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cake VR

cake VZ

Légkezelő berendezések forgódobos hővisszanyerővel

Légkezelő berendezések keresztellenáramú hővisszanyerővel



E  KOMPAKT HŐVISSZANYERŐS LÉGKEZELŐ BERENDEZÉSEK

cake

légszállítás

KészüléKház paraméterei ( eN 1886 szeriNt)

KifiNomult automatiKa reNdszer

Mechanikai szilárdság D1

Készülékház szivárgás L1

Szűrő bypass szivárgás F9

Hőátbocsátási tényező T2

Hőhíd faktor TB2 

Zajszigetelés (dB / oktáv sávos [Hz]) 18/125; 22/250; 28/500; 38/1000; 42/2000; 45/4000; 46/8000

energia menedzsmenttel rendelkező automatika vezérlés siemens fejlesztésen alapul, amely a remak mobil 
alkalmazás segítségével opcionálisan távvezérelhető, olyan alapvető szolgáltatásokkal, mint a beállítható 
idő- és a hőmérséklet üzemmód, éjszakai hűtés, felfűtő hőmérsékleti mód, indulási optimalizáció, állandó 
légmennyiség vagy állandó nyomás figyelés, Co2 alapú szabályzás vagy kapcsolódás az épületfelügyeleti 
rendszerhez.

egyszerűség
→ plug&play megoldás beépített automatika rendszerrel
→ opciós remak mobil applikációs vezérlés 

Variálhatóság
→ opciós vizes vagy dX hűtés
→ opciós belső zsaluk
→ széles választékban elérehő zsákos és egyéb szűrők
→ Négyszögletes és kör alakú légcsatorna csatlakozások
→ Jobb vagy bal oldali kezelés, be- és kilépési lehetőségek módosítása
→ Különböző tulajdonságokkal rendelkező forgódobos hővisszanyerő
→ Kültérben is elhelyezhető (tető kiegészítés szükséges)
→ Beépített vagy különálló automatika esetleg automatika nélkül 

miNőség
→ Nem tartalmaz szilikon alapú vegyületeket (egészségügyi és bakterológiai szempontból bizonyíthatóan 

biztonságos megoldás)
→ precíz kidolgozású csepptálcák
→ zárható biztonsági ajtó zárak
→ hőszigetelt belső válaszfalak megakadályozzák a berendezésben nemkívánatos hőátadást és a 

páralecsapódást a nem kívánt helyeken.
→ Kifinomult, egyedi design megoldás
→ megfelel a ecodesign 2018 követelményeinek
→ hővisszanyerési hatásfok akár 90%
→ Kiváló akusztikai és termikus paraméterekkel rendelkező 50 mm vastag készülékház 
→ engedélyezett üzemeltetési hőmérséklet -40 ° C és +50 ° C

tulaJdoNságoK

CAKE VR-1
CAKE VR-2
CAKE VR-3
CAKE VR-4
CAKE VR-5
CAKE VR-6
CAKE VR-7
CAKE VZ-1
CAKE VZ-2
CAKE VZ-3
CAKE VZ-4
CAKE VZ-5
CAKE VZ-6
CAKE VZ-7

Gép méretek

léGs- 
zállítás  
(m3/h)

500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900300 3100 3300 3500 3700 3900
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JellemzőK átteKiNtése

a BereNdezés Belső alKotóelemei

Hővisszanyerési mód keresztellenáramú,  
forgódobos hővisszanyerő

Befúvó és elszívó ventilátorok EC motorok, hátra hajló ventilátor lapátok

Befúvó oldali szűrés - 1. fokozat zsákos és kompakt szűrők

Coarse 60%, ePM10 60%, ePM2.5 65%, ePM1 70%

Elszívó oldali szűrés zsákos és kompakt szűrők

Coarse 60%, ePM10 60%, ePM10 65%, ePM2.5 65%

Fűtés vizes fűtés, hőszivattyús megoldás

számos egyedi KialaKítás

projekt berendezések az aeroCad tervező program segítségével optimalizálhatóak, tartozékok és méretek 
további testre szabásával.

Belső opCiós elemeK

Külső opCiós elemeK

Hűtés vizes, DX hűtés

Belépő/kilépő oldali zsaluk ON/OFF, 0–10 V

négyszög, kör

Hővisszanyerő by-pass ON/OFF, 0–10 V

Visszakeverés * 0–10 V

Kiegészítő csepptálca * hővisszanyerő után, 

előkészítés hűtőhöz

Vitorlavászon négyszög, kör

Belépő/kilépő zsaluk ON/OFF, 0–10 V

négyszög, kör

Kondenzátum elvezető szifon alsó kondenzátum elvezetés,  
adott esetben fűtött lehetőséggel

Alapkeret állandó magasságú, állítható

Hidraulikai keverőblokk standard vagy fordított működéssel

Előfűtés vizes /elektromos

Kétlépcsős befúvó oldali szűrés akár F9 zsákos szűrő 

Zaj csillapító kulisszás hangcsillapító

Párásító gőznedvesítő

Elektromos fűtés ON/OFF, 0–10 V

Szűrés a durva szennyeződések és aeroszolok ellen zsírszűrő (fém) szűrő és  gyűjtő tálca

* csak keresztáramú hővisszanyerős berendezések esetén

* a vezérlőegység választásától függően



megoldás e légKezelésre
remak a.s.

zuberská 2601, 756 61 
rožnov pod radhoštěm

t +420 571 877 778 
f +420 571 877 777

www.remak.eu

 
Kompakt légkezelő berendezések CaKe

“A MI KOMPAKT 

BERENDEZÉSüNK KIcSI, 

EGYSZERű ÉS MEGfIZETHETŐ.

KATALóGuS ÉS EGYEDI 

MEGOLDáST IS KíNáLuNK, 

VALAMINT LEHETŐVÉ TESSZüK

A BERENDEZÉSEINKET  

KIALAKíTáSBAN ÉS MÉRETBEN 

IS A KöVETELMÉNYEKHEZ 

ILLESZTENI.”


