
Alkalmazás

Alkalmazás

BID típusú padló alá építhető indukciós egységek, álpadlóba építhető
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
A padló alá építhető indukciós készülékek lehetővé teszik a padlótól mennyezetig nyúló üvegborítást

Különleges ismérvek

A befúvás indukált elárasztásos rendszerű
2 vagy 4 csöves vízszintes hőcserélő rendszer
4 szintező láb
Vízvezeték csatlakozók a szűk oldalon, Ø12 mm réz cső, sima végződéssel vagy G½" külső csavarmenettel és lapos tömítéssel

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

BID

ÁLPADLÓBA ÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS KÉSZÜLÉK
900 – 1500 MM-ES NÉVLEGES HOSSZAL, FÜGGŐLEGES
HŐCSERÉLŐVEL

Álpadlóba építhető indukciós egység 2 vagy 4 csöves hőcserélővel, álpadlóba
építhető

Nagy hűtési és fűtési teljesítmény alacsony kondicionált primer
levegőárammal és alacsony zajszinttel
Magas kényelmi fokozat a tartózkodási területen érezhető alacsony
áramlási sebességnek köszönhetően
Négy fúvóka változat az indukció igény szerinti optimalizálásához
Szintező lábak
Igény szerint folytonos egyvonalú elrendezés

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Szabályozó csomag
Többfajta frontrács, pl. ARR feltekercselhető rácsbetét vagy AFN
aprólamellás élrács
Hőcserélő, porfestett, fekete
Porfestés több színárnyalatban, pl. RAL CLASSIC vagy NCS
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Leírás

Változatok

E: különálló készülék
B: folytonos lineáris elrendezésre alkalmas készülék, pl. a szűk oldalon nyitott

Kialakítás

Horganyzott
P1: Porfestett RAL 9005, fekete, vagy bármely RAL színárnyalatban, 70%-os felületi fényesség

Hasznos tartozékok

Csatlakozó tömlők
A szabályozó rendszer egy integrált beltéri hőmérséklet-érzékelős vezérlő panelből; szelepekből és szelepállító motorokból; valamint szorítóhüvelyből áll
Padlórácsok, pl. ARR típusú feltekercselhető rácsbetét vagy AFN típusú aprólamellás élrács

Szerkezeti ismérvek

Csőcsonk, mely megfelel a kör keresztmetszetű csövek csatlakoztatásához az EN 1506 vagy EN 13180 alapján
Négy fúvóka változat az indukció igény szerinti optimalizálásához
Mélyedés a padlórácsnak

Anyagok és felületek

A készülékház és a primer levegő gáztér horganyzott acélból készültek
Hőcserélő réz csövekkel és alumínium bordákkal
A látható oldalak kezeletlenek vagy tetszőleges RAL színárnyalatban porfestettek, pl. RAL 9005, fekete
Hőcserélő feketében is (RAL 9005)
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