




Toepassing

Toepassing

Warmwater-warmtewisselaar van de serie WT voor naverwarming van een luchtstroom in rechthoekige luchtkanalen
Voor VAV-regelaars TZ-Silentio, TVZ, TVJ, TVT en CAV-regelaar EN
Voor warm water tot 100 °C

Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

Ingebouwde warmtewisselaar
Tweerijige plaatsing van de koperen buizen

Constructiegegevens

Rechthoekige behuizing
Aan beide zijden aansluiting geschikt voor luchtkanaalprofielen
Maximale waterzijdige bedrijfdruk 16 bar
Horizontale wateraansluitingen
Wateraansluiting met buitendraad

Materialen en afwerking

Huis van verzinkt plaatstaal.
Koperen buizen
Aluminium lamellen

TECHNISCHE INFORMATIE

WT

VOOR NAVERWARMING VAN LUCHTSTROMEN IN
RECHTHOEKIGE LUCHTKANALEN

Rechthoekige warmwater-warmtewisselaar voor naverwarming van
luchtstromen, passend bij luchthoeveelheid regelaars serie TVZ, TZ-Silenzio,
TVJ, TVT en mechanisch zelfwerkende constant volume-regelaars van de serie
EN

Voor warm water tot 100 °C
Horizontale wateraansluitingen
Twee-rijïg geplaatste koperen buizen met aluminium lamellen
Maximale waterzijdige bedrijfdruk 16 bar
Lekkage van behuizing volgens EN 15727, tot klasse D
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Rechthoekige warmwater warmtewisselaar voor naverwarming van lucht in een luchttechnische installatie.

Afmetingen passend bij VAV-regelaars TZ-Silnezio, TVZ, TVJ, TVT en CAV-regelaars EN.

Beide zijden geschikt voor aansluiten met luchtkanaalprofielen.

Lekkage van de behuizing volgens EN 15727, klasse D (B + H ≤ 400, Klasse C)

Materialen en afwerking

Huis van verzinkt plaatstaal.
Koperen buizen
Aluminium lamellen

Technische gegevens

Luchthoeveelheidsbereik: 15 – 6000 l/s of 55 – 21600 m³/h
Verwarmingsvermogen: 0,4 – 115 kW
Maximale warmwatertemperatuur: 100 °C
Maximale waterzijdige bedrijfdruk 16 bar
Waterzijdig drukverschil: 0,1 – 25 kPa
Statisch drukverschil: 25 – 170 Pa
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