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RECAIR

RECAIRI VENTILATSIOONISEADMED
SOOME KÕRGKVALITEET
Recair Oy-d tuntakse alates 1993. aastast töökindlate ventilatsiooniseadmete
poolest nii tööstuses kui ka ehituses. Meie peamised sihid on kvaliteetsete toodete
valmistamine, nende tarnimine lepingukohustuste järgi ja klientide rahulolu
kindlustamine. Me püüame neid eesmärke saavutada seadmete õige valiku,
paindliku tootmise ning klientide vajadusi arvesse võtva tootearenduse teel.

KESKKOND
Me suhtume tõsiselt oma tootmisprotsessi keskkonnamõjudesse. Kõik
alumiiniumijäätmed kogutakse taaskasutamiseks. Me minimeerime galvaniseeritud
pleki kaod ümbertöötamise teel. Töötleme pakendijääke ja taaskasutame puitaluseid,
nii palju kui võimalik.

UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖ
Meie tootearendus põhineb klientide vajadusel siseruumide ventilatsiooni ja
efektiivse energiakasutuse järele. Me püüame pidevalt täiustada ning arendada
toodete üldist kvaliteeti, tuginedes tagasisidele klientidelt. Kavandame oma tooteid
nii üleeuroopaliste kui ka kohalike standardite ja nõuete kohaselt, et kindlustada
partneritega sujuv koostöö siseruumide ventilatsioonilahenduste loomisel. Meie
toodete suutlikkust, sealhulgas õhu lekkimist, rõhukadusid ja mürasummuteid
mõõdavad sõltumatud eksperdid Soome VTT Tehniliste Uuringute Keskuse
ventilatsioonitehnoloogia ja akustika laboratooriumist.

RAHULOLEVAD KLIENDID
Recair Air Conditioning’il on sadu rahulolevaid kliente. Meie müügipersonal
suudab pakkuda tervet turustuskanalit, alates arendajatest ja projekteerijatest kuni
ehitusettevõteteni.

MIKS VALIDA RECAIR OMA VENTILATSIOONISEADMETE TARNIJAKS?
• Recair on staažikas, läbiproovitud, klientide vajadusi rahuldav ja hinnatud
Soome tarnija.
• Me pakume laiaulatuslikku seadmete suuruse valikut (kuni 20 m3/s),
aidates klientidel kindlustada, et seadmete ruumi kasutatakse efektiivselt ja
otspinnakiirus jääb kehtestatud nõuete piiresse.
• Mudelid Cooler, Renovation ja Hygiene kindlustavad, et ka kõige keerukamad
projektid on edukad.
• Modulaarsus ja uuenduslikud ühendusmeetodid võimaldavad kiirema
paigaldamise kohapeal.
• Mudelirühma Smart kolm erinevat juhtpuldivarianti lubavad klientidel valida
neile sobivaima. Õhutihe konstruktsioon ja hoolikalt valitud detailid aitavad
energiatarbimise ja müra taset madalal hoida.
• Seadmete valiku tarkvara on kiire, hõlpsasti kasutatav ja töötab ilma
internetiühenduseta.
• Selle tarkvara abil on lihtne võrrelda erinevaid seadmesuuruste variante,
nt sõltuvalt otspinnakiirusest, SFP-arvust, soojustagastuse kasutegurist,
müratasemest või hinnaindeksist. (Hinnaindeks ei vaja eraldi parooli.)

HINNATUD JA END HÄSTI TÕESTANUD VENTILATSIOONISEADMED
Recairi ventilatsiooniseadmeid Modular on Soomes toodetud ja disainitud alates
aastast 1993. Modular-sarja mõte on pakkuda klientidele vabalt kohandatavaid
ventilatsioonilahendusi. Recair Modulari valikutarkvara abil saavad kliendid
kohandada agregaadi sektsioone ja komponente, samuti vasaku- või paremakäelist
orientatsiooni ning sektsioonide järjestust. Lai sortiment pakub palju valikuvõimalusi
ka mooduli otspinna jaoks. Saadaval on 31 otspinna suurust, mis on turu suurim
valik. Erinevad otspinna laiused ja kõrgused pakuvad kliendile võimaluse valida
just õige suurusega ventilatsiooniseade. See aitab kindlustada, et ruumikasutus
ventilatsiooniruumis on efektiivne ja kindlaks määratud otspinnakiirus jääb lubatud
piiridesse.
Recairi unikaalne kiirühendusmeetod aitab kaasa hõlpsale kokkupanekule
paigalduskohas. Vaja ei lähe ei pahtlit ega trelli, piisab nr 13 mutrivõtmest.
Ventilatsiooniseade on paigalduskohta hõlpsasti transporditav osade kaupa ja selle
saab kiiresti kokku panna.
Modular-sarja seadmed on alati projektikohased lahendused. Kõige kergem on
valida meie Recair Modulari valikutarkvara abil, mida saab meie veebilehelt vabalt
alla laadida. Meie ventilatsiooniseadmeid toodetakse Soomes Tuusulas, mis aitab
meil tooteid ka Eesti klientidele sobiva kiirusega kohale toimetada.

UUED VENTILATSIOONISEADMED RECAIR HYGIENE
Sari Recair Hygiene on välja töötatud haigla- ja puhasruumikeskkonna jaoks.
Hygiene’i seadmed on optimeeritud aitama kaasa korrashoiule ja säilitama
eeskujulikku puhtust kogu nende eluea jooksul. Konstruktsioon on sile ja hõlpsasti
puhastatav, kindlustades, et nõuetekohast hügieenitaset saab säilitada kõikides
kliimatingimustes.
Viis erinevat mudelit rahuldavad kõik klientide vajadused. Alumiiniumkarkass võib
vajaduse korral olla ka epoksüüdkattega. Kliendid võivad valida galvaniseeritud,
roostevaba või happekindla teraspleki vahel, samuti ka teisi epoksüüdkattega
korpusematerjale. Tänu Recairi tänapäevasele konstruktsioonilahendusele saab
korpusematerjale kombineerida nii, et sisemistes ja välimistes paneelides kasutatakse
erinevaid. Näiteks välispaneelid võivad olla galvaniseeritud ja sisekest roostevabast
terasest. See lubab klientidel leida sellise rentaabli lahenduse, mis siiski vastab
rangetele nõudmistele.
Kliendid võivad tellida ka epoksüüdkattega komponente, erilise jahutiga kalorifeere
(teras, epoksüüd, vask, roostevaba teras), happekindla värviga ventilaatoreid,
kemikaali- või HEPA-filtreid ja teisi spetsiaalosasid. Hygiene-sarja väljatöötamise
aluseks kasutati standardeid VDI 6022 ja EN 1886. Erilist tähelepanu on pööratud
möödaviigufiltri ja kesta tihedusele. Korpuse õhulekkimine rahuldab vana
standardi klasside A ja B nõudeid ning uue standardi klassi L2 nõudeid, ületades
miinimumnõudeid vaevata.
•
•
•
•
•

Viis erinevat mudelit, välis- ja sisekesta materjalid võivad olla erinevad.
Väljatõmmatavad, märjalt pestavad mürasummutid on varustatud
tõstekäepidemetega.
Agregaadi sektsioonides on põhjaalune äravool pesemiseks; käsitsi sulgemise
klapp tühjendustorul.
Iga filtrikassett istub teistest sõltumatult oma tugevdatud metallist alusraamile,
nii et leke on minimaalne.
Lai valik lisavarustust.
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RECAIR MODULAR

ÕHUKONDITSIONEER
AGREGAAT RECAIR RENOVATION
Agregaat RECAIR Renovation toimetatakse osade kaupa ehitusplatsile, kus see
kohapeal kokku pannakse.

