
CLOSE CONTROL Air Conditioning

ItCu 5 6,5 11 14 17d 21d

kW 4,8 6,4 11,1 13,2 14,8 18,1
kW 4,5 5,6 10 11,7 14,1 16,8

0,3 0,36 0,7 0,9 1,2 1,5
dB(A) 61 64 48 57 52 56
dB(A) 61 63 46 56 47 54
mm 1940 2107 2107
mm 600 1067 1567
mm 600 790 790
kg 185 190 280 310 420 450

R407c

SCROLL

AireTronix

 

Monobloc precisieklimaatregeling 
voor binnen opstelling
ECOtEL IndOOr (5 - 18 kW) 

► 6 modellen van verschillend formaat
► Free-cooling (natuurlijke koeling)
► Laag geluidsniveau
► rondom toegankelijk voor onderhoudsdoeleinden
► Upflow (UF-luchtafvoer bovenaan) en Downflow  (DF-luchtafvoer onderaan)
► direct aangedreven ventilator
► modellen met enkel en dubbel circuit
► BmS-compatibel

TOTAAL KOELVERMOGEN 1
VOELBAAR KOELVERMOGEN 1
NOMINAAL LUCHTDEBIET m³/s
GELUIDsDRUKNIVEAU
GELUIDsDRUKNIVEAU OP 3 M. 3
AFMETINGEN    Hoogte
                       Breedte
                       Diepte
GEWICHT IN WERKING

OptIES

► Van achteren verlicht LCd met wachtwoord-
    beveiliging waarmee de belangrijkste parameters 
    ter plaatse kunnen worden opgevraagd en 
    ingesteld
► meertalige display (Frans, duits en Engels)
► modbus, trend, Lonworks, Carel en Johnson 
    metasys interfacekaarten garanderen een optimale
    compatibiliteit met het netwerk.
► Klokkaart voor alarmregistratie
► GSm-modemkit voor alarmbewaking op afstand 
    met bepaalde GSm-types
► modellen met beschermende epoxylaag 
    verkrijgbaar voor sterk corrosieve omgevingen
► Elektrische verwarming
► hoofdschakelaar en noodstopknop
► muurdoorvoermof met regenbescherming
►  Geluiddempende kap voor de compressoren 
    (alleen modellen 11-21)
► de split-constructie vergemakkelijkt de 
    toegankelijkheid en verhoogt de mobiliteit van het
    systeem

1 NOMINAAL KOELVERMOGEN GEBAsEERD OP 24°C DB/19°C NB EN BUITENTEMPERATUUR VAN 45°C 
2 TOTALE DX-KOELING
3 FREE-COOLING/ALLEEN VERDAMPERVENTILATOREN

StAndAArduItruStInG

► Centrifugaalventilatoren met naar achteren gebogen schoepen staan
    borg voor maximale efficiëntie en een stille werking 
► de Ecotel Indoor is compact (model 5 & 6,5 – 600 x 600 mm), wat de
    installatie vergemakkelijkt en ideaal is voor ruimtebesparende 
    toepassingen
► de intelligente condensdrukregeling laat de condensorventilatoren 
    zuiniger werken en beschermt tevens het systeem bij lage buiten-
    temperaturen 
► de groep met grote oppervlakte bevordert de luchtstroom en 
    warmteoverdracht
► Kijkglas en droogfilter geïntegreerd voor een hogere betrouw- 
    baarheid
► Geplooide G4-wegwerpfilters voor superieure prestaties en minder
    drukverliezen
► de Airetronix-regelaar staat in voor een intelligente toestelregeling
    en communicatie met BmS-systemen
► Een buitenluchtklep voert 100% frisse lucht toe voor natuurlijke 
    koeling (free-cooling)
► Een veerbelaste retourluchtklep voorkomt dat frisse lucht wordt 
    toegevoerd tijdens rustperiodes of bij een eventueel defect
► modellen met dubbel circuit beschikbaar (ALLEEn modellen 17-21)
► Flexibel ontwerp biedt talrijke afvoer- en toevoerluchtconfiguratie
    mogelijkheden
► Dankzij de MASTER/SLAVE-configuratie kunnen maximum 6 
    toestellen worden aangesloten
► Gebruiksklaar monobloc-systeem «alles in één»
► Standaardkleur rAL7035 voor alle modellen

Verticale 
pulsie

Afgezogen 
warmelucht

Afgezogen 
warmelucht

horizontale 
pulsie
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