




Toepassing

Toepassing

Warmwater-warmtewisselaar serie WL voor naverwarming van een luchtstroom in ronde luchtkanalen
Voor VAV-regelaars TVR en CAV-regelaar RN en VFC
Voor warm water tot 100 °C

Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

Ingebouwde warmtewisselaar
Tweerijige plaatsing van de koperen buizen
Lipafdichting
Revisie opening
Op dichtheid getest

Constructiegegevens

Rechthoekige behuizing
Aansluiting met lipafdichting, passend op ronde lucthkanalen volgens EN 1506 resp. EN 13180
Maximale waterzijdige bedrijfdruk 10 bar
Horizontale wateraansluitingen
Gladde koperen buiseinden voor wateraansluiting

Materialen en afwerking

Huis van verzinkt plaatstaal.
Koperen buizen
Aluminium lamellen

TECHNISCHE INFORMATIE

WL

VOOR NAVERWARMING VAN LUCHTSTROMEN IN
RONDE LUCHTKANALEN

Ronde warmwater-warmtewisselaar voor naverwarming van luchtstromen,
passend bij luchthoeveelheidsregelaars serie TVR en mechanisch zelfwerkende
constantvolume-regelaars van de serie RN en VFC

Voor warm water tot 100 °C
Twee-rijïg geplaatste koperen buizen met aluminium lamellen
Voor horizontale of verticale luchtkanalen met willekeurige luchtrichting
Passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180
Met lipafdichting en revisie-opening
Maximale waterzijdige bedrijfdruk 8 bar
Lekkage van behuizing volgens EN 15727, klasse C
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Ronde warmwater warmtewisselaar voor naverwarming van lucht in een luchttechnische installatie.

Afmetingen passend bij VAV-regelaars TVR en CAV-regelaars RN en VFC.

Aansluiting met lipafdichting, passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 resp. EN 13180

Luchtdichtheid van het huis volgens EN 15727, klasse C.

Materialen en afwerking

Huis van verzinkt plaatstaal.
Koperen buizen
Aluminium lamellen

Technische gegevens

Luchthoeveelheidsbereik: 10 – 750 l/s of 36 – 2700 m³/h
Verwarmingsvermogen: 0,25 – 18 kW
Maximale warmwatertemperatuur: 100 °C
Maximale waterzijdige bedrijfdruk 10 bar
Waterzijdig drukverschil: 0,3 – 12 kPa
Statisch drukverschil: 5 – 80 Pa

Homepage > PRODUCTEN > Luchthoeveelheidsregelaars > Luchtverwarming > Naverwarmers >  WL

https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/producten-3ff6e78f50a2ba93
https://www.trox.be/nl/producten/luchthoeveelheidsregelaars-3c964ba8cf588c4e
https://www.trox.be/nl/luchthoeveelheidsregelaars/luchtverwarming-b36953c22729407a
https://www.trox.be/nl/luchtverwarming/naverwarmers-d9a89d7fcf508bce
https://www.trox.be/nl/naverwarmers/wl-5ab94cb669f3977a
file:///nl
https://www.trox.be/nl/contact-28f6af9527a0d8ac?custom_division=sales
https://www.trox.be/nl/side-services/imprint-ccdba4ad3ead90f9
https://www.trox.be/nl/side-services/algemene-verkoopsvoorwaarden-trox-belgie-5d0a9bd3f7b52a90
https://www.trox.be/nl/side-services/our-privacy-policy-32ebefea5fcac397
https://www.trox.be/nl/side-services/disclaimer-2ea903a179019d94


Homepage > PRODUCTEN > Luchthoeveelheidsregelaars > Luchtverwarming > Naverwarmers >  WL

https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/producten-3ff6e78f50a2ba93
https://www.trox.be/nl/producten/luchthoeveelheidsregelaars-3c964ba8cf588c4e
https://www.trox.be/nl/luchthoeveelheidsregelaars/luchtverwarming-b36953c22729407a
https://www.trox.be/nl/luchtverwarming/naverwarmers-d9a89d7fcf508bce
https://www.trox.be/nl/naverwarmers/wl-5ab94cb669f3977a
file:///nl
https://www.trox.be/nl/contact-28f6af9527a0d8ac?custom_division=sales
https://www.trox.be/nl/side-services/imprint-ccdba4ad3ead90f9
https://www.trox.be/nl/side-services/algemene-verkoopsvoorwaarden-trox-belgie-5d0a9bd3f7b52a90
https://www.trox.be/nl/side-services/our-privacy-policy-32ebefea5fcac397
https://www.trox.be/nl/side-services/disclaimer-2ea903a179019d94

	WL
	VOOR NAVERWARMING VAN LUCHTSTROMEN IN RONDE LUCHTKANALEN
	Toepassing
	Beschrijving

	TECHNISCHE INFORMATIE

