
List s technickými údaji

VRL-C 300 G Premium
DECENTRÁLNÍ Č. PRODUKTU: 204140

Použití • Typickým použitím je kontrolovaný přívod a odvod vzduchu do/z větších

místností, jako jsou např. učebny, zasedací a prodejní místnosti, dětské jesle,

restaurace a jiné konferenční místnosti. • Automatické větrání místnosti zlepšuje

díky integrovaným filtrům a rekuperaci tepla kvalitu vzduchu v místnosti a snižuje

podíl CO2, aerosolů, spór a nečistot. Trvalá výměna vzduchu současně snižuje

zatížení vzduchu v místnosti pachy, bakteriemi a viry. • Přístroje optimalizované

pro provoz s nízkou hlučností jsou navrženy pro decentrální použití přímo v

užitné jednotce. Pro vedení venkovního a odvětrávaného vzduchu přes fasádu

jsou zapotřebí rozvody vzduchu. Rozvádění odpadního a přiváděného vzduchu je

realizováno přímo přes mřížkové výstupy na přístroji.

Komfortní charakteristiky • Provozní režimy, programy a parametry lze snadno

a intuitivně nastavit pomocí ovládacího dílu. Přístroje jsou navrženy pro

snadný a rychlý servis a konstruovány pro snadnou údržbu. Dodatečný snímač

(příslušenství) měří koncentraci CO2 ve vzduchu v místnosti a plně automaticky

reguluje výkon vzduchu přístroje, dokud hodnota CO2 opět neklesne pod

nastavenou hodnotu. Přístroj lze prostřednictvím pohybového čidla (příslušenství)

přepnout na základní větrání nebo vyšší stupeň vzduchu. Teplotně řízený obtok

umožňuje automatické obcházení rekuperace tepla. Přístroje jsou vybaveny

elektrickým předehřívacím registrem a lze je používat i při nízkých venkovních

teplotách s vyváženým průtokem přiváděného a odváděného vzduchu. • Zařízení

jsou vybavena motoricky ovládanými klapkami venkovního a odvětrávaného

vzduchu, aby se zabránilo nekontrolovanému proudění vzduchu v klidovém stavu.

• V případě požáru nebo ztráty napětí uzavírají pružinové klapky venkovního

a odvětrávaného vzduchu vzduchové cesty a tím pomáhají minimalizovat

šíření požáru a kouřových plynů v budově. • Ve větších objektech lze propojit a

prostřednictvím pouze jednoho ovládacího dílu regulovat až 20 přístrojů. Přístroje

se připojují k nadřazené technologii řízení budov pomocí rozhraní BacNet,

Modbus a LON (příslušenství).

Instalace • Přístroj je určen pro montáž na strop a lze jej integrovat do podhledu.

Lze ho namontovat na různých místech na stropě místnosti. • Mřížka přiváděného

vzduchu s nastavitelným směrem proudění je umístěna na přední straně přístroje.

• Odsávaný vzduch je nasáván mřížkou na pravé úzké straně.
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Účinnost • Úsporné ventilátory EC ve spojení s regulací a dalšími snímači

umožňují účinný provoz.

Nejdůležitější znaky

Vysoká účinnost rekuperace tepla využitím křížového protiproudého výměníku
tepla z hliníku

Mřížky přiváděného a odsávaného vzduchu lze v zájmu optimalizace vedení
vzduchu nastavit

Jednoduchá stropní montáž díky odpovídajícímu lištovému systému

Jednoduchá údržba, protože kryt skříně lze vyklopit

Flexibilní instalace, lze si vybrat mezi stropní vestavbou a nástavbou

Decentrální větrací přístroj s rekuperací tepla pro školy, školky, seminární
místnosti, léčebné místnosti a místnosti spolků, kanceláře a obecní sály

Integrovaný předehřívací registr

Velmi rychlá a snadná instalace, i při rekonstrukci
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Typ VRL-C 300
G Premium

