacyjnymi bezpoœrednio

przy fasadzie

- Ustawienie wysokoœci poprzez regulowane wsporniki

aparatu

- Ochrona wsporników aparatu przed przesuniêciem np. za

pomoc¹ odpowiedniego kleju

- Zamocowanie aparatu do pod³o¿a za pomoc¹ œrub

- Ustawienie, zamocowanie wsporników pod³ogi podwój-

nej i monta¿ p³yt pod³ogowych przylegaj¹cych bezpo-

œrednio do aparatu

- Przy kratach przelotowych: ustawiæ dok³adnie aparaty,

zamocowaæ elementy ³¹cz¹ce za pomoc¹ œrub do dolnej

czêœci aparatu.

- Zawory regulacyjne z napêdem p³ynnym, termicznym,

lub 3-punktowym

- Wê¿e elastyczne z po³¹czeniami zatrzaskowymi przy

wymienniku, wraz z odpowietrzeniem

(patrz katalog: „Wyposa¿enie dodatkowe“)

Regulacja nastêpuje od strony wody za pomoc¹ zaworów

regulacyjnych.

Wszystkie elementy le¿¹ w obrêbie wanny z blachy sta-

lowej i s¹ ³atwo dostêpne z góry w celu inspekcji,

czyszczenia itp..

Regulacja

Klimakonwektor typ VKB. Zabudowa miêdzy wspornikami pod³ogi podwójnej
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze
Typ VKB i VKB-N - Dobór

Opory przep³ywu od strony wody w ch³odnicy i nagrzewnicy przy ró¿nych

przep³ywach

Wydajnoœæ ch³odnicza przy ró¿nych przep³ywach
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iloœæ wody (przep³yw)
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iloœæ wody (przep³yw)
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze
Typ VKB i VKB-N - Dobór

Wydajnoœæ grzewcza przy ró¿nych przep³ywach
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iloœæ wody (przep³yw)

iloœæ wody (przep³yw)

Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze typ VKB-2
Dobór

Wydajnoœæ ch³odnicza przy ró¿nych przep³ywach

Opory przep³ywu od strony wody w ch³odnicy przy ró¿nych przep³ywach
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Klimakonwektor do zabudowy w pod³odze
Typ VKB i VKB-N

Oznaczenie

Aparat 2-przewodowy

Aparat 4-przewodowy

Wykonanie niskie

Wielkoœæ

Bez pow. œwie¿ego

Z pow. œwie¿ym

Szer. kraty (mm)

D³. Kraty (mm)

Zawór przelotowy 3-punktowy

Zawór 3-drogowy , 3-punktowy

Zawór przelotowy termiczny

Bez zakoñczenia (element ³¹cz¹cy)

1 zakoñczenie

2 zakoñczenia

Krata , stal nierdzewna

ruszt zwijany z aluminium 20 mm

stal malowana proszkowo (tylko VKB )

aluminium eloksydowane (tylko VKB )

Obudowa malowana proszkowo na czarno

Obudowa malowana proszkowo ( kolor na ¿yczenie)
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