
Alkalmazás

Alkalmazás

IDH típusú indukciós készülékek szabadonfüggő telepítéshez, 8 – 25 m belmagasságú nagy belső terekhez javasolt
Rendkívül nagy fűtési és hűtési teljesítmény (akár 27 kW) a 2 csöves hőcserélőnek és a levegő kifúvási irányának precíz beállítását lehetővé tevő motorizált
szabályozólapoknak köszönhetően
Energiatahatékony megoldás, mivel a víz a hőátadó közeg mind hűtés mind fűtés üzemben

Különleges ismérvek

Aktív indukciós készülék nagy térfogatáramokhoz, nagy hőteljesítményhez, ideális ipari célokra
Egy- vagy kétirányú levegő kifúvás
1 vagy 2 elektromos motor a sugárirány, valamint a tartózkodási hely légáramának precíz szabályozásához; hűtési üzemmódban a tartózkodási helyre a levegő
vízszintesen vagy ferdén lefelé kerül befúvásra; fűtési üzemmódban a tartózkodási helyre a levegő függőlegesen kerül befúvásra
Függőleges hőcserélő kondenzvízgyűjtő tálcával és kondenzvíz leeresztővel, mely csatlakoztatható egy kondenzvíz csőhöz (beszerzése a megrendelő feladata),
Ø10 mm mindkét oldalon
Vízvezeték csatlakozók a szűk oldalon, Ø22  mm réz cső, sima végződéssel

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

IDH

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS KÉSZÜLÉK, EGY-
VAGY KÉTIRÁNYÚ LEVEGŐ KIFÚVÁSSAL, FÜGGŐLEGES
HŐCSERÉLŐVEL ÉS KONDENZVÍZGYŰJTŐ TÁLCÁVAL

Indukciós készülék fűtéshez és hűtéshez, 2 csöves hőcserélővel, szabadonfüggő
telepítéshez nagy belső terekbe, pl. kiállító helyiségekbe vagy gyárcsarnokokba.
A kondenzvízgyűjtő tálca hasznos, ha a hőmérséklet átmenetileg harmatpont alá
esik.

Nagyon magas fűtési és hűtési teljesítmény (akár 27 kW) 8 – 25 m
magasságban telepítve
Magas kényelmi fokozat a tartózkodási területen érezhető alacsony
áramlási sebességnek köszönhetően
Nem gyúlékony fúvókák alumíniumból
Motorizált szabályozólap segíti a légbefúvás irányának precíz
meghatározását
Hőcserélő réz csővel (Ø22 mm) a vízvezeték csatlakoztatásához

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Egy- vagy kétirányú levegő kifúvás
Porfestés több színárnyalatban, pl. RAL CLASSIC vagy NCS
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Leírás

Változatok

IDH-1: indukciós készülék 280 l/s vagy 1000 m³/h primer levegő áramlási sebességgel; hűtési teljesítmény akár kb. 13,5 kW, fűtési teljesítmény akár kb. 8,5 kW
IDH-2: indukciós készülék 555 l/s vagy 2000 m³/h primer levegő áramlási sebességgel; hűtési teljesítmény akár kb. 27 kW, fűtési teljesítmény akár kb. 17 kW

Kialakítás

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

Tartozékok

E1: elektromos motor (3 pontos) 230 V AC
E2: elektromos motor (3 pontos) 24 V AC
E3: elektromos motor (moduláló) 24 V AC, 0 – 10 V DC

Szerkezeti ismérvek

Csőcsonk, mely megfelel a kör keresztmetszetű csövek csatlakoztatásához az EN 1506 vagy EN 13180 alapján
Nem gyúlékony fúvókák alumíniumból

Anyagok és felületek

A készülékház, a szabályozólap és a perforált fém takarólemez horganyzott acéllemezből készült
Fúvókák alumíniumból
Hőcserélő réz csövekkel és alumínium bordákkal
A látható oldalak horganyzott acélból vagy tetszőleges RAL színárnyalatúak
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