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TYP ZWARTY KASETONOWY

Silny,,szeroki nawiew powietrza icicha praca

2-sekcyjny wentylator Turbo
Wysokowydaj na konstrukcja dzięki 2-sekcyjnemu systemowi.

Konwencjonalny
wentylator Turbo
W pŻypadku Wentylatora
konwencjonalnego, powietrze
pzemieszcza się po stronie
silnika co powoduje zwężenie
strumienia wydmuchiwanego
powietza oraz nieróWnomierną
prędkość pzepływu powietza
puez Wymiennik ciepła.
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Kompaktowa iednoslka zewnętŹna
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2-sekcyjny wentylator Turbo

2 etapy przepływu powietEa następujące
po sobie, uzyskane dzięki 2 sekcyjnej
struktuue nowego wentylatora,
powodują ciągły dopływ szerokiego
strumienia powietza do Wymiennika ciepła

Cicha praca

optymalizacja kształtu (typ laminarny)
i ilości (7) łopatek.

Zaprojektowano na podstawie analizy CFD
_ symulacja przepływu płynóW
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DANE TECHNICZNE

Zasilanie

Wydajnośó

Pobór mocy
EER - klasa

Osuszanie

powelŻa (Wysoka}

Wymiary netto
(Wys'xszerxgł.)
Masa netto

slednica pŹewodów chłodniczvch

roŻnlca poŻlomow

Zakres temperatur
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Prędkość
przepływu
powietna

Szybko
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Wolno

PoWietrze przepływa swobodnie
Wzdłuż laminarnych łopatek
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J. wewn. / J. zewn.

Maskownica



Prosta obsługa

o obsługa wentylatora ijego silnika
Konserwację Wentylatora ijego silnika mozna
przeprowadzić w prosty sposób po zdjęciu
maskownicy i łatwym demontażu stozkowej dyszy'

B : 2-sekcyjny wentylator Turbo
D : Maskownica

A: Silnik wentylatora
C : Stozkowa dysza

o Praca w niskich temperaturach

Akcesoria opcjonalne

CI Filtr o wydłużonej żywotności

Wyposazenie standardowe.

O Elementy odpływu skroplin
wykonane z transparentnego
materiału
MozliwośÓ sprawdzenia działania zestawu
odpływu skroplin w czasie montażu'

D

Zwarta konstrukcja
Pierwszy na świecie model typu 24 zaliczany do kategorii zwańych
uuądzeń kasetonowych
(prosty montaż w otwoze sufitu podwieszanego - panel 600 x 600)

Poprzedni model

24 typ

Wymiary Modele: RCF12LA / RCF'I4LA / RCF1 ELB / RCF24LB
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Pokrywa
maskownicy

+
osłona wylotu powietrza:
Pilot przewodowy:
lzolaqa do pomieszczeń
o wysokiej wilgotności:
Zestaw podłączeniowy:
Zestaw do podłączenia
zewnętznych wejść/wyjść:
Zestaw do podłączenia kanałów
świezego powietrza:

UTR-YDZB
UTB.XUD

UTZ-KXGC
UTY-XWZX

UTD-ECS5A

UTZ-VXAA

(Jednostka: mm)

Widok z góry

Pompka skroplin o dużej
wysokości podnoszenia
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Widok z boku

Widok z boku


