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BlauAir légkezelő egység kiválasztó program

• Igény szerint egyedi méretben is kapható
• A funkcionális elemek kiválasztása, például hőcserélők, szűrők, ven-

tilátorok, készenléti motorok, stb. , szintén elérhető
• A kiválasztott egységek részletes leírása elérhető, beleértve a jelleggör-

béket és a folyamatábrák ábrázolását a hőcserélők Mollier-diagrammján
• A CAD-rendszerrel való integráció lehetővé teszi tervezési doku-

mentációk készítését az automatizált gyártáshoz
• Az egység elrendezése és a modulok rajzai az alábbi formátumokban 

található meg: .dwg, .dxf, .pdf.

Példa egy keverőkamrával ellátott légkezelő egység elrendezésére

Kombinált egységek felépítése

Különálló egységek felépítése

14 standard méret
Teljesítménytartomány: 1500 m³/h -tól 128000 m³/h -ig

A program előnyei:
• Egy rendkívül rugalmas kiválasztó program, amely a vevői igényeknek 

teljes mértékben megfelelő ajánlatok létrehozására szolgál
• Lehetővé teszi a szabványoktól való eltérést a tervezés során
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Jelmagyarázat

Példa a jelmagyarázatra
BL 09 L/SE/P/O-H-C-S  Kültéri hővisszanyerős légkezelő egység, lemezes hőcserélővel, vizes fűtőkaloriferrel, hűtőszekcióval és hangcsillapítóval 

szerelve.
    9000 m³/h. maximális légszállítással, szervízoldal: baloldali.
BL 15 R/SU/O-FC-E-DX-S-A  Kültéri hővisszanyerős légkezelő egység, forgódobos hőcserélővel, lapszűrővel, elektromos fűtőkaloriferrel, hűtőszekcióval 

és hangcsillapítóval szerelve. "High-tech" vezérlőrendszerrel ellátva.
    9000 m³/h. maximális légszállítással, szervízoldal: jobboldali

Méret

Hővisszanyerő egység

Részegységek

SE/R SE/R/O

Beltéri 
beüzemeléshez

B AW MB FLC RF

Szabványtól 
eltérő modul

Horganyzott 
időjárás-álló 

ereszelem

Alapkeret Flexibilis 
csatlakozás

Tetőtéri

H E C DX F FC SP

Vizes 
fűtőkalorifer

Elektromos 
fűtőkalorifer

Vizes 
hűtőkalorifer

DX hűtőkalorifer 
(evaporator)

Zsákos szűrő Lapszűrő Centrifugális 
ventilátor spirál 

házban

EC S HU MC A IB D

EC-motoros 
ventilátor

Hangcsillapító Párásító Keverőegység Vezérlő 
rendszer

Ellenőrző ablak Air damper

Kültéri 
beüzemeléshez

Forgódobos hőcserélő

SE/P SE/P/O

Beltéri 
beüzemeléshez

Kültéri 
beüzemeléshez

Lemezes hőcserélő

BL02 BL03 BL04 BL06 BL09 BL12 BL15

BL20 BL27 BL35 BL45 BL55 BL65 BL85

L R EXH EXH/OSU SU/O

Baloldali Jobboldali Beltéri 
beüzemeléshez

Beltéri 
beüzemeléshez

Kültéri 
beüzemeléshez

Kültéri 
beüzemeléshez

Szervíz-oldal Befúvó egység Elszívó egység
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BL55 BL65 BL85

Egység mérete BL 02 BL 03 BL 04 BL 06 BL 09 BL 12 BL 15 BL 20 BL 27 BL 35 BL 45 BL 55 BL 65 BL 85

Névleges légszállítás [m³/h] 2000 3000 4000 6000 9000 12000 15000 20000 27000 35000 45000 55000 65000 85000
Keresztmetszet magassága 
[mm] 500 550 550 630 790 790 980 1080 1160 1240 1612 1900 1892 2200
Keresztmetszet szélessége 
[mm] 570 670 770 880 1200 1330 1330 1530 2170 2170 2292 2500 2992 3400

Légszállítás [m³/h]
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Ház kialakítása

• