
Použití

Použití

Stropní indukční vyústě typu DID-E pro instalaci do stropních přepážek, pokud možno pro výšku místnosti do 4,20 m
Zejména vhodné pro hotelové pokoje a místnosti v nemocnicích
Dvoutrubkové nebo čtyřtrubkové výměníky tepla umožňují dobrou úroveň komfortu při nízkém průtoku upravovaného primárního vzduchu
Energeticky efektivní řešení, neboť jako médium pro topení i chlazení se používá voda

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Výběr indukční mřížky a mřížky přiváděného vzduchu z našeho portfolia
Jednostranný přívod vzduchu
Horizontální výměník tepla jako dvoutrubkový nebo čtyřtrubkový systém
Vnitřní deska s vyraženými tryskami (nehořlavá)
Připojení vody na užší straně, měděná trubka Ø12 mm, buď s volnými konci nebo s G½" vnějším závitem a plochým těsněním

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

DID-E

STROPNÍ INDUKČNÍ VYÚSTĚ S JEDNOSTRANNÝM
VÝFUKEM VZDUCHU A HORIZONTÁLNÍM VÝMĚNÍKEM
TEPLA, VE JMENOVITÝCH DÉLKÁCH 900, 1200 A 1500
MM

Stropní indukční vyústě pro topení a chlazení, s dvoutrubkovým nebo
čtyřtrubkovým výměníkem tepla, pro instalaci do přepážek, např. v hotelových
pokojích

Pokud možno pro výšku místnosti do 4,20 m
Vysoký topný i chladící výkon s nízkým průtokem upravovaného primárního
vzduchu a nízkou hladinou akustického výkonu
Vysoká úroveň komfortu díky nízké rychlosti proudění vzduchu v pobytové
zóně
Tři varianty trysek pro optimalizaci indukce podle potřeby
Upevňovací body pro různé druhy závěsů

Volitelné vybavení a příslušenství

Regulační soubor
Indukční nástavec a odvodní díl (pro snazší upevnění mřížek)
Výměník tepla opatřený černým práškovým lakem
Práškový lak v mnoha různých barevných odstínech, např. RAL CLASSIC
nebo NCS
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Popis

Varianty

Šířka výměníku tepla je 256 mm nebo 320 mm

Příslušenství

IS: Indukční nástavec
AS: Odvodní díl
IS: Indukční a výfukový nástavec

Užitečné doplňky

Připojovací hadice
Regulační zařízení sestávající z ovládacího panelu s regulátorem a zabudovaným čidlem teploty v místnosti, ventilů a servopohonů ventilů a kompresními
spojkami
Vzduchotechnické mřížky

Charakteristické konstrukční znaky

Připojovací hrdlo je vhodné pro kruhová potrubí podle EN 1506 nebo EN 13180
Tři varianty trysek pro optimalizaci indukce podle potřeby

Materiály a povrchy

Plášť a deska s tryskami z pozinkovaného ocelového plechu.
Výměník tepla s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami
Plášť, hrdlo primárního vzduchu, atd., buď pozinkováno nebo černá (RAL 9005)
Výměník tepla také v černé barvě (RAL 9005)
Volitelné hrdlo indukovaného vzduchu (IS) a hrdlo přiváděného vzduchu (AS) z pozinkovaného ocelového plechu; volitelně černá (RAL 9005)

TECHNICKÉ ÚDAJE
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