
Použití

Použití

Indukční jednotky typu IDH pro volně zavěšenou instalaci, nejlépe pro velmi velké vnitřní prostory s výškou 8 až 25 metrů
Pokrytí velmi vysokých topných a chladicích zátěží (až 27 kW) díky dvoutrubkovému výměníku tepla a motorizovaným regulačním klapkám, které umožňují přesně
nastavit proudění vzduchu
Energeticky efektivní řešení, neboť jako médium pro topení i chlazení se používá voda

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Aktivní indukční jednotky pro vysoký průtok vzduchu a s vysokým tepelným výkonem, ideální pro průmyslové aplikace
Jednostranný nebo dvoustranný výfuk vzduchu
Jeden nebo dva elektrické servopohony umožňují přesné ovládání směru vypouštěného vzduchu v pobytové oblasti; v chladicím režimu se vzduch přivádí do
pobytové zóny buď horizontálně nebo pod určitým úhlem shora dolů; v topném režimu se vzduch do pobytové zóny přivádí vertikálně
Vertikální výměník tepla s vanou na kondenzát, včetně odtoku kondenzátu, který lze připevnit k trubce na kondenzát (dodá zákazník), Ø10 mm obě strany
Přípojky vody na úzké straně, měděná trubka o průměru Ø22 mm, s volnými konci

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

IDH

INDUKČNÍ VYÚSŤ PRO PODSTROPNÍ INSTALACI, S
JEDNOSTRANNÝM NEBO DVOUSTRANNÝM VÝFUKEM
VZDUCHU, VERTIKÁLNÍ VÝMĚNÍK TEPLA S VANOU NA
KONDENZÁT

Indukční jednotka pro topelní a chlazení, s dvoutrubkovým výměníkem tepla, pro
volně zavěšenou instalaci ve velkých vnitřních prostorách, např. výstavních nebo
výrobních halách. Vana na kondenzát je užitečná tehdy, když teplota dočasně
klesne pod rosný bod.

Velmi vysoký topný i chladící výkon (až 27 kW) při montáž ve výšce od
8 do 25 m
Vysoká úroveň komfortu díky nízké rychlosti proudění vzduchu v pobytové
zóně
Nehořlavé trysky z hliníku
Motorem poháněný list klapky umožňuje přesné nastavení směru výfuku
vzduchu
Výměník tepla s jednoduchou měděnou trubkou (Ø 22 mm) pro přípojku
vody

Volitelné vybavení a příslušenství

Jednostranný nebo dvoustranný výfuk vzduchu
Práškový lak v mnoha různých barevných odstínech, např. RAL CLASSIC
nebo NCS

Homepage > VÝROBKY > Systémy voda-vzduch > Stropní indukční vyústě > Volně zavěšené indukční vyústě >  IDH

https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/syst%25C3%25A9my-voda-vzduch-32484c01c0c75d23
https://www.trox.cz/syst%25C3%25A9my-voda-vzduch/stropn%25C3%25AD-induk%25C4%258Dn%25C3%25AD-vy%25C3%25BAst%25C4%259B-5407ca5871be37d1
https://www.trox.cz/stropn%25C3%25AD-induk%25C4%258Dn%25C3%25AD-vy%25C3%25BAst%25C4%259B/voln%25C4%259B-zav%25C4%259B%25C5%25A1en%25C3%25A9-induk%25C4%258Dn%25C3%25AD-vy%25C3%25BAst%25C4%259B-72f2b8cee52b5c95
https://www.trox.cz/voln%25C4%259B-zav%25C4%259B%25C5%25A1en%25C3%25A9-induk%25C4%258Dn%25C3%25AD-vy%25C3%25BAst%25C4%259B/idh-150bd9e7bb3b867c


Popis

Varianty

IDH-1: Indukční jednotka s průtokem primárního vzduchu 280 l/s nebo 1000 m³/h; chladící výkon až 13,5 kW, topný výkon až 8,5 kW
IDH-2: Indukční jednotka s průtokem primárního vzduchu 555 l/s nebo 2000 m³/h; chladící výkon až 27 kW, topný výkon až 17 kW

Provedení

Pozink
Práškový vypalovací lak RAL 9010, čistě bílá, stupeň lesku 50 %
P1: Práškový vypalovací lak jiné barvy RAL, stupeň lesku 70 %

Příslušenství

E1: Elektrický servopohon (tříbodový) 230 V AC
E2: Elektrický servopohon (tříbodový) 24 V AC
E3: Elektrický servopohon (s modulací) 24 V AC, 0 – 10 V DC

Charakteristické konstrukční znaky

Připojovací hrdlo je vhodné pro kruhová potrubí podle EN 1506 nebo EN 13180
Nehořlavé trysky z hliníku

Materiály a povrchy

Plášť, list klapky a děrovaný kryt z pozinkovaného plechu
Trysky z hliníku
Výměník tepla s měděnými trubkami a hliníkovými lamelami
Exponované plochy buď pozinkované nebo v libovolné barvě RAL
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