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Kompaktklíma modul Aquaris KWB (k)

Leírás
Az Aquaris Silent kompakt klíma modul folyosói álmennyezetek
fölé szerelhetõ és így klímatizálhatók az irodahelyiségek. Az
egyoldalú elrendezés által a helyiség a befúvó- / elszívó rács
kombinációjával kiválóan átöblíthetõ.

A folyosói álmennyezetben található csatlakozás kész kompakt
klímamodul költségtakarékos és gyors beépítést tesz lehetõvé a
klímatizálandó helyiségek számára. Ezért a helyiség
belmagasságok teljes mértékben kihasználhatók és így
csökkenthetõ az épület magassága.

A zajtechnikailag optimalizál burkolat rendkívül halk üzemet
biztosít.

Az Aquaris KWB kompakt klímakészülék klímatizál és párátlanít
a DIN EN 13779 komfort követelményeinek betartása mellett. Az
érezhetõ hûtõteljesítmény 1,46 kW 315 m3/h légszállítás mellett.
A behatolási mélység a helyiségben eléri az 5 métert. A készülék
alapkivitelben 3 ventilátor fokozattal rendelkezik és 2-csöves
vagy 4-csöves kivitelben készül. Különbözõ gyártmányú
szabályozó készülékek alkalmazása lehetséges.

A perforált rácson keresztül a kompakt klímakészülék
visszaszívja helyiség levegõjét és a vízszintesen beépített szûrõ
megtisztítja, majd az Aquaris-ban lehûtött vagy felfûtött levegõ
fúvókás befúvón keresztül ismét a helyiségbe jut. A kompakt
klíma modul recirkulációs üzemmódban vagy recirkulációs /
friss levegõs üzemmódban is mûködtethetõ. Ekkor az elõkezelt
friss levegõ az álmennyezetben egy oldalsó csonkon keresztül
jut a befúvó dobozba és így jut a fúvókákon keresztül a
helyiségbe. A szûrõt oldalról lehet kihúzni a készülékbõl vagy
hely hiányában osztott kivitelben mindkét oldalról. A készülék
hozzáférhetõsége érdekében helyszíni revíziós nyílásokat kell
biztosítani.

A KWB típusú kombinált befúvó- és elszívó rács tulajdonságai
A levegõt tangenciálisan az egyik oldalról fújják be a helyiségbe.
A kialakuló levegõ keringés optimális helyiségátöblítést biztosít,
úgy hogy a frisslevegõ az egész helyiségben szétoszlik. Minden
KWB-kivitelnél stabil légsugár jön létre, amely <10 K
hõmérsékletkülönbségnél is stabil marad, és nem jut
ellenõrizetlenül a tartózkodási zónába. Az állítható fúvókák
segítségével változó levegõ sugár irány állítható be, ebbõl
következõen nagyon jó hõmérséklet- és sebesség leépülés
érhetõ el. A nagy indukció fûtési esetben is egyenletes
hõmérséklet eloszlást biztosít.

Kialakítás

Kivitel

Tartozékok

Csatlakozó doboz
- Horganyzott acéllemez

Fúvókák
- Mûanyag, RAL 9010 (fehér) vagy RAL 9005 (fekete)

színben
Frontlap

- Festett acéllemez RAL 9010 (fehér)
Szûrõ

- Szûrõosztály G2
- Acél kerettel

Ház
- Horganyzott acéllemez

Kondenzvíz tálca
- Horganyzott acéllemez

Ventilátor
- A ventillátorház horganyzott acéllemezbõl, járókerék

alumíniumból
Hõcserélõ

- 2 csöves
- 4 csöves
- Keret horganyzott acéllemezbõl
- Lamellák alumíniumból
- Csövek rézbõl

Flexibilis csonk
- Keret horganyzott acéllemezbõlKeret horganyzott

acéllemezbõl

KWB - Frontlapba integrált állítható fúvókákkal (3 soros)
befúvásra, stancolt lemez elszívásra.

