






Použití

Ohřívače vzduchu pro vytápění a přívod čerstvého vzduchu do hal, prodejen atd.

POPIS

Varianty:
Řada KTH: kompaktní ohřívač vodní/parní
Řada ETH: elektrický ohřívač
Řada RTH: ohřívač s radiálním ventilátorem vodní/parní

Příslušenství

Upevnění na stěnu
Upevnění na strop
Směšovací díl se servopohonem
Motoricky uzavírací žaluzie
Filtrační díl
Flexibilní připojení
Speciální výstupní trysky / hlavice (distribuce vzduchu)
Potrubí přívodního vzduchu
Externí protidešťová žaluzie
Protidešťová hlavice
K dispozici různé řídící jednotky (na straně vzduchu a vody)

TECHNICKÉ ÚDAJE

KTH

KTH / ETH / RTH

OHŘÍVAČ VZDUCHU

Ohřívače vzduchu v extrémně široké škále modelů, topných médií a
výkonnostních úrovní.

KHT serie: Kompaktní ohřívač vzduchu Termon dostupný ve čtyřech
velikostech (KTH2/4/6/8). Topný výkon s mediem voda do 130kW, s párou
do 180kW. Průtok vzduchu do 8 500m3/hod.Výměník volitelně Cu/Al/Fe.
Ohřívač vybaven axiálním ventilátorem s externím motorem, také dostupný
s třífázovým motorem ve speciálním provedení KTH-1 pro průmyslové
aplikace. Možnost montáže na stěnu, nebo strop, ve standardu s
nastavitelnými lamelami na výstupu.
ETH serie: Kompaktní elektrický ohřívač vzduchu Termon dostupný ve třech
velikostech (ETH2/4/6).Topný výkon elektrického výměníku do 36kW.
Průtok vzduchu až do 5 500m3/h. Ohřívač vybaven axiálním ventilátorem s
externím motorem. Možnost montáže na stěnu, nebo na strop.
RTH serie:Kompaktní ohřívač vzduchu Termon radiální, dostupný ve třech
velikostech (RTH3/5/7).Topný výkon s mediem voda do 132kW, s párou do
126kW.Průtok vzduchu do 6 500m3/hod.Výměník pozinkovaný.Ohřívač
vybaven radiálním ventilátorem s třífázovým motorem, průmyslové použití.
Možnost montáže na stěnu.
Všechny serie vybavené ve standardu s nastavitelnými výstupními
lamelami a externí svorkovnicí.
Skříň vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu s dodatečně práškovým
lakováním RAL 7030.
Další informace si prosím vyžádejte u našeho zástupce.

Dimensions and weight

KTH, dimensions [mm]①�ATT1c�Kn x z
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① �A T T1

400 450 310 358

450 550 310 381

500 700 315 390

560 850 365 425

① Nominal size

RTH, dimensions [mm]①HBTCLnxLL1L2L3L4B1B2ØDT1T2T3

① H B T C L nxL L1 L2

3113 1340 370 660 180 1090 1x1090 650 70

3213 1340 370 660 180 1090 1x1090 650 70

5113 1650 450 790 200 700 2x700 780 80

5223 1650 450 790 200 700 2x700 780 80

7112 1900 560 965 220 825 2x825 890 80

7222 1900 560 965 220 825 2x825 890 80

① Nominal size

KTH-C

KTH-C



KTH-C

RTH
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DETAILED DESIGN

HERE YOU’LL HAVE DIRECT ACCESS TO SELECT THE BVDAX VIA
THE TROX TLT PRODUCT CONFIGURATOR

Following features are at your disposal::
Based on your requirements of volume-flow, pressure and installation arrangement
including desired accessories select the ideal fan…
Appropriate selection according to required power, sound, nominal size, price and
production period
Options and accessories get assessed for plausibility
All required documents (e.g. technical specification, tender specification, certificates,
drawings etc.) of specific selected fan to be downloaded or send by E-Mail

RTH
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