Sama kvaliteet mis tehases
Agregaat Renovation pannakse tehases täielikult kokku, seejärel võetakse uuesti lahti
ning iga osa märgistatakse ja valmistatakse ette transpordiks. Ehitusplatsil paneb
seadmete monteerija või tehases agregaadi kokku pannud Recairi tehnik selle uuesti
kokku.

Kiiresti ja hõlpsalt kokkupandav
Korralikult märgistatud osad kiirendavad seadme kokkupanekut ehitusplatsil. Seadme
kokkupanek on lihtne. Vaja läheb ainult kruvikeerajat.

RECAIRI ERILAHENDUSED – kliendi erivajadustest lähtuvad mudelid:
• Spetsiaalosad vastavalt kliendi
soovile
• Sissepuhkeõhu kambrid
• Soojuse tagastamise lahendused
köögi väljatõmbeõhule

• Plahvatuskindlad seadmed, ATEX
• Keemiafiltrite moodulid
• Erifiltrid puhasruumide ja erinevate
tööstusprotsesside jaoks
• Erimaterjalid
– roostevabast terasest paneelid
– epoksüüdkatted
– plastkattega paneelid

TERVIKLAHENDUS RECAIRILT
» MIKS DAIKIN ERQ
SOOJUSPUMP?
»

Recairi ventilatsiooniseade ja Daikin ERQ soojuspump sissepuhke õhu
soojendamiseks ning jahutamiseks.

Daikin ERQ
Inverteriga soojuspump

Recairi
ventilatsiooniseade

»
»
»
»

Tasuv investeering
Efektiivne jahutus
Taskukohane küte
Ilma veeta,
otseaurustuskalorifeer
» Täpne vastastikune
reguleerimine inverteri
abil
» Kiire reaktsioon
koormuse muutustele,
kasutades külmaainet
R410A

Paisumisklapp
umisklapp
EKEXV

F1, F2
Andmeedastus
DDC kontroller:
juhtelement X

Juhtimiskeskus:
EKEQDCB: juhtelement Z
EKEQFCB: juhtelemendid X ja Y

RECAIR MODULAR

VENTILATSIOONISEADMED
» RECAIRI VENTILAATORID
Õhukonditsioneerid Recair Modular on
saadaval laias valikus ventilaatori variantidega. See tagab teie vajadustele vastava
parima valikuvõimaluse. Valige rihmajamiga vahelduvvooluventilaatorite või
otseveoga radiaalventilaatorite seast, kas
vahelduvvoolu-, integreeritud sagedusmuunduriga või alalisvoolumootoriga.

informatsiooni rootori asendi kohta mootori juhtseadmesse, mis suunab voolu
õigesse mähisesse, pannes seega rootori
püsimagneti abil pöörlema. EC (elektrooniliselt kommuteeritud) tehnoloogia suurimad eelised on kõrge kasutegur, pidev
reguleerimine (puudub vajadus sagedusmuunduri järele, mootorisse läheb ainult
juhtsignaal) ning samuti hea kasutegur
osaliste koormuste korral.

» VAHELDUVVOOLUMOOTORIGA VENTILAATORID

» ALALISVOOLUMOOTORIGA
VENTILAATORID (PM)

Vahelduvvoolumootoriga
ventilaatorid
on kõige üldkasutatavamad tööstuslike
rakenduste korral. Need tooted on mõeldud kasutamiseks koos sagedusmuunduriga. Vahelduvvoolumootori pöördemomendigraafiku kõveruse tõttu on palju
ventilaatorivariante, mis koosnevad tiiviku
ja mootori erinevatest kombinatsioonidest. Selle tulemusena on rohkem projekteerimispunkte lähemal optimaalsele
ökonoomsuskõverale.

PM (püsimagnetiga) mootor on alalisvoolumootor, milles rootori kiirust juhib
sisemise juhtseadme asemel eraldi sagedusmuundur. Kuigi mootor kasutab sagedusmuundurit, on tehnoloogia sarnane
EC-mootoritega. PM-mootorid ühendavad alalisvoolutehnoloogia eelised
(parem kasutegur, reguleeritavus) vahelduvvoolumootorite eelistega (lai ventilaatorivalik, samuti suuremad ventilaatorid).

» INTEGREERITUD SAGEDUSMUUNDURIGA MOOTORIGA
VENTILAATORID

Integreeritud sagedusmuunduriga mootoriga ventilaatorid on vahelduvvoolumootoriga ventilaatorid, millele on sisse
ehitatud spetsiaalselt välja töötatud sagedusmuundur. See kõrvaldab vajaduse
eraldi sagedusmuunduri järele, säästes
raha ja paigaldamiskulusid.

» ALALISVOOLUMOOTORIGA
VENTILAATORID (EC)
Alalisvoolumootoriga ventilaatorid erinevad vahelduvvoolumootoriga kollektsioonist uut tüüpi mootori poolest.
Alalisvoolumootorites ei ole harju; selle
asemel kasutatakse rootori pöörlemapanekuks püsimagnetit. See vähendab
kulumist ja energiakadu, kuna puudub
mehaaniline hõõrdumine. Andur edastab

» ERIMUDELID
Saadaval on ka eriotstarbelised ventilaatorid, sealhulgas plahvatuskindlad ventilaatorid (ATEX-valikud), epoksü- või komposiit-töörattaga varustatud ventilaatorid,
vertikaalkinnitusega ventilaatorid ja palju
teisi lahendusi. Kõik ventilatsiooniseadmed, mis on tellitud pärast 1.1.2011,
tarnitakse vähemalt EFF1/IE2-klassi mootoritega.

» RISTUVATE ÕHUVOOLUDEGA
PLAATSOOJUSVAHETID
Plaatsoojusvaheti eelisteks on rentaablus
ja väga väike õhuvoolu lekkimine.

