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Klimkonwektory sufitowe.
Aparaty LTG do zastosowania w systemach klimatyzacyjnych
- ekonomiczna alternatywa: klimakonwektory LTG Raumluft®

• Serwis
- ³atwy dostêp do wentylatora
- ³atwa wymiana filtra powietrza klasy G2
- wymiennik po stronie ssawnej (³atwiejszy dostêp)

Sposób dzia³ania
W klimakonwektorach LTG Raumluft zabudowany wentylator zasysa powietrze z pomieszczenia; powietrze to
jest ch³odzone lub ogrzewane w wymienniku wodnym
aparatu a nastêpnie nawiewane do pomieszczenia. Przed
wymiennikiem zamocowany jest dodatkowo filtr powietrza, chroni¹cy aparat przed zanieczyszczeniem.

Program dostawczy
- Klimakonwektory sufitowe
- Klimakonwektory sufitowe
- Klimakonwektory sufitowe
- System klimatyzacji Indivent
- Klimakonwektory sufitowe

W aparatach typu VF… stosowane s¹ wentylatory z poprzecznym wirnikiem, a w aparatach typu VKD wentylatory promieniowe. Wszystkie wentylatory cechuje
b. cicha praca przy czym nie wymagaj¹ one serwisu.
Sterowanie obrotami realizowane jest za pomoc¹ 5-stopniowego silnika (z wyj¹tkiem VKD, VKT) sterowanego
prze³¹cznikiem obrotów. Mo¿liwa jest równie¿ praca kilku
aparatów pod³¹czonych do jednego prze³¹cznika.

Typ VKH (dla hoteli)
Typ VDC
Typ VFC
Typ LVC
Typ VKD

Wszystkie wentylatory dostarczane s¹ w nastêpuj¹cych
wielkoœciach:

Klimakonwektory przeznaczone s¹ zasadniczo do pracy
w recyrkulacji istnieje jednak¿e mo¿liwoœæ po³¹czenia powietrza œwie¿ego.

VKH: 630, 800, 1000, 1250
VDC: 1000
VFC: 500, 630, 800, 1000, 1250
LVC: 630, 800, 1000, 1250
VKD: 800, 1400

Solidna konstrukcja i wykonanie aparatu gwarantuje d³ug¹
¿ywotnoœæ aparatu.

Wyposa¿enie dodatkowe
(p.prospekt LTG - wyposa¿enie dodatkowe)
- specjalny nawiewnik dla uzyskania strumienia mieszaj¹co-wyporowego
- wykonanie bez filtra powietrza i siatki ochronnej na
wylocie
- wanna kondensatu wraz z króæcem spustowym
- dla pod³¹czenia wodnego:
œrubunek 3/8“ lub ½” ew. z odpowietrzeniem
pod³¹czeniowe wê¿e elastyczne z - lub bez odpowietrzenia
- kratka wylotowa
- doprowadzenie powietrza œwie¿ego
- regulacja

Korzyœci
• Rozmaitoœæ typów i wariantów
- Ró¿ne wielkoœci w systemie 2- i 4-przewodowym
• Wykonanie, konstrukcja
- ciche w pracy wentylatory promieniowe, lub wentylatory
z wirnikiem poprzecznym
- oszczêdna eksploatacja z uwagi na niewielki pobór mocy
- mo¿liwoœæ pracy z powietrzem œwie¿ym
• Rozdzia³ powietrza w pomieszczeniu
- równomierny wyp³yw powietrza na ca³ej d³ugoœci aparatu (zaleta wentylatora z wirnikiem poprzecznym)
- kratka wylotowa z mo¿liwoœci¹ ukierunkowania nawiewanego powietrza

Tolerancje
- Wymiary podane w tym katalogu - zg. z DIN 7168-sg.
- Odnoœnie sztywnoœci konstrukcji - zg. z DIN 17615 cz.3

• Zabudowa
- zwarta konstrukcja i niska wysokoœæ aparatów
- niewielka gruboœæ aparatów

Powierzchnia obudowy
- Wykonanie powierzchni zg. z zastosowaniem w budynkach u¿ytecznoœci publicznej wg. DIN 1946 cz.2. Inne
wykonania - na ¿yczenie.

• Rozwi¹zania systemowe
- rozwi¹zania kompletne wraz z regulacj¹
- rozwi¹zania systemowe poprzez stosowanie klimakonwektorów wspó³pracuj¹cych z nawiewnikami szczelinowymi, indukcyjnymi.
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Klimakonwektor typ VKH dla hoteli
Specyfikacja

Korzyœci

Klimakonwektor sufitowy typ VKH zosta³ skonstruowany
specjalnie z myœl¹ o zastosowaniu w obiektach hotelowych.
Dziêki niemu mo¿na realizowaæ ró¿ne systemy rozdzia³u
powietrza w pomieszczeniach. Aparat montowany jest
w uskoku pod sufitem.

- szczególnie niski poziom ha³asu
- niska wysokoœæ zabudowy 218 mm
- ³atwo dostêpny filtr powietrza (od spodu aparatu)
- ³atwa i szybka wymiana filtra
- izolacja termiczna przy pracy na niskich parametrach
wody ( 60C)
- wanna kondensatu o wysokoœci 40 mm (mo¿liwa praca
z pompk¹ kondensatu)
- niskie opory przep³ywu od strony wody
- ekonomiczna praca dziêki nieznacznemu poborowi
mocy przez silnik wentylatora
- mo¿liwoœæ pod³¹czenia skrzynki powietrza œwie¿ego;
mieszanina nawiewana jest t¹ sam¹ kratk¹ nawiewn¹
- ³atwoœæ serwisu. Silnik, wirnik i wymiennik - dostêpne
s¹ od do³u

Sposób dzia³ania
Wentylator z wirnikiem poprzecznym zasysa powietrze
z pomieszczenia doln¹ czêœci¹ aparatu. Powietrze przep³ywa przez wymiennik ciep³a, gdzie ulega sch³odzeniu lub
podgrzaniu i nawiewane jest ponownie do pomieszczenia.

wywiew

ssanie

Schemat dzia³ania aparatu VKH

Wykonanie
- w systemie 2-przewodowym (tylko ch³odzenie lub tylko
grzanie)
- w systemie 4-przewodowym (ch³odzenie i grzanie)
- wraz ze skrzynk¹ powietrza œwie¿ego

Klimakonwektor sufitowy, hotelowy typ VKH-4A (system 4-przewodowy)
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Klimakonwektor sufitowy typ VKH-2A i 4A – wymiary

szybkie pod³¹czenie wodne, rurka Cu,12mm
d³ugoœæ aparatu A
podwieszenie B

ca.445
V9x25
7.1

22

6.5

ca.406

15

A

119.5
21

56

218

79

otwór wywiewny

10

46
59

44.5

wanna skroplin d³. C

40

30
132

widok A

KKW KKW HZG HZG
VL RL
RL VL
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klimakonwektor sufitowy typ VKH-4

kierunek patrzenia

wymiary

BG
A
B
C
630
616
572
780
800
846
802
1010
1000
1046
1002 1210
1250
1246
1202 1410
Przedstawiony aparat: pod³¹czenia wodna z lewej str.
(mo¿liwe - z prawej str.) Silnik - zawsze z prawej strony
(zg. z kierunkiem patrzenia)

szybkie pod³¹czenie wodne, rurka Cu,12mm
d³ugoœæ aparatu A
podwieszenie B

ca.445
V9x25
7.1

22

6.5

ca.406

15

A

119.5
21

56

40
10

46
ca.150
59

44.5

wanna skroplin d³. C
otwór wywiewny

218

KKW
RL

79

KKW
VL
30

widok A

110

kierunek patrzenia

wymiary
BG
630
800
1000
1250

A
616
846
1046
1246

B
572
802
1002
1202

C
780
1010
1210
1410

Przedstawiony aparat: pod³¹czenia wodna z lewej str.
(mo¿liwe - z prawej str.) Silnik - zawsze z prawej strony
(zg. z kierunkiem patrzenia)

Klimakonwektor typ VKH-2A
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Klimakonwektor sufitowy typ VKH-4A
Dane techniczne
Wielkoœæ 630 - system 4 rurowy - grzanie lub ch³odzenie - VKH-4A 630

Wielkoœæ 800 - system 4 rurowy - grzanie lub ch³odzenie - VKH-4A 800

Wielkoœæ 1000 - system 4 rurowy - grzanie lub ch³odzenie - VKH-4A 1000

Wielkoœæ 1250 - system 4 rurowy - grzanie lub ch³odzenie - VKH-4A 1250

Podane wartoœci odnosz¹ siê do aparatu bez obudowy, z filtrem i kratk¹ wywiewn¹.
1
0
Woda zimna, zasilanie 16 C; 260C - temp. na ssaniu . Brak wykraplania.
2
0
Woda zimna, zasilanie 6 C, 260C - temp. na ssaniu, 50% wilg.wzgl.
3
Woda grzejna, zasilanie 600C i 200C - temp. na ssaniu.

Objaœnienia

ca³k.wydajnoœæ ch³odzenia
jawna wydajnoœæ ch³odzenia
znamionowe natê¿enie przep³ywu wody
lodowej
opory przep³ywu od strony wody
wydajnoœæ grzania
znamionowe natê¿enie przep³ywu
wody grzewczej
elektryczny pobór mocy
maks. pobór pr¹du na stopniu V

stopieñ obrotów
wydajnoœæ powietrza ( ± 10%)
poziom ciœnienia akustycznego
poziom mocy akustycznej (±3 dB)
(bez zabudowy)
ró¿nica temperatur powietrza w pomieszczeniu
a temperatur¹ zasilenia wody
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Klimakonwektor sufitowy typ VKH-2A
Dane techniczne
Wielkoœæ 630 - system 2 rurowy - grzanie lub ch³odzenie - VKH-2A 630

Wielkoœæ 800 - system 2 rurowy - grzanie lub ch³odzenie - VKH-2A 800

Wielkoœæ 1000 - system 2 rurowy - grzanie lub ch³odzenie - VKH-2A 1000

Wielkoœæ 1250 - system 2 rurowy - grzanie lub ch³odzenie - VKH-2A 1250

Podane wartoœci odnosz¹ siê do aparatu bez obudowy,z filtrem i kratk¹ wywiewn¹.
0
1
0
Woda zimna, zasilanie 16 C; 26 C - temp. na ssaniu. Brak wykraplania.
0
0
2
Woda zimna, zasilanie 6 C, 26 C - temp. na ssaniu, 50% wilg.wzgl.
0
0
3
Woda grzejna, zasilanie 60 C i 20 C - temp. na ssaniu.

Objaœnienia

ca³k.wydajnoœæ ch³odzenia
jawna wydajnoœæ ch³odzenia
znamionowe natê¿enie przep³ywu
wody lodowej
opory przep³ywu od strony wody
wydajnoœæ grzania
elektryczny pobór mocy
maks. pobór pr¹du na stopniu V

stopieñ obrotów
wydajnoœæ powietrza ( ± 10%)
poziom ciœnienia akustycznego
poziom mocy akustycznej (± 3 dB)
(bez zabudowy)
ró¿nica temperatur powietrza w pomieszczeniu
i temperatury zasilenia wody.
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Klimakonwektor sufitowy typ VKH-2B
Dane techniczne, wymiary
Wielkoœæ 800

system 2-przewodowy

grzanie lub ch³odzenie

VKH-2B 800

Podane wartoœci odnosz¹ siê do aparatu bez obudowy, z filtrem i kratk¹ wywiewn¹.
1
Woda zimna, zasilanie 16cC; 260C - temp. na ssaniu. Brak wykraplania.
2
Woda zimna, zasilanie 60C, 260C - temp. na ssaniu, 50% wilg.wzgl.
0
0
3
Woda grzejna, zasilanie 60 C i 20 C - temp. na ssaniu.

Objaœnienia

jawna wydajnoœæ ch³odzenia
znamionowe natê¿enie przep³ywu
wody lodowej
opory przep³ywu od strony wody
wydajnoœæ grzania
znamionowe natê¿enie przep³ywu
wody grzewczej
elektryczny pobór mocy
maks. pobór pr¹du na stopniu V

stopieñ obrotów
wydajnoœæ powietrza ( ± 10%)
poziom ciœnienia akustycznego
poziom mocy akustycznej (±3 dB)
(bez zabudowy)
ró¿nica temperatur powietrza w pomieszczeniu
a temperatur¹ zasilenia wody
ca³k.wydajnoœæ ch³odzenia

szybkie pod³¹czenie wodne , rurka Cu,12mm

widok A
otwór wywiewny
kierunek patrzenia
Przedstawiony aparat: pod³¹czenie wody
z lewej strony (mo¿liwe z prawej)

Klimakonwektor sufitowy typ VKH-4
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Klimakonwektor sufitowy typ VKH – wyposa¿enie dodatkowe
Wymiary

Wyposa¿enie dodatkowe - wykonanie
specjalne
- zawór przelotowy z napêdem 3-punktowym (24V)
- zawór przelotowy z napêdem elektrotermicznym
- prze³¹cznik 3-stopniowy (wy³ / 3 / 2 / 1 )
- ³atwo wymienialny filtr powietrza, samogasn¹cy

Wyposa¿enie - skrzynka powietrza
œwie¿ego
Wymiary
D³ugoœæ wraz ze skrzynk¹ powietrza œwie¿ego:
Skrzynka wylotowa zawsze z lewej strony naprzeciwko
silnika (patrz¹c w kierunku wywiewu powietrza)

d³ugoœæ aparatu A
podwieszenie B

wanna skroplin d³. C

widok A

otwór wywiewny
kierunek patrzenia

Klimakonwektor sufitowy typ VKH-4
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Klimakonwektor sufitowy typ VKH- 4A

wydajnoœæ ch³odzenia w % wydajnoœci

Wydajnoœæ ch³odnicza przy ró¿nych przep³ywach

stopieñ obrotów

iloœæ wody (przep³yw) w kg/h

opory przep³ywu od strony wody

Opory przep³ywu od strony wody w ch³odnicy przy ró¿nych przep³ywach

iloœæ wody (przep³yw) w kg/h
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Klimakonwektor typ VKH 4A

wydajnoœæ grzewcza w % wydajnoœci znamionowej

Wydajnoœæ grzewcza przy ró¿nych przep³ywach

stopieñ obrotów

iloœæ wody (przep³yw) w kg/h

opory przep³ywu od strony wody

Opory przep³ywu od strony wody w nagrzewnicy przy ró¿nych przep³ywach

iloœæ wody (przep³yw) w kg/h
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Klimakonwektor sufitowy typ VKH- 2B, wlk.800

wydajnoœæ ch³odzenia w % wydajnoœci znamionowej

Wydajnoœæ ch³odnicza przy ró¿nych przep³ywach

stopieñ obrotów

iloœæ wody (przep³yw) w kg/h

opory przep³ywu od strony wody

Opory przep³ywu od strony wody w ch³odnicy przy ró¿nych przep³ywach

iloœæ wody (przep³yw) w kg/h
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Klimakonwektor typ VKH 2B , wlk. 800

wydajnoœæ grzewcza w % wydajnoœci znamionowej

Wydajnoœæ grzewcza przy ró¿nych przep³ywach

stopieñ obrotów

iloœæ wody (przep³yw) w kg/h
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Klimakonwektor sufitowy typ VKH- 2A

wydajnoœæ ch³odzenia w % wydajnoœci znamionowej

Wydajnoœæ ch³odnicza przy ró¿nych przep³ywach

stopieñ obrotów

iloœæ wody (przep³yw) w kg/h

opory przep³ywu od strony wody

Opory przep³ywu od strony wody w ch³odnicy przy ró¿nych przep³ywach

iloœæ wody (przep³yw) w kg/h
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Klimakonwektor typ VKH
Oznaczenie

Aparat 2-przewodowy
Aparat 4-przewodowy
(regulacja zaworami)
Wielkoœæ

A = wydajnoœæ zoptymalizowana
B = wykonanie standardowe
( tylko 2-przewod.)
bez filtra
z filtrem
Pod³¹czenia wodne z lewej str.
Pod³¹czenia wodne z prawej str.
Bez pod³¹czenia œwie¿ego powietrza
Z pod³¹czeniem œwie¿ego powietrza
Z pod³¹czeniem œwie¿ego powietrza
Zawór przelotowy, 3-punktowy
Zawór 3-drogowy, 3-puntowy
Zawór przelotowy, termiczny
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Klimakonwektor sufitowy typ VDC
Sposób dzia³ania

Zalety

Aparat VDC skonstruowano z myœl¹ o monta¿u w przestrzeni miêdzystropowej o nieznacznej wysokoœci.
W przypadku ch³odzenia ciep³e powietrze znad fasady
(okna) wprowadzane jest na najkrótszej drodze do aparatu, gdzie ulega natychmiastowemu sch³odzeniu i jako
ch³odne powietrze - nawiewane jest drug¹ stron¹ aparatu
do pomieszczenia.
Ze wzglêdów higienicznych zaleca siê dobór aparatu bez
wykraplania na ch³odnicy!

