
Použití

Použití

Pasivní chlazený rám typu PKV pro stropní instalaci, buď volně zavěšený nebo nad otevřeným modulovým stropem, vhodný pro výšky místnosti od 2,60 m
Rozptyl vysokých tepelných zátěží pomocí dvoutrubkového výměníku tepla
Energeticky efektivní řešení, neboť jako médium pro topení i chlazení se používá voda
Pasivní chladicí trám (bez přívodu vzduchu) pro nové budovy i rekonstrukce

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Systém vzduch-voda pro pokrytí tepelné zátěže
Horizontální výmění tepla jako dvoutrubkový systém
Designový rám a plášť z děrovaného plechu pro volně zavěšenou instalaci v komfortních prostorách
Přípojky vody na užší straně, měděná trubka o průměru Ø12 mm, s volnými konci, buď rovná nebo ohnutá o 90° nahoru

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

PKV

PASIVNÍ CHLADICÍ TRÁM VE JMENOVITÝCH DÉLKÁCH
AŽ 3000 MM A S HORIZONTÁLNÍM VÝMĚNÍKEM TEPLA

Pasivní chladicí trám s dvoutrubkovým výměníkem tepla pro stropní instalaci, buď
volně zavěšený nebo nad otevřeným modulovým stropem

Pro výšku místnosti od 2,60 m
Komfortní chlazení místnosti
Přípojka vody z boku nebo shora
Tři standardní šířky a výšky pro optimální pokrytí tepelné zátěže

Volitelné vybavení a příslušenství

Regulační soubor
Hliníková konstrukce s děrovaným kovovým čelem
Výměník tepla opatřený černým práškovým lakem
Práškový lak v mnoha různých barevných odstínech, např. RAL CLASSIC
nebo NCS
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Popis

Varianty

PKV-0: Skříň a výměník tepla
PKV-L: Včetně krytu z děrovaného plechu
PKV-R-L: Včetně rámu a krytu z děrovaného plechu

Provedení

PKV-0 (bez rámu): Práškové lakování RAL 9005, černá, stupeň lesku 50 %
PKV-L (s krytem z děrovaného plechu): práškový lak RAL 9010, čistě bílá, stupeň lesku 50 %
PKV-R-L (s rámem a krytem z děrovaného plechu): práškový lak RAL 9010, čistě bílá, stupeň lesku 50 %
P1: Práškový vypalovací lak jiné barvy RAL, stupeň lesku 70 %
G3: výměník tepla, práškový vypalovací lak RAL 9005, černý, stupeň lesku 70 %

Příslušenství

Rám
Plášť z děrovaného plechu

Užitečné doplňky

Připojovací hadice
Regulační zařízení sestávající z ovládacího panelu s regulátorem a zabudovaným čidlem teploty v místnosti, ventilem a servopohonem ventilu; a s kompresní
spojkou

Materiály a povrchy

Plášť a děrovaný kryt z pozinkovaného plechu
Rám (PKV-R) z hliníku
Výměník tepla s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami, a s pozinkovanými přírubami
Plášť bez rámu: práškový lak černý (RAL 9005) jako standard
Plášť s rámem nebo s krytem z děrovaného plechu: práškový lak čistě bílý (RAL 9010) jako standard

TECHNICKÉ ÚDAJE
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