Číslo obj. 204140

Hodnoty

Účinnost vzduchového rekuperačního přístroje se zahrnutím
vlastního odpadního tepla přístroje až

92 %

Účinnost vzduchového rekuperačního přístroje se zahrnutím
vlastního odpadního tepla přístroje, jmenovitý průtok DIBt

80 %

Třída rekuperace tepla podle DIN EN 13053 H1

Max. okolní teplota 40 °C

Průtok vzduchu 100-300 m³/h

Průtok vzduchu jmen. 210 m³/h

Max. účinnost křížového protiproudového tepelného výměníku 92 %

Průtok vzduchu max. 300 m³/h

Podmínky prostředí v instalační prostor (max. teplota) 40 °C

Podmínky prostředí v instalační místnosti (min. teplota) 12 °C

Dopravovaný objem 200 m³/h

Účinnost vzduchového rekuperačního přístroje se zahrnutím
vlastního odpadního tepla přístroje

92 %

Klasifikace SFP podle DIN EN 13779 SFP 2

Provedení

Třída filtru odváděného vzduchu ePM 10 > 50 % (M5)

Třída filtru přiváděného vzduchu ePM1 ≥ 50 % (F7)

Stupeň krytí (IP) IP20

Stupeň krytí (IP) IP20

Délka kabelu 3 m
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Způsob montáže Vnitřní montáž

S dálkovým ovládáním -

Druh větrání, ventilace decentrální
přiváděný a

odpadní vzduch

Se vzduchovým ohřívačem vody -

S přídavným vytápěním -

S vytápěním -

Napojení solární techniky -

Rekuperace prostřednictvím Křížový protiproudý
výměník

S přípravou teplé vody -

Elektrotechnické údaje

Příkon ventilátoru jmen. 67 W

Příkon ventilátoru max. 137 W

Max. příkon 1 150 W

Příkon předehřívacího registru 600 W

Příkon dohřívacího registru 400 W

Jmenovité napětí 230 V

Fáze 1/N/PE

Frekvence 50 Hz

Jištění 16 A

Energetické údaje

Skutečný elektrický příkon 0,15 kW

Hladina akustického výkonu skříně LWA u NWLA označených
pro použití v budovách

39 dB

Jmenovitý průtok vzduchu NWLA 0,06 m³/s

Rychlost náběhového proudění při návrhovém průtoku vzduchu 0,72 m/s

Statická účinnost ventilátorů používaných podle nařízení (EU) č.
327/2011

33,85 %
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Energetické vlastnosti, přednostně klasifikace energie, filtrů
(údaj o vypočtené roční spotřebě energie)

12,5 kWh

Typ větracího přístroje NWLA, dva směry

Druh pohonu Řízený otáčkami

Druh rekuperace tepla jiný

Stupeň změny teploty rekuperace tepla 83 %

Maximální míra vnitřní netěsnosti obousměrných ventilačních
zařízení

1.8 (400 Pa) %

Maximální míra vnější netěsnosti skříně ventilačního zařízení 1.2 (250 Pa) %

SVLint 1 217 W/(m³/s)

Jmenovitý vnější tlak (∆ps,ext) 50 Pa

Vnitřní pokles tlaku součástí ventilace (∆ps,int) 85 Pa

Nepovinně: vnitřní pokles tlaku součástí mimo ventilaci
(∆ps,add)

- Pa

Rozměry

Výška 407 mm

Šířka 585 mm

Hloubka 585 mm

Délka 1 202 mm

Délka hadice pro odvod kondenzátu 3 m

Průměr hadice odvodu kondenzátu 7 mm

Maximální výška instalace 2000 m

Min. vzdálenost od stropu 20 mm

zdroj tepla Odpadní vzduch

Přípojky

Průměr vzduchové přípojky 200 mm

Připojení dálkového ovládání Modular
cable, RJ-12/6

Vzduchová přípojka 200 mm
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Hmotnosti

Hmotnost 100 kg

Dostupnost na vyžádání
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Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 220 800 200

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html