- niski poziom ha³asu
- niska wysokoœæ zabudowy, 240 mm
- nawiew i wywiew - jako 1 element
- wysoki komfort cieplny w strefie przebywania cz³owieka
- odpornoœæ po¿arowa ( wszystkie czêœci z metalu)
- ³atwy i prosty serwis. Dostêp do zaworów, wymiennika
i wentylatora - po zdjêciu kratki
- ekonomiczna praca dziêki niewielkim przep³ywom
czynnika

Wykonanie
Aparat VDC produkowany jest w wielkoœci 1000 jako:
- aparat 2-przewodowy do ch³odzenia

15

Klimakonwektor sufitowy typ VDC – dane techniczne
Wlk. 1000 system 2-przewodowy - ch³odzenie albo grzanie

s

Podane wartoœci odnosz¹ siê do aparatu z zamontowan¹ kratk¹ nawiewno-wywiewn¹.
0
Temperatura na ssaniu jest na ogó³ o 1,5 C wy¿sza od temperatury w pomieszczeniu.
Natê¿enie przep³ywu czynnika (wody): 200 kg/h. Przy innych wartoœciach przep³ywu - patrz korekta.
1
0
0
Przy 16 C temp. zasilania wody lodowej, 26 C temp. w pomieszczeniu na wysokoœci 1,1 m (brak wykraplania)
2
0
0
Przy 60 C temp. zasilania wody grzejnej, 20 C temp. na wlocie do aparatu

Objaœnienia

s

wtórna wydajnoœæ ch³odzenia
natê¿enie przep³ywu wody lodowej
opory przep³ywu od strony wody

stopieñ obrotów
przep³yw powietrza (± 10%)
poziom ciœnienia akustycznego (± 3dB)
(bez obudowy )
poziom mocy akustycznej (±3 dB)
(przy otwartym stropie podwieszonym)
specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia odniesiona
do TVL - TR
ró¿nica temperatur powietrza w pomieszczeniu
a temperatur¹ zasilenia wody

T
T

wtórna wydajnoœæ grzania
natê¿enie przep³ywu wody grzewczej
temperatura wody na zasileniu
temperatura w pomieszczeniu na wys. 1,1 m

Wymiary
Monta¿ na zak³adkê:
BG 1000 L x B x H = 1240 x 340 x 240 mm
Monta¿ na styk:
BG 1000 L x B x H = 1198 x 298 x 240 mm
Dla stropów o rasterze 300 x 1200 lub 1250 mm

Wyposa¿enie dodatkowe
Zawory regulacyjne przelotowe z napêdem
elektrotermicznym
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Klimakonwektor sufitowy typ VDC rozdzia³ powietrza
Wskazówki przy projektowaniu
min. 3,00 m

Fasada

min. 2,8 m

Przekrój przez typowe pomieszczenie biurowe o g³êbokoœci 6 m i wysokoœci 2,8 m.
Schematycznie pokazana cyrkulacja powietrza.

Ch³odzenie
Wysoki komfort termiczny do 50 W/m2 przy najni¿szych
obrotach I

Ciep³e powietrze znad fasady ch³odzone jest w aparacie.
Ch³odne powietrze przep³ywa pod stropem redukuj¹c
swoj¹ prêdkoœæ i zmniejszaj¹c ró¿nicê temperatur.

Rozdzia³ powietrza
Stopieñ obrotów 1

Stopieñ obrotów 2
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Klimakonwektor sufitowy VDC - wymiary
Monta¿ na zak³adkê
Otwór owalny 9 x 18 dla prêtu
gwintowanego M8, maks.dopuszczalna
d³. prêta 350 mm
36

pod³¹czenie p-du 12x1

232

18

37

KKW-- VL

“X”
240 +1

172

KKW-- RL

151

120
286
340

±1
±1

widok X
1175 d³. aparatu

1070 zawieszenie aparatu wymiar C

1186 ± 1

1240 ca³kowita d³ugoœæ nawiewnika wymiar D

Klimakonwektor sufitowy typ VDC 1000 (2-przewodowy), monta¿ na zak³adkê
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20,5

Klimakonwektor sufitowy VDC- wymiary
Monta¿ na styk
Otwór owalny 9 x 18 dla prêtu
gwintowanego M8, maks.dopuszczalna
d³. prêta 350 mm
16

18

232

“X”

37

172

240 +1

KKW-- RL

KKW-- VL
120

131,2
340

±1

Ansicht “X”

1174 d³. aparatu

1070 zawieszenie aparatu wymiar C

pod³¹czenie
p-du 12x1

1302

±1

1320 ± 1 ca³kowita d³ugoœæ nawiewnika wymiar D

Klimakonwektor sufitowy typ VDC 1000 (2-przewodowy), monta¿ na styk
19

20,5

Klimakonwektor sufitowy typ VDC
Opory przep³ywu od strony wody i wydajnoœæ ch³odnicza przy
ró¿nych przep³ywach

wtórna wydajnoœæ ch³odzenia

opory przep³ywu od strony wody

Przep³yw znormalizowany 200 kg/h

przep³yw wody w kg/h

przep³yw w % przep³ywu znormowanego
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