» GLÜKOOLSOOJUSVAHETID
Jahutuskalorifeeride suurimaks eeliseks
on see, et sissepuhkeõhu kalorifeer ja
väljatõmbeõhu kalorifeer võivad olla
erinevas kohas, võimaldades suuremat
paindlikkust õhu sissepuhke- ja väljatõmbemoodulite paigaldamisel. Kuna soojus
kantakse üle glükooli kaudu, puudub õhu
lekkimine.

» ROOTORSOOJUSVAHETID
Meie tootevalikusse kuulub palju erinevaid rootorsoojusvahetiga lahendusi.
Õhuvoolu lekkeid saab kontrolli all hoida
rootori puhastussektori abil. Rootorid on
lihtsalt parima kasuteguriga, seega on
need soovitatavad kõikides sobivates
asukohtades. Rootorivariante on mitmeid.
Rootori suuruse määramisel võite muuta
rootorimaatriksi ulatust ning materjali
paksust. Rootorimaatriksi variante on

» RECAIR JA SOOJUSE REGENEREERIMINE
Hea soojust tagastava ventilatsioonisüsteemiga võite põhjamaises kliimas
küttekuludelt säästa tuhandeid eurosid.
Kuigi eeskirjades on suurendatud soojustagastuse kasuteguri minimaaltaset,
on ikkagi kinnisvaraomanike endi huvides valida optimaalne soojuse regenereerimise lahendus. Oma laia valikuga
nüüdisaegsetest soojuse regenereerimise
lahendustest võib Recair rahuldada ja tihti
ka ületada klientide vajadusi. Me pakume
ristuvate õhuvooludega soojusvaheteid,
glükoolsoojusvaheteid, aga ka rootorsoojusvaheteid.

palju: alates tavaliselt kasutatavatest
mittehügroskoopsetest kuni hügroskoopsete ja sorptsioonmudeliteni. Jahutamise
vajadust saab tippkoormuse ajal tunduvalt alandada sorptsioonrootoritega, mis
suudavad vähendada vajalikku jahutusvõimet. Samuti on võimalikud eriti paksud
ja kattega rootorimaatriksid, kui rootor
tuleb paigaldada väga rasketesse õhukonditsioneerimise oludesse.

www.recair.fi

RECAIR MODULAR

KIIRVALIKU TABEL
» Sulgudes seadme tüübi all: nimiõhuvool otspinnakiirusel 2,5 m/s
» Vaba ava suurus on välismõõde – 122 mm

Laius mm

Seadme suurused
1A–4F:
montaažiavade
laius x kõrgus
800 × 2150 mm
Vähim läbiveoava, mis
sobib renovatsiooniagregaadi suurusega

Kõrgus mm

Seadme suurused 5B–6F:
läbiveoava
laius × kõrgus
1000 × 2500 mm
Vähim montaažiava, mis
sobib renovatsiooniagregaadi suurusega

Seadme suurused 7D–8G:
võtke ühendust Recairi
müügiesindajaga
Vähim läbiveoava, mis
sobib renovatsiooniagregaadi suurusega

RECAIRI RENOVATSIOONIAGREGAAT
KÕIK, MIDA VAJATE, ON KRUVIKEERAJA
» Tänu unikaalsele konstruktsioonile saab koostisosad tihedalt
kinnitada kõigest kruvikeeraja abil.
» Renovatsiooniagregaadi kokkupanek ehitusplatsil on kiire ja hõlbus.
» Tarnespetsiifilised montaažiavad on kinnitatud kirjalikus lepingus.

SAMA ÕHUVOOL, ERINEVAD SEADME SUURUSE VARIANDID
» Ventilatsiooniseadet saab projekteerida ruumi optimaalselt ära kasutades
projektispetsiifiliste nõuete järgi.

Suurus

Otspinnakiirus
m/s

Õhuvool m3/s

RECAIR MODULAR® SEADMETELE
PAKUTAV
»
»
»
»
»

Õhuvoolu diapasoon 0,45…20 m3/s
Kõik ventilatsiooniks vajalik
Sadu erinevaid agregaate
Standardiseeritud moodullahendused
Kliendispetsiifilised lahendused

RECAIR MODULAR® KARKASS

LISAVÕIMALUSED

» Recairi alumiiniumist karkassiprofiil
» Kindel karkass
» Seadme kõigil osadel 50 mm paksusest
mineraalvatist isolatsioon
» Kahekordse kestaga konstruktsioon

» Vaatlusaknad (vaikimisi
ventilaatorisektsioonil ja
rootorsoojusvaheti moodulil)
» Veeäravoolu ühendused
» Sisevalgustus
» Õhuvoolu näidik
» Õhuvõtu kamber

HOOLDUS
RECAIR MODULAR®
- ÜHENDUSMEETOD
» Unikaalne karkass ja Recairis välja
arendatud kiirühendusmeetod

» Vastupidava tihendusega ja hingedega
varustatud hooldusluugid
» Tööpaiga ohutus hooldetöötajatele
» Illustreeritud paigaldus- ja
hoolduskäsiraamatud on saadaval
aadressil www.recair.fi

KÕIKIDEL SEADMETEL ON L2 (A–B)
KLASSI ÕHUTIHEDUS

www.recair.fi

RECAIRI VALIKUTARKVARA

RECAIR MODULARI VALIKUTARKVARA
» RECAIR MODULARI VALIKUTARKVARA ABIL SAATE HÕLPSASTI VÕRRELDA ERINEVATE LAHENDUSTE
FUNKTSIONAALSUST VASTAVALT TEIE SPETSIIFILISTELE VAJADUSTELE.
» MODULARI VENTILATSIOONISEADME KINDLAKSMÄÄRAMINE ON VALIKUTARKVARA ABIL KIIRE JA LIHTNE.
LASKE TARKVARAL KALKULEERIDA ERINEVAID VÕIMALUSI NING VALIGE VÄLJA TEILE KÕIGE SOBIVAM

Käivitage programm, klõpsates töölaual
valget Recairi ikooni. Alustage uut projekti, sisestades lähteinformatsiooni oma
ventilatsioonirakenduse kohta.

Kohalikud mõõtarvud: temperatuur, niiskus talvel ja suvel ning ka üldised tehnilised andmed, mis korduvad ühest projektist teise, salvestatakse ning on saadaval
järgmises uues projektis kuni muutmiseni.

Valige oma valikutegemise aluseks sobiv
eelsäte. Seda redigeerides võite saada
kavandatud kasutuseks sobiva seadme.

Vajaduse korral defineerige seadet valides ventilatsiooniseadme hügieenitase.
Valige parim variant nupul klõpsates.

Seadme sektsioone ja komponente saab
vabalt ümber paigutada, lisada või
eemaldada.

Suuruse kindlaksmääramise järel saate
valikuvõimaluste võrdlusakna. Valige välja kõige otstarbekam seade. Hinnaindeks
näitab valiku hinnangulist maksumust.

Hinnaindeks
Müratase
Kasutegur
SFP-number
Otspinnakiirus
Olles lõpetanud, saate luua oma valikutest PDF-dokumendi, mille võite välja
printida või salvestada.