Helység szabályozó készülék
- Kétpontos szabályozó a fûtõ- és/vagy hûtõrendszerekhez

Szelepek és szelep meghajtók
- Légkezelõ berendezésektõl a vízoldali szabályozáshoz

Kondenzszivattyú
- A hûtõregiszteren kicsapódó kondenzvíz elvezetésére

Szelep kondenztálca
- Hõszigetelet, horganyzott acéllemezbõl

Relé készlet
- 5 egymással párhuzamosan üzemelõ, egy szabályozó

készülékrõl vezérelt Aquaria Silent-hez
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Kompaktklíma modul Aquaris KWB (k)

Kivitel és méretek
Méretek
Aquaris KWB-10

Korrekciós tényezõk hûtõ teljesítményhez

*

Víz belépõ hõmérséklet 7°C
Víz kilépõ hõmérséklet 12°C
Levegõ belépõ hõmérséklet 27°C
Relatív nedvességtartalom 47%

Aquaris KWB-10-2-R max közép min
Légmennyiség (m3/h) 200 140 95
Összteljesítmény (kW) 1,27 0,95 0,68
Érezhetõ teljesítmény (kW) 0,95 0,70 0,49
Víz mennyiség (l/h) 219 163 116
Vízoldali nyomásveszteség (kPa) 7,42 4,40 2,44
Hangteljesítmény [dB(A)] 40,9 33,9 28,3
Hangnyomás szint* [dB(A)] 36,6 29,6 24,0

Aquaris KWB-10-4-R max közép min
Légmennyiség (m3/h) 195 135 95
Fûtési teljesítmény1 (kW) 1,35 1,05 0,81
Víz mennyiség (l/h) 117 90 70
Vízoldali nyomásveszteség (kPa) 3,36 2,14 1,37

27
°C

/4
7%

7°C/12°C 1,00
6°C/12°C 1,02
10°C/16°C 0,79
16°C/19°C 0,56

26
°C

/5
0%

7°C/12°C 0,94
6°C/12°C 0,96
10°C/16°C 0,72
16°C/19°C 0,49

Helyiség 55 m3/h
Zajforás távolsága 2m
a zajforrás hatásiránya Q 4
Zajabszorbciós fok α 0,15

1 Levegõ belépési hõmérséklet = 20°C,
Víz beléápési hõmérséklet = 70°C, ∆t = 10°C
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Kompaktklíma modul Aquaris KWB (k)

Aquaris KWB-20

Korrekciós tényezõk hûtõ teljesítményhez

*

Víz belépõ hõmérséklet 7°C
Víz kilépõ hõmérséklet 12°C
Levegõ belépési hõmérséklet 27°C
Relatív nedvességtartalom 47%

Aquaris KWB-20-2-R max közép min
Légmennyiség (m3/h) 315 260 230
Összteljesítmény (kW) 1,95 1,67 1,51
Érezhetõ teljesítmény (kW) 1,46 1,24 1,12
Víz mennyiség (l/h) 335 287 259
Vízoldali nyomásveszteség (kPa) 6,42 4,88 4,09
Hangteljesítmény [dB(A)] 43,1 38,7 35,7
Hangnyomás szint* [dB(A)] 38,8 34,4 31,4

Aquaris KWB-20-4-R max közép min
Légmennyiség (m3/h) 305 255 225
Fûtési teljesítmény1 (kW) 1,35 1,05 0,81
Víz mennyiség (l/h) 179 158 145
Vízoldali nyomásveszteség (kPa) 9,04 7,28 6,25

27
°C

/4
7%

7°C/12°C 1,00
6°C/12°C 1,01
10°C/16°C 0,80
16°C/19°C 0,56

26
°C

/5
0%

7°C/12°C 0,94
6°C/12°C 0,96
10°C/16°C 0,74
16°C/19°C 0,50

Helyiség 55 m3/h
Zajforás távolsága r 2m
a zajforrás hatásiránya Q 4
Zajabszorbciós fok α 0,15

1 Levegõ belépési hõmérséklet = 20°C,
Víz belépési hõmérséklet = 70°C, ∆t = 10°C
Z11/14 - 5

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk! Katalógust nem veszünk vissza!

08.12.2008Kiadva:



Kompaktklíma modul Aquaris KWB (k)

Szerelési utasítás

Tömítések

Csatlakozó doboz

Flexibilis csonk

FCU

L

R

1 Csatlakozó dobozt a mennyezethez felfüggeszteni és
csavarokkal a falhoz erõsíteni.

2 FCU-t flexibilis csonkkal a csatlakozó dobozhoz csavarozni
és hanggátlóan a mennyezethez függeszteni.

3 Befúvót rejtett rögzítéssel a csatlakozó dobozhoz csavarozni.
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