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Pentru mai multe informații, descărcări 

și videoclipuri, vizitați pagina Compact 

de pe website-ul nostru

COMPACT
Unitate de recuperare a caldurii

Unitate de recuperare a caldurii de eficienta mare.
Debite de aer intre 600 si 3200 m³/h.
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Climatizare

Unitate de recuperare a căldurii Plug & Play

Livrare din stoc!
 
Sunteţi familiarizat cu COMPACT? Această versiune economică şi 
compactă a unităţii noastre de recuperare a căldurii Plug & Play 
AIRSTREAM este echipată cu un schimbător de căldură contra-
flux cu bypass şi un control complet integrat.

Acolo unde AIRSTREAM este un dispozitiv personalizat şi 
proiectat, care excelează în versatilitatea sa, COMPACT este 
echipat doar cu opţiunile necesare. Acest lucru face ca această 
unitate să fie o alternativă economică pentru ventilaţia de birouri, 
şcoli, ateliere şi vestiare.

Caracteristici 

•   Construcţie compactă şi standard

•   Panourile exterioare sunt formate din placi 

zincate vopsite RAL 9002 (alb - gri)

•  Schimbător de căldură contra-flux

•  Bypass pentru ventilaţie şi răcire nocturnă

•   Ventilator EC

•  Plug & play

•  Control complet integrat, conectabil prin 

internet la BMS, BACnet sau Modbus

•  Volumele de aer de 600, 1400, 2000 sau  

3200 m3 / h

•  Eficienţă> 90%

•   Instalare interioară şi exterioară

•  Monitorizarea presiunii filtrului

•  Contact on/off

•  Contact alarma de incendiu
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Dimensiuni

Informaţii tehnice

T A B C D E F

600 1203 800 955 100 565 265

1400 1403 1000 955 100 565 265

2000 1503 950 955 100 565 265

3200 1703 1200 1305 100 565 465

AB
E E

F
F

F
F

C
D

Compact 600 1400 2000 3200

Volum maxim de aer m3/h 600 1400 2000 3200

Presiune externă maximă Pa 250 425 150 1140

Randament % 90 90 90 90

Consum maxim de current per unitate A 3,6 4,7 4,7 7,9

Greutatea unitate kg 175 218 215 335

Tensiunea de alimentare (50Hz) V 1~230 1~230 1~230 3~400+N

Mark COMPACT este livrata cu cu OJ-controller. Acest sistem de control gestioneaza intreaga unitate. Protectia la 
inghet pentru schimbatorul de caldura in contracurent, controlul pentry bypass dar si controlul ventilatoarelor este 
inclus. Acest sistem de control este extrem de usor de reglat cu ajutorul telecomenzii sau laptop / calculator. Pentru 
functionarea cu laptop / calculator, nu este nevoie de software suplimentar. O conexiune la retea prin intermediul 
Google Chrome este tot ce ai nevoie pentru a obtine acces. Structura meniului este clara si intuitiva, cu diferite 
niveluri de acces si autoritate.

Fiecare unitate este condensat la nivel intern si complet cablat  de la componentele la comutator. In mod evident 
mult mai mult este posibil, vom fi incantati sa va sfatuim.

Comenzi

Touch User
Interface

Web, Modbus
& BACnet 