Samuti võite salvestada ja importida oma
valikud DXF-mudelina CAD-süsteemidesse (ka 3D-s).

Seadme suurus

» RECAIRI valikutarkvara saab vabalt
alla laadida aadressilt www.recair.fi

RECAIRI VALIKUTARKVARA

RECAIR SMART AIR DESIGNER
» RECAIR SMART AIR DESIGNERI ABIL SAATE VALIDA RECAIR SMARTI MUDELISARJAST OMA VAJADUSTELE
KÕIGE SOBIVAMA VENTILATSIOONISEADME.
» KASUTAJASÕBRALIKU TARKVARA AIR DESIGNER SAAB INSTALLIDA OSANA

-TARKVARAST.

Valige, millist ventilatsiooniseadet vajate – horisontaalset või vertikaalset. Valige regenereerimismeetod – rootor- või
plaatsoojusvaheti, elektriühenduse viis
(terminaliplokk, toide, automaatjuhtimine). Valides mõne automaatjuhtimisega
seadme, on teil kolm valikuvõimalust.

Pärast seda, kui olete sisestanud lähteandmed, arvutab programm kohe välja teile sobiva seadme. Vajaduse korral
muutke konstruktsioonitingimusi ja küttevõi jahutusfunktsioone.

Valides „Käelisuse lisavariandid“, võite
valida paremakäelise orientatsiooni ja näiteks muuta väljatõmbeõhu suunda.

Klõpsates lisaseadetel, võite redigeerida
tootespetsiifilisi üksikasju. Valikuid ja muudatusi saab teha iga komponendi jaoks
eraldi. Näiteks võite valida mürasummuteid, pumpasid või pumbarühmi, ventiile,
ajameid, õhukanali sulgklappe jne.

Seadme suuruste vahelehel võite näha
lähedaste näitajatega seadmete gabariite
ning valida sobiva õhuvoolu kiiruse, SFParvu ja mürataseme sõltuvalt mõõtudest
või hinnast.

Võite välja printida proovikäivituse tulemused, mis põhinevad teie valikutel ja näitavad
iga komponendi kasutegurit lisaks mõõtmetele ja projekti andmetele. Pange tähele, et
kui valite mõne automaatjuhtimisega seadme, saate ka oma valikutele vastava tööskeemi.

Oma seadmevaliku võite salvestada või
importida AutoCAD-i, kas 2D-s või 3D-s. Kui
kasutate Air Designerit MagiCAD-i kaudu,
võite seadmeid importida oma MagiCAD-i
projekti. Õige gabariit ja kanali läbimõõt
tuuakse sisse automaatselt, kui kanali joonestamist alustatakse seadme poolt. Samuti
imporditakse mürataseme andmed, õhu-

vool ja rõhud kanalis. See annab võimaluse kontrollida, kas ventilatsiooniseade on
piisavalt suur, ning uurida mürataset kogu
kanali pikkuses. Seadme suurust saab kiiresti
ja hõlpsasti muuta, klõpsates värskendamise
nupule. Spetsiifilisi kasutus- ja paigaldamisjuhendeid saab alla laadida Recairi veebilehelt.

Käivitage tarkvara Air Designer kas
MagiCAD-ist või klõpsates musta Recairi
töölauaikooni. Sisestage esimesele vahelehele projekti andmed ning klõpsake
Järgmine →
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Asiakkaan tiedot
Malliprojekti
Projektin tiedot / kohde
Malliprojekti
Käsittelijä
Simo Suunnittelija
Lisätiedot
-tästä tulee kaikkien aikojen hienoin iv-kone
KONE:
TK1 A-120-HW
Sähkö- ja säätölaitekeskus TAC Xenta
ILMANVAIHTOKOJE, 3-OSAINEN
Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen)
Kätisyys: Oikea
Sinkin värinen ulkokuori
Eristeet 50 mm mineraalivilla
Koneen paino (kuiva / märkä) 2413 / 2420 kg
SFP-arvo (puht.suod.) 1.42 kW/(m³/s)

TULOILMA
Ilmavirta
Ulkopuoliset paineet
Ulkoilmasuodatin
Tyyppi
Suodatinpinta-ala
Koko
Alkupainehäviö, (puhdas)
Loppupainehäviö, ( likainen)
Mitoituspainehäviö
Paine-eromittayhteet

3.000
300

m³/s
Pa

F7
A 120 Pussisuodatin 592-892-535/10
27.66
3 kpl 592x892x535 mm
55
96
75
1

Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen)
Vakio Recair A 120, Ø 2020 mm
Tyyppi
Ei hygroskooppinen
Lämmönvaihtimen ohjaus
Portaaton
Lämmönvaihtimen moottori
230 V (1~), 100 W, 1.30 A
Hihnakäyttö
Ø132 1SPA teräs
Tuloilma
Ilmavirta
3.000
Otsapintanopeus
2.0
Painehäviö
90
Ulkoilma
-26
°C / 35
Tuloilma lämmönvaihtimen jälkeen
10
°C / 60
Lämpötilahyötysuhde
76.0
Kosteushyötysuhde
81.2
Teho
180.4
P i t il
Il
it
3 000

m²
Pa
Pa
Pa
kpl

m³/s
m/s
Pa
%
%
%
%
kW
³/
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RECAIR SMART

