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Dlaczego w³anie AeroMaster FP?
Centrale klimatyzacyjne AeroMaster FP idealnie nadaj¹ siê do wentylacji i klimatyzacji
pomieszczeñ administracyjnych, handlowych, restauracyjnych i innych. Dziêki konstrukcji typu
sandwich i zoptymalizowanemu projektowi wentylatorów, posiadaj¹ wyj¹tkowe cechy akustyczne,
a ich estetyczny design pozwala stosowaæ je tak¿e w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego.
W przypadku monta¿u w przestrzeni miêdzysufitowej, u¿ytkownicy doceni¹ ich niedu¿¹ wysokæ.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ jest równie¿ ³atwa instalacja i bardzo przystepna cena.
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Design dla wymagaj¹cych

AeroMaster FP potrafi

Przep³yw powietrza od 600 do 4.000 m /h
Sprê¿ dyspozycyjny wentylatora
do ok. 1000 Pa
Zakres temperatury powietrza wlotowego
- 40°C a¿ do + 40°C
Uniwersalna aplikacja do prostej wentylacji
po pe³nowartociow¹ i oszczêdn¹
klimatyzacjê
Rozbudowane warianty konstrukcji dziêki
konstrukcji modu³owej z wielofunkcyjnymi blokami
Instalacja rur bez zwê¿ania przekroju
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wewn¹trz  blacha ocynkowana
na zewn¹trz  blacha ocynkowana,
alternatywnie lakierowna pod RAL 9002
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Parametry na szóstkê
Wyj¹tkowe parametry dziêki konstrukcji
bezszkieletowej (EN 1886)
Wytrzyma³oæ  wytrzyma³oæ mech. 2A
Szczelne czyli oszczêdne
szczelnoæ obudowy klasy A
szczelnoæ miêdzy filtrem i ram¹ k<1%
Oszczêdzaj¹ce ciep³o
wspó³czynnik mostków ciep³a TB2
izolacja termiczna obudowy T3
Bardzo ciche - t³umienie akustyczne

Automatyka - masz prawo do komfortu
mo¿liwoæ wyboru systemu regulacji VCB ew.
VCX optymalnie, zgodnie z:
budow¹ jednostki
wymogami komfortu urz¹dzenia
parametrami zharmonizowanymi z systemami
sterowania
Dok³adna regul. mocy nagrzewnic wodnych
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Gwarancja
Deklaracja Zgodnoci ES wydana we
wspó³pracy z TÜV CZ
zaprojektowano i wykonano zgodnie z
systemem ISO 9001
standardowy czas gwarancji  3 lata
przed³u¿ona gwarancja (przy regularnym
serwisowaniu)  5 lat
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Komputerowe wspomaganie

wyj¹tkowy i kompleksowy program doboru
AeroCAD zapewniaj¹cy
bezkonkurencyjn¹ doskona³oæ graficzn¹
modelowanie w rzeczywistej przestrzeni
wielorakie kontrole poprawnoci projektu
nieograniczona iloæ urz¹dzeñ w projekcie
szybki wybór sporód projektów wzorcowych
w aplikacji AeroCADExpres

Dpr,w = 28 dB

III

Praca-oszczêdna, przyjemna, bezpieczna
rekuperacja
recyrkulacja - z do³u, z boku
regulacja wydajnoci¹ wentylatorów
automatyczna praca
wspó³praca z jednostkami VCB, VCX
zabudowane wy³¹czniki nagrzewnicy
elektrycznej do regulacji jej mocy
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Praktycznoæ
Podwieszanie i ³¹czenie bloków
na zewn¹trz centrali
Ca³kowicie g³adka powierzchnia wewn¹trz
£atwy dostêp do wnêtrza centrali
Mo¿liwoæ zmiany strony wykonania
(nawet przy monta¿u sekcji)
Zintegrowane okablowanie (na ¿yczenie)
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B³yskawiczna dostawa = Pañstwa korzyæ
warianty podst. s¹ dostarczane na budowê
w ci¹gu 3 dni
tani transport
kompleksowoæ dostaw

X

Wyj¹tkowa cena
sprawdcie sami...

Doskona³y i kompleksowy projekt
Do opracowania projektu AeroMaster
FP s³u¿y kompleksowy program, graficzno,
projektowo, obliczeniowy AeroCAD.

Obliczanie parametrów
wentylatora

przyk³ad zestawu w opcji:
nawiew, filtracja, nagrzewanie

przyk³ad zestawu w opcji:
nawiew, mieszanie, filtracja,
nagrzewanie

przyk³ad zestawu w opcji:
nawiew, wywiew, rekuperacja,
filtracja, nagrzewanie,
ch³odzenie, t³umienie ha³asu

Zaprojektowana centrala

Wielkoci i rozmiary
310
360

310
360

Strata cinienia [Pa]

Przep³yw powietrza i strata cinienia

610
690

915
995

FP 2.7

FP 4.0

Przep³yw powietrza [m /h]
3

Nominalna moc nagrzewnicy
(parametry wody grzewczej 90/70°C)
Nagrzewnica elektryczna
Nagrzewnica wodna (90/70)

Filtr kieszeniowy

Filtr dzia³kowy

Klasa filtracji
G3-G9

Klasa filtracji
G4

Filtrace
Ch³odzenie

Filtr zgrubny
metalowy

Klasa filtracji G3

Mieszanie

Nominalna moc ch³odnicy
(parametry wody ch³odz¹cej 6/12°C)

Schemat funkcji mieszania

foto

Ch³odnica freonowa
(czynnik R407C)

100%
wie¿ego
powietrza

Ch³odnica wodna
(6/12)

50%
wie¿ego
powietrza

Rekuperacja

0%
wie¿ego
powietrza

(Ing. Èernoch,
13.2.)

T³umienie ha³asu
Bloki t³umienia

Wymienniki o wysokiej sprawnoci
(oszczêdzanie przy rekuperacji w powi¹zaniu z moc¹
nagrzewnicy wodnej)

foto

rednia czêstotliwoæ pasma oktawowego

Automatyka

falownik

jednostka
steruj¹ca
VCB

jednostka
steruj¹ca
VCX
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzenia

(Ing. Èernoch,
13.2.)

wszystkie funkcje

³atwy dostêp do czêci
wewnêtrznych

wysokosprawne wentylatory
rekuperator
z zintegrowanymi filtrami i bypassem

doskona³e g³adkie
powierzchnie
wewnêtrzne

nagrzewnica elektryczna ze
zintegrowan¹ elektronik¹

mo¿liwoæ zmiany strony
wykonania

jednostka
FP

minimalne mostki cieplne

RAL 9002

dwiêkoch³onna izolacja
obudowy

zwyk³a
jednostka

Blacha
ocynkowana

Blacha
Lakierowana

prosty monta¿

alternatywne materia³y
zewnêtrzne

