
Použití

Použití

Podlahové indukční vyústě typu BID pro instalaci do zdvojených podlah
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
Podlahové indukční vyústě umožňují zasklení od podlahy ke stropu

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Přívod vzduchu jako indukující zdrojový proud
Horizontální výměník tepla jako dvoutrubkový nebo čtyřtrubkový systém
4 seřizovací nožičky
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

BID

PODLAHOVÁ INDUKČNÍ VYÚSŤ VE JMENOVITÝCH
DÉLKÁCH 900 AŽ 1500 MM, S HORIZONTÁLNÍM
VÝMĚNÍKEM TEPLA

Podlahová indukční vyúsť s dvoutrubkovým nebo čtyřtrubkovým výměníkem tepla
pro instalaci do zdvojených podlah

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
Čtyři varianty trysek pro optimalizaci indukce podle potřeby
Seřizovací nožičky k seřízení výšky
Souvislé lineární uspořádání, pokud je třeba

Volitelné vybavení a příslušenství

Regulační soubor
Různé pochozí mřížky, např. rolovatelný rošt ARR nebo lineární výusť AFN
Výměník tepla opatřený černým práškovým lakem
Práškový lak v mnoha různých barevných odstínech, např. RAL CLASSIC
nebo NCS
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Popis

Varianty

E: Jedna jednotka
B: Jednotka pro souvislé lineární uspořádání, otevřená na užších stranách

Provedení

Pozink
P1: opatřeno práškovým vypalovacím lakem RAL 9005, černá barva, nebo jiný odstín RAL, stupeň lesku 70 %

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
Podlahové mřížky, např. rolovací rošt typu ARR nebo lineární mřížka AFN

Charakteristické konstrukční znaky

Připojovací hrdlo je vhodné pro kruhová potrubí podle EN 1506 nebo EN 13180
Čtyři varianty trysek pro optimalizaci indukce podle potřeby
Vybrání pro podlahovou mříž

Materiály a povrchy

Plášť a komora primárního vzduchu vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu
Výměník tepla s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami
Exponované plochy buď neošetřené nebo opatřené práškovým lakováním v libovolném odstínu RAL, např. RAL 9005, černá
Výměník tepla také v černé barvě (RAL 9005)

TECHNICKÉ ÚDAJE
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