RECAIRI VENTILATSIOONISEADMETE SARI SMART
» RECAIR SMARTI ÜLEVAADE
Recairi tootevaliku uudis on ventilatsiooniseadmete sari Smart. Ventilatsiooniseadmeid
Smart on Soomes valmistatud alates aastast 1993. Smart-sarja suurim eelis on võimalus
kasutada eelpaigaldatud juhtimis-, täitur- ja elektroonikaseadmeid. Arvukad juhtimisvõimalused kindlustavad, et kliendid saavad just sellise juhtimisviisi, mida nad vajavad.
Seadmeid võib tarnida ka ilma automaatjuhtimissüsteemita või ainult elektrikilbiga.
Valikulised eelpaigaldatud pumbad, ventiilirühmad ja ajamiga õhukanali sulgklapid
pakuvad klientidele tervikpaketi. Eelpaigaldused võivad märgatavalt vähendada paigaldusaega ehitusplatsil. Täielikult varustatud ventilatsiooniagregaat teeb tehases läbi
proovikäivituse ning kogu seadmestikku ja kõiki selle ühendusi kontrollitakse. Seade
on põhiliselt kasutusvalmis, ning vajab paigalduskohas ainult vastavaid õhukanaleid,
elektritoidet ja küttetorustiku ühendusi (vesijärelkütte puhul).
Kui klient vajab Cooleri ventilatsiooniseadet, siis pakub Smart-sarja uuenduslik lahendus
Booster Cooler parimat valikut. Cooler on ventilatsiooniseade, millele on paigaldatud
jahutussüsteem. Jahuti jahutab sissepuhkeõhku, kandes soojuse sellelt üle väljatõmbeõhule, mille ventilatsiooniseade siis minema juhib. Booster Cooler pakub uut lähenemist. Rohkem teavet Booster Cooleri kohta leiate meie veebilehelt. Booster Coolerid
tarnitakse eelnevalt testitult, paigaldatud juhtimis- ja reguleerimisautomaatikaga.
Smart-sarja kuuluvad nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed ventilatsiooniagregaadid.
Vertikaalsete seadmete õhukanalite avad paiknevad seadme peal. Horisontaalseid
agregaate võib pakkuda kas sissepuhke- või väljatõmbeseadmena või nende kombinatsioonina. Horisontaalsed agregaadid on saadaval ka välisseadmetena, millel on 100
mm paksune isolatsioon, välisrest ja heitõhu kate.
Seadmeid saab kohale toimetada kas üheosalisena või mitme sektsioonina. Vertikaalsed ventilatsiooniagregaadid on saadaval ka kolmeosalistena, mis aitab kaasa hõlpsamale paigaldamisele kitsas ruumis. Eelkoostatud ja kalibreeritud pumbarühmad küttening jahutuskalorifeeridele on saadaval kas ühe- või kolmefaasiliste pumpadega. Neid
saab kohale toimetada kas ventilatsiooniseadmele paigaldatult või eraldi kokkupandud
rühmadena. Mitmed käelisuse variandid ja võimalus ühendada õhukanaleid seadme
külge erinevatest suundadest annab Smart-sarjale kõrge paindlikkusastme, aidates
kliente nii planeerimisel kui ka kasutamisel.

RECAIRI VENTILATSIOONISEADMETE SMART SUURUSTE TABEL
VENTILATSIOONISEADME SUURUS
180

2 000 - 7 000 l/s
1 600 - 6 000 l/s

150

1 440 - 5 000 l/s

120

1 120 - 4 000 l/s

90

840 - 3 100 l/s

70

770 - 2 300 l/s

50
35

490 - 1 700 l/s
320 - 1 200 l/s

25

270 - 800 l/s

20

Õhuvool l/s

7 500

7 000

6 500

6 000

5 500

5 000

4 500

4 000

3 5 00

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

900

800

700

600

500

400

300

100

50

0

200

200 - 500 l/s

10

RECAIR SMART

SMART-SARJA JUHTIMISVÕIMALUSED
» AUTOMAATIKA ÜLEVAADE
Recair Smarti mudelirühma võidakse tarnida kolme erineva automaatjuhtimise variandiga. Automaatikat ja reguleerimistüüpi võib hõlpsasti valida valikutarkvara Recair Smart Air
Designer abil, mida saab alla laadida meie veebilehelt. Air Designeri abil võite saada juhtimisdiagrammid ja tegevusaruanded, mis näitavad valikuid. Diagramme ja aruandeid võib DWGvormingus saada ka meie müügiesindajatelt.

Recairi ventilatsiooniseadmed Smart
on saadaval ka ainult elektrikilbiga
või ilma juhtseadmeta.

» TAC XENTA

»
»
»
»
»
»
»

Juhtseadmed TAC Xenta on vabalt kohandatavad kontrollerid, mis võivad teostada
peaaegu igasuguseid reguleerimis- ja juhtimisfunktsioone. Kontrolleri TAC Xenta
standardfunktsioonide hulka kuuluvad:
kaherealine nädalakella juhitav näit koos standardõhuvoolu reguleerimise või
standardkanalirõhu reguleerimisega;
kaskaadjuhtimise abil väljatõmbeõhu reguleerimine, sissepuhkeõhu maksimaalse ja
minimaalse piirväärtusega;
järelkütte reguleerimine ja juhtimine nii elektrikütte kui ka veekalorifeeriga;
jahutuse reguleerimine ja juhtimine jahutatud vee või otseaurustuskalorifeeridega;
järeljahutuse, külmumisohtust teavitamise jms funktsioonid;
pidev soojustagastuse reguleerimine koos sulatamisfunktsiooniga (õhuvoolust sõltuva
sulatuspiiri etteantud väärtusega);
suveöine jahutamine, süsinikdioksiidi ja niiskuse sisalduse parandamine, avarii- ja
tuleohu korral seiskamine, häiresignaali väljund, filtrialarm, LON-ühendus ja nii
sissepuhke- kui ka väljatõmbeõhu tulekahjualarm.

» OUMAN EH-105

»
»
»
»
»
»

Kontrolleril EH-105 on kõik vajalikud mõõtmis-, juhtimis- ja reguleerimisfunktsioonid, mida
läheb tarvis ventilatsioonisüsteemi käitamiseks. Kontrolleriga saab ühendada 18 üheaegset
mõõtetulemust (kuus NTC-mõõtetulemust, viis saatja mõõtetulemust ja mitmeid digitaalkontaktmõõtetulemusi). Kontrolleri EH-105 standardfunktsioonid:
kontroller võib juhtida sagedusmuunduriga ning traditsioonilisi kontaktorjuhtimisega
ventilaatoreid;
sagedusmuunduriga juhitavaid ventilaatoreid saab reguleerida õhuvoolu või kanalirõhu
järgi; teise võimalusena saab neid juhtida kindlaksmääratud pöörlemissageduse järgi;
kasutajasõbralikud kellaprogrammid;
neljaastmeline (ringlusõhk, soojavaheti, küte, jahutus) seeriajuhtimine temperatuuri
reguleerimiseks;
häiresignaali väljund;
suveöine jahutamine.

» SIEMENS CLIMATIX
Climatix on Siemensi uusim kontrolleripere, mis vahetab välja kontrollerid Saphir ACX36.
Seda kasutajasõbralikku kontrollerit saab ka hõlpsasti laiendada. Kontrolleri parameetreid
saab määrata otse töötavast terminalist. Kontrolleri seadeid saab SD-mälukaardile
salvestada või uusi seadeid mälukaardilt kontrollerisse importida.
» Sobiv kasutamiseks vahemikus –40 kuni +70 °C, vajab kasutajaliidest POL871 (IP65).
» Kuueastmeline järjestikjuhtimine temperatuuri säilitamiseks (4 kütte- ja 2 jahutusastet).
» Võimalus ühendada kontrolleriga tule- ja suitsuklapi juhtimised.
» Modbus-siini ühendus (võib olla ülem ja alluv).
» Kergestimõistetav kasutajaliides. Keeratav ja klõpsatav ratas, alarmide jaoks ettenähtud
häirenupp koos LED-indikaatornupuga.
» Kasutajaliidest saab ühendada ka siiniga, nii et see võib asuda ventilatsiooniseadmest
eemal.
» Pärast ventilatsiooniseadme paigaldamist on laiendusmoodulite abil lihtne uusi
funktsioone lisada.
» SMS-häireteadete edastamise võimalus modemi kaudu.
» Siinimoodulid lisatarvikuna, korraga saab kasutada kolme: LON, BACnet (IP/MSTP), 2 ×
Modbus (üks neist kontrolleri vaikesiinina), Wide WEB (genereerib ventilatsiooniseadme
TCP/IP jaoks veebisaidi).

Lisatarvikud: LON-adapterkaart,
RS-485 siini adapter, Modbusi adapterkaart, GSM-modem ja sisend/väljundseade EH-686. Seade võib teostada
mitmesuguseid releefunktsioone (näiteks
võimsa katuseventilaatori juhtimine) ja
nii mõõte- kui ka alarmfunktsioone.

www.recair.fi
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COOLER-SARJA VENTILATSIOONISEADMED
Soojuse tagastamise ning
jahutusmooduliga ventilatsiooniagregaadid
» TOOTE ÜLEVAADE
» Kahekordne kest koos 50 mm
soojusisolatsiooniga.
» Karkass on alumiiniumprofiilist ja
galvaniseeritud plekist.
» Teenindusluukidel on vaatlusaknad.
» Soojusvaheti.
» Sagedusmuunduri abil juhitavad
otseveoga B-töörattaga
kamberventilaatorid.
» Filtrite tihedusklass võib olla F3 kuni F8.
» Valikuline juhtimine: TAC Xenta või
Ouman.
» Toode tarnitakse koos Coolerjahutusmooduliga. Cooler-moodul
on saadaval nii horisontaalse kui ka
vertikaalse Recair Smarti karkassi jaoks.
» Lisaks jahutusmoodulile kuuluvad
tarnesse aurusti ja kondensaator,
akumulaator, kompressor ja teised
vajalikud komponendid.

» Jahutuskalorifeerides kasutatav
külmaaine on keskkonnasõbralik R410A.
» See seade on otseaurustussüsteemiga
(DX), seega pumpab kompressor
külmaaine kondensaatorisse, milles
see kondenseerub. Vedelik suunatakse
paisumisklappi, kus see paisub ning
jahutab sissepuhkeõhku.
» Sissepuhkeõhu temperatuuri saab
reguleerida elektroonilise kuuma
gaasi möödaviiguregulaatoriga.
Pidevjuhtimisega seadmed ei kasuta
kuuma gaasi möödaviiguregulaatorit.
Siseneva õhu temperatuuri reguleeritakse
kompressori väljundi abil.
» Jahutusvõime sõltub õhu kogusest,
temperatuurist ja niiskusest ning
määratakse iga kord eraldi.
» Õhukoguse või rõhu järgi konstantne
reguleerimine.

» Kaks-tee või kolm-tee ventiilid
ja 0…10 V ventiiliajamid
järelküttekalorifeeridele.
» Lisatarvikud: välisõhu sulgklapid koos
ajamitega.
» Cooler-seadmeid võib varustada
Booster-funktsiooniga.
» Booster-funktsioon on kondensaatori
lisaõhupuhur, mis võimaldab paindlikku
kasutamist erinevates temperatuuri ja
õhukoguse tingimustes. Küsige lisateavet
meie müügiesindajatelt.

Vertikaalne
RSA Booster Cooler

Cooleri ventilatsiooniseadmed on alati dimensioneeritud vastavalt spetsiifilisele rakendusele.
» HORISONTAALSED COOLERI VENTILATSIOONIAGREGAADID (A-SARI)
SEADME
SUURUS

ÕHUVOOL (L/S)

MAX JAHUTUSVÕIME (KW) 1)

SISSEPUHKEÕHU

VÄLJATÕMBEÕHU

VÄLISÕHU KANAL

HEITÕHU KANAL

KANAL (mm)

KANAL (mm)

(mm)

(mm)

PIKKUS (mm) 2)

KÕRGUS KOOS
PLATVORMIGA

SÜGAVUS (mm) 2)

(mm) 2)

10

200 – 500

11,7

600×400

600×300

600×400

600×400

3 000

1 240

890

20

270 – 800

17,7

600×400

600×400

600×400
800×500 3)

600×400
800×500 3)

3 250

1 440

1 090

25

320 – 1 100

26,3

800×500

800×500

800×500
1 000×500 3)

800×500
1 000×500 3)

3 550

1 590

1 290

35

490 – 1 600

33,5

1 000×500

1 000×500

1 000×500
1 200×600 3)

1 000×500
1 200×600 3)

3 820

1 740

1 440

50

770 – 2 600

52,4

1 200×600

1 200×600

1 200×600
1 400×600 3)

1 200×600
1 400×600 3)

4 000

1 990

1 690

70

1 000 – 3 100

66,3

1 400×600

1 400×600

1 600×700

1 600×700

4 450

2 230

1 930

1) Maksimaalne jahutusvõime saavutatakse Booster-funktsiooni abil.
2) Mõõtmed on antud üheosalise ventilatsiooniseadme kohta. Mitmeosaliste seadmete mõõtmed erinevad ülaltoodud mõõtmetest.
3) Boosteri paigaldamine nõuab suuremaid kanaleid.

» VERTIKAALSED COOLERI VENTILATSIOONIAGREGAADID (RSA-SARI)
ÕHUVOOL (L/S)

MAX JAHUTUSVÕIME (KW) 1)

SISSEPUHKEÕHU
KANAL (mm)

VÄLJATÕMBEKANAL (mm)

VÄLISÕHU KANAL
(mm)

HEITÕHU KANAL
(mm)

PIKKUS (mm)

KÕRGUS KOOS
PLATVORMIGA (mm)

12

200 – 500

9,1

600×300

600×300

600×300

600×300

1 750

1 850

770

20

270 – 800

13,3

600×400

600×300

600×400

600×400

2 000

2 000

1 050

25

320 – 1 100

17,7

800×400

800×400

800×500

800×400

2 250

2 050

1 240

SEADME
SUURUS

SÜGAVUS (mm)

1) Maksimaalne jahutusvõime saavutatakse Booster-funktsiooni abil.

Horisontaalne 4-osaline
A-karkass koos Cooleriga.
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HORISONTAALNE ROOTORSOOJUSVAHETIGA
VENTILATSIOONISEADE
A-sari
» TOOTE ÜLEVAADE
» Ventilatsiooniagregaat, mille
kanaliühendused on otstes;
valmistatakse nii ühe- kui ka
mitmeosalisena.
» Kahekordne kest koos 50 mm
soojusisolatsiooniga.
» Karkass on alumiiniumprofiilist ja
galvaniseeritud plekist.
» Teenindusluukidel on vaatlusaknad.
» Sujuva juhtimisega ja
pöörlemiskaitsega rootorsoojusvaheti.
» Sagedusmuunduri abil juhitavad
otseveoga B-töörattaga
kamberventilaatorid.
» Filtrite tihedusklass võib olla F3 kuni
F8.

