
Alkalmazás

Alkalmazás

PKV típusú hűtőgerenda, mennyezetre szerelhető, szabadonfüggő vagy nyitott raszteres mennyezet fölé, 2,60 m belmagasságtól
Hőterhelés eloszlatása 2 csöves hőcserélővel
Energiatahatékony megoldás, mivel a víz a hőátadó közeg mind hűtés mind fűtés üzemben
Hűtőgerenda (nincs befúvás) új épületekhez és felújítási projektekhez

Különleges ismérvek

Levegő-víz rész a hőterhelés eloszlatásához
2 csöves vízszintes hőcserélő rendszer
Esztétikus keret és perforált lemezes takarás szabadonfüggő szereléshez a komfortos zónákba
Vízvezeték csatlakozók a szűk oldalon, Ø12 mm réz cső, sima végződéssel, egyenes vagy 90°-ban felhajló

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

PKV

HŰTŐGERENDA 3000 MM NÉVLEGES MÉRETBEN ÉS
VÍZSZINTES HŐCSERÉLŐVEL

Hűtőgerenda 2 csöves hőcserélővel, mennyezetre szerelhető, szabadonfüggő
vagy nyitott raszteres mennyezet fölé

2,6 m belmagasságtól
Kényelmes beltéri hűtés
Vízvezeték csatlakozás oldalt vagy felül
3 standard szélesség és magasság a hőterhelés optimális eloszlásához

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Szabályozó csomag
Alumínium keret perforált lemezes takarással
Hőcserélő, porfestett, fekete
Porfestés több színárnyalatban, pl. RAL CLASSIC vagy NCS
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Leírás

Változatok

PKV-0: készülékház és hőcserélő
PKV-L: perforált lemezes takarással
PKV-R-L: kerettel és perforált lemezes takarással

Kialakítás

PKV-0 (keret nélkül): porfestett RAL 9005, fekete, 70%-os felületi fényesség
PKV-L (perforált lemezes takarással): porfestett RAL 9010, tiszta fehér, 50%-os felületi fényesség
PKV-R-L (kerettel és perforált lemezes takarással): porfestett RAL 9010, tiszta fehér, 50%-os felületi fényesség
P1: Porfestett bármely RAL színárnyalatban, 70%-os felületi fényesség
G3: hőcserélő, porfestett RAL 9005, fekete, 70%-os felületi fényesség

Tartozékok

Keret
Perforált lemezes takarás

Hasznos tartozékok

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

Anyagok és felületek

A készülékház és a perforált fém takarólemez horganyzott acéllemezből készült
Keret (PKV-R) alumíniumból
Hőcserélő réz csövekkel és alumínium bordákkal, valamint horganyzott acél karimákkal
Készülékház keret nélkül: alapkivitelben porfestett (RAL 9005) fekete
Készülékház kerettel és/vagy perforált lemezes takarással: alapkivitelben porfestett (RAL 9010) tiszta fehér
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