
Alkalmazás

Alkalmazás

DID632 típusú mennyezeti indukciós befúvó, több mennyezeti rendszerbe integrálható, 4,20 m belmagasságig javasolt
Kifejezetten alkalmas 600-as vagy 625-ös rácsméretű kazettás mennyezetekhez
A 2 vagy 4 csöves hőcserélők kiváló komfortérzetet nyújtanak az alacsony kondicionált primer levegőáramnak köszönhetően
Energiatahatékony megoldás, mivel a víz a hőátadó közeg mind hűtés mind fűtés üzemben
Állítható légterelő lamellák (opcionális) a levegő sugárirány kézi szabályozásához

Különleges ismérvek

Állítható légterelő lamellák a légáram szabályozásához
Négyféle kialakítású függesztett, levehető indukciós rács
2 vagy 4 csöves vízszintes hőcserélő rendszer
Vízvezeték csatlakozók a szűk oldalon, Ø12 mm réz cső, sima végződéssel vagy G½" külső csavarmenettel és lapos tömítéssel
Belső pufferkamra fúvókákkal (nem gyúlékony)

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

DID632

MENNYEZETI INDUKCIÓS BEFÚVÓ KÉTIRÁNYÚ
KIFÚVÁSSAL ÉS VÍZSZINTES HŐCSERÉLŐVEL, 600-AS
VAGY 625-ÖS RÁCSMÉRETŰ KAZETTÁS
MENNYEZETEKHEZ

Mennyezeti indukciós befúvó fűtéshez és hűtéshez, 2 vagy 4 csöves hőcserélő,
integrálható több mennyezeti rendszerrel

Javasolt 4,20 m-es belmagasságig
Nagy hűtési és fűtési teljesítmény alacsony kondicionált primer
levegőárammal és alacsony zajszinttel
Négy fúvóka változat az indukció igény szerinti optimalizálásához
Négyféle kialakítású függesztett, levehető indukciós rács

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Szabályozó csomag
Kombinált befúvó és elszívó kialakítás is rendelhető
Állítható légterelő lamellák a légáram szabályozásához
Hőcserélő, porfestett, fekete
Porfestés több színárnyalatban, pl. RAL CLASSIC vagy NCS
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Leírás

Változatok

DID632-LR: indukciós ráccsal – perforált fémlemez, kör keresztmetszetű nyílások
DID632-LQ: indukciós ráccsal – perforált fémlemez, négyszög keresztmetszetű nyílások
DID632-GL: indukciós ráccsal – hosszirányú lamellák
DID632-GQ: indukciós ráccsal – keresztirányú lamellák

Kialakítás

Porfestett RAL 9010, tiszta fehér, 50%-os felületi fényesség
P1: Porfestett bármely RAL színárnyalatban, 70%-os felületi fényesség
P1: Porfestett RAL 9006, fehér alumínium, 30%-os felületi fényesség

Tartozékok

Elszívó csatlakozócsonk (45°-os csatlakozás) a kombinált befúvó-elszívó kialakításhoz
Állítható légterelő lamellák

Hasznos tartozékok

Csatlakozó tömlők
A szabályozó rendszer egy integrált beltéri hőmérséklet-érzékelős vezérlő panelből; szelepekből és szelepállító motorokból; valamint szorítóhüvelyből áll

Szerkezeti ismérvek

Csőcsonk, mely megfelel a kör keresztmetszetű csövek csatlakoztatásához az EN 1506 vagy EN 13180 alapján
Négy függesztési pont a helyszíni beépítéshez (a megrendelő feladata)
Négy fúvóka változat az indukció igény szerinti optimalizálásához
Integrált elszívó csatlakozócsonk (opcionális)

Anyagok és felületek

Készülékház, elülső keret, fúvókatányér és perforált indukciós rács (LR/LQ) galvanizált acéllemezből
Indukciós rács lamellák (GL/GQ) alumínium szelvényekből
Hőcserélő réz csövekkel és alumínium bordákkal
Látható részek tiszta fehér (RAL 9010) színre festve vagy tetszőleges RAL színben
Hőcserélő feketében is (RAL 9005)
Elszívó csonk horganyzott acélból
Légterelő lamellák polipropilénből, UL 94, lángálló (V0)
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