» Lisavarustus: vee tsirkulatsioonipump
kütte- ning jahutuskalorifeeridele,
välisõhu ja heitõhu sulgklapid koos
ajamitega, samuti segamissektsioon
koos sulgklappide ja ajamitega.

» Elektriline või vee järelküttekalorifeer
asub eraldi korpuses väljaspool
seadet.
» Vee jahutus või aurustiga
jahutuskalorifeer asub eraldi korpuses
väljaspool seadet.
» Valikuline juhtimine: TAC Xenta,
Ouman EH-105 või Siemens Saphir.
» Õhukoguse või rõhu järgi konstantne
reguleerimine.
» Kaks-tee või kolm-tee ventiilid ja
0…10 V ventiiliajamid kütte- ning
jahutuskalorifeeridele.
» Seadmed on saadaval ka
vaid elektrikilbiga, ilma
juhtimisautomaatikata.

P

L

a

b

K

SUURUSED JA VOOLUHULGAD
SUURUS

ÕHUVOOL l/s

KANALIÜHENDUS mm (A × B)*

LAIUS mm (W)**

KÕRGUS mm (H)**

PIKKUS mm (L)**

10

200 – 500

600 × 300/400

890

1 040

1 610

20

270 – 800

600 × 400

1 090

1 240

1 710

25

320 – 1 200

800 × 500

1 240

1 390

1 860

35

490 – 1 700

1 000 × 500

1 440

1 590

2 110

50

770 – 2 300

1 200 × 600

1 690

1 840

2 310

70

840 – 3 100

1 400 × 600

1 930

2 080

2 660

90

1 120 – 4 000

1 600 × 700

2 130

2 280

3 010

120

1 440 – 5 000

1 800 × 800

2 380

2 530

3 210

150

1 600 – 6 000

2 000 × 800

2 580

2 730

3 310

180

2 000 – 7 000

2 000 × 1 000

2 780

2 930

3 510

* Standardmõõdus kanaliühendused. Saadaval on ka ümmarguse ristlõikega ühendused paljudele mudelitele.
** Mõõtmed on antud üheosalise ventilatsiooniseadme jaoks – võimalikke kütte- ning jahutuskalorifeere või sulgklappe ei ole arvestatud. Mitmeosaliste
ventilatsiooniseadmete mõõtmed erinevad ülaltoodud mõõtmetest.
TÄHELEPANU! Õige suurus ja õhuvoolu hulk on hõlpsasti määratavad Air Designeris, mida saab alla laadida aadressilt www.recair.fi

ATC-sari plaatsoojusvahetiga
» TOOTE ÜLEVAADE
» Ventilatsiooniagregaat, mille
kanaliühendused on otstes;
valmistatakse nii ühe- kui ka
mitmeosalisena.
» Kahekordne kest koos 50 mm
soojusisolatsiooniga.
» Karkass on alumiiniumprofiilist ja
galvaniseeritud plekist.
» Teenindusluukidel on vaatlusaknad.
» Plaatsoojusvaheti koos
möödaviiguklapi plaadiga.
» Sagedusmuunduri abil juhitavad
otseveoga B-töörattaga
kamberventilaatorid.
» Filtrite tihedusklass võib olla F3 kuni
F8.
» Elektriline või vee järelküttekalorifeer
asub eraldi korpuses väljaspool
seadet.

» Jahutatud vee või aurustiga
jahutuskalorifeer asub eraldi korpuses
väljaspool seadet.
» Valikuline juhtimine: TAC Xenta,
Ouman EH-105 või Siemens Saphir.
» Õhukoguse või rõhu järgi konstantne
reguleerimine.
» Kaks-tee või kolm-tee ventiilid ja
0…10 V ventiiliajamid kütte- ning
jahutuskalorifeeridele.
» Seadmed on saadaval ka
vaid elektrikilbiga, ilma
juhtimisautomaatikata.
» Lisafunktsioonid: vee
tsirkulatsioonipump kütte- ning
jahutuskalorifeeridele, välisõhu ja
heitõhu sulgklapid koos ajamitega,
samuti retsirkulatsiooni sektsioon koos
sulgklappide ja ajamitega.

P

L

K
a
b

SUURUSED JA VOOLUHULGAD
SUURUS

ÕHUVOOL l/s

KANALIÜHENDUS mm (A × B)*

LAIUS mm (W)**

KÕRGUS mm (H)**

PIKKUS mm (L)**

10

200 – 500

600 × 300/400

890

1 040

2 110

20

270 – 800

600 × 400

1 090

1 240

2 510

25

320 – 1 200

800 × 500

1 240

1 390

2 560

35

490 – 1 700

1 000 × 500

1 440

1 590

3 110

50

770 – 2 300

1 200 × 600

1 690

1 840

3 310

70

840 – 3 100

1 400 × 600

1 930

2 080

3 620

90

1 120 – 4 000

1 600 × 700

2 130

2 280

4445

120

1 440 – 5 000

1 800 × 800

2 380

2 530

4 485

150

1 600 – 6 000

2 000 × 800

2 580

2 730

4 585

180

2 000 – 7 000

2 000 × 1 000

2 780

2 930

4 785

* Standardmõõdus kanaliühendused. Saadaval on ka ümmarguse ristlõikega ühendused paljudele mudelitele.
** Mõõtmed on antud üheosalise ventilatsiooniseadme jaoks – võimalikke kütte- ning jahutuskalorifeere või sulgklappe ei ole arvestatud. Mitmeosaliste
ventilatsiooniseadmete mõõtmed erinevad ülaltoodud mõõtmetest.
TÄHELEPANU! Õige suurus ja õhuvoolu hulk on hõlpsasti määratavad Air Designeris, mida saab alla laadida aadressilt www.recair.fi
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VERTIKAALSED RECAIR SMARTI VENTILATSIOONISEADMED
RSA-sari rootorsoojusvahetigar
» TOOTE ÜLEVAADE
» Üheosaline ventilatsiooniagregaat üles
suunatud kanaliavadega.
» Kahekordne kest koos 50 mm
soojusisolatsiooniga.
» Karkass on alumiiniumprofiilist ja
galvaniseeritud plekist.
» Teenindusluukidel on vaatlusaknad.
» Pidevreguleerimisega ja
pöörlemiskaitsega rootorsoojusvaheti.
» Sagedusmuunduri abil juhitavad
otseveoga B-töörattaga
kamberventilaatorid.
» Filtrite tihedusklass võib olla F3 kuni
F8.
» Integreeritud elektriline või vee
järelküttekalorifeer.

» Integreeritud jahutatud vee või
aurustiga jahutuskalorifeer.
» Valikuline juhtimine: TAC Xenta,
Ouman EH-105 või Siemens Saphir.
» Õhukoguse või rõhu järgi konstantne
reguleerimine.
» Kaks-tee või kolm-tee ventiilid ja
0…10 V ventiiliajamid veeringluse
kütte- ning jahutuskalorifeeridele.
» Seadmed on saadaval ka
vaid elektrikilbiga, ilma
juhtimisautomaatikata.
» Lisafunktsioonid: vee
tsirkulatsioonipump kütte- ning
jahutuskalorifeeridele, samuti välisõhu
ja heitõhu sulgklapid koos ajamitega.
» Valmistatakse ka kolmeosalise
konstruktsiooniga.

L

S

a

K

Valmistatakse
ka kolmeosalise
konstruktsiooniga

SUURUSED JA VOOLUHULGAD
ÕHUVOOL l/s

KANALIÜHENDUS mm ( Ø a)

LAIUS mm (W)

KÕRGUS mm (H)*

12

170 – 400

315

1 780

1 800

770

20

270 – 800

400

2 000

2 050

1 050

25

320 – 1 200

500

2 250

2 100

1 240

SUURUS

SÜGAVUS mm (D)

* Mõõtmed on ilma võimalike õhukanali sulgklappideta.
TÄHELEPANU! Õiged mõõtmed ja õhuvoolu hulgad on hõlpsasti määratavad Air Designeris, mida saab alla laadida aadressilt www.recair.fi

RCA-sari plaatsoojusvahetiga
» TOOTE ÜLEVAADE
» Valikuline juhtimine: TAC Xenta,
Ouman EH-105 või Siemens Saphir.
» Õhukoguse või rõhu järgi konstantne
reguleerimine.
» Kaks-tee või kolm-tee ventiilid ja
0…10 V ventiiliajamid veeringluse
kütte- ning jahutuskalorifeeridele.
» Seadmed on saadaval ka
vaid elektrikilbiga, ilma
juhtimisautomaatikata.
» Lisafunktsioonid: vee
tsirkulatsioonipump kütte- ning
jahutuskalorifeeridele, samuti välisõhu
ja heitõhu sulgklapid koos ajamitega.

» Üheosaline ventilatsiooniagregaat üles
suunatud kanaliavadega.
» Kahekordne kest koos 50 mm
soojusisolatsiooniga.
» Karkass on alumiiniumprofiilist ja
galvaniseeritud plekist.
» Teenindusluukidel on vaatlusaknad.
» Ristvoolu plaatsoojusvaheti koos
möödaviiguklapiga.
» Sagedusmuunduri abil juhitavad
otseveoga B-töörattaga
kamberventilaatorid.
» Filtrite tihedusklass võib olla F3 kuni
F8.
» Integreeritud elektriline või vee
järeküttekalorifeer.
» Integreeritud jahutatud vee või
aurustiga jahutuskalorifeer.
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SUURUSED JA VOOLUHULGAD
ÕHUVOOL l/s

KANALIÜHENDUS mm ( Ø a)

LAIUS mm (W)

KÕRGUS mm (H)*

12

170 – 400

315

1 820

1 800

770

20

270 – 800

400

2 200

1 900

1 050

25

320 – 1 200

500

2 400

2 100

1 240

SUURUS

SÜGAVUS mm (D)

* Mõõtmed on ilma võimalike õhukanali sulgklappideta.
TÄHELEPANU! Õiged mõõtmed ja õhuvoolu hulgad on hõlpsasti määratavad Air Designeris, mida saab alla laadida aadressilt www.recair.fi

www.recair.fi

RECAIR SMART

SISSEPUHKE- JA VÄLJATÕMBESEADMED
ATT- ja ATP-sarjad
» TOOTE ÜLEVAADE
» Ventilatsiooniagregaat, mille
kanaliühendused on otstes,
valmistatakse nii ühe- kui ka
mitmeosalisena.
» Kahekordne kest koos 50 mm
soojusisolatsiooniga.
» Karkass on alumiiniumprofiilist ja
galvaniseeritud plekist.
» Teenindusluukidel on vaatlusaknad.
» Plaatsoojusvaheti koos
möödaviiguklapiga.
» Sagedusmuunduri abil
juhitavad otsevõll B-töörattaga
kamberventilaatorid.
» Filtrite tihedusklass võib olla F3 kuni
F8.
» Elektriline või vee järelküttekalorifeer
asub eraldi korpuses väljaspool
seadet.

» Jahutatud vee või aurustiga
jahutuskalorifeer asub eraldi korpuses
väljaspool seadet.
» Valikuline juhtimine: TAC Xenta,
Ouman EH-105 või Siemens Saphir.
» Õhukoguse või rõhu järgi konstantne
reguleerimine.
» Kaks-tee või kolm-tee ventiilid ja
0…10 V ventiiliajamid veeringluse
kütte- ning jahutuskalorifeeridele.
» Seadmed on saadaval ka
vaid elektrikilbiga, ilma
juhtimisautomaatikata.
» Lisafunktsioonid: vee
tsirkulatsioonipump kütte- ning
jahutuskalorifeeridele, välisõhu ja
heitõhu sulgklapid koos ajamitega,
samuti segustamissektsioon koos
sulgklappide ja ajamitega.
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Õhu sissepuhke agregaat ATT

Õhu väljatõmbe agregaat ATP

SUURUSED JA VOOLUHULGAD
ÕHUVOOL l/s

KANALIÜHENDUS mm (a × b)*

PIKKUS mm (L)**
SISSEPUHE/VÄLJATÕMME

KÕRGUS mm (H)**

10

200 – 500

600 × 300

2 110 / 1 410

710

890

20

270 – 800

600 × 400

2 210 / 1 510

760

1 090

25

320 – 1 200

800 × 500

2 310 / 1 610

850

1 240

35

490 – 1 700

1 000 x 500

2 610 / 1 910

930

1 440

50

770 – 2 300

1 200 x 600

2 710 / 1 910

1 060

1 690

70

840 – 3 100

1 400 x 600

3 060 / 2 210

1 200

1 930

90

1 120 – 4 000

1 600 x 700

3 210 / 2 360

1 250

2 130

120

1 440 – 5 000

1 800 x 800

3 410 / 2 510

1 425

2 380

150

1 600 – 6 000

2 000 x 800

3 580 / 2 570

1 500

2 580

180

2 000 – 7 000

2 000 x 1 000

3 880 / 2 870

1 625

2 780

SUURUS

LAIUS mm (W)**

* Standardmõõdus kanaliühendused. Saadaval on ka ümmarguse ristlõikega ühendused paljudele mudelitele.
** Mõõtmed on antud üheosalise ventilatsiooniseadme kohta – võimalikke sulgklappe ei ole arvestatud. Mitmeosaliste ventilatsiooniseadmete mõõtmed
erinevad ülaltoodud mõõtmetest.
TÄHELEPANU! Õiged mõõtmed ja õhuvoolu hulgad on hõlpsasti määratavad Air Designeris, mida saab alla laadida aadressilt www.recair.fi

www.recair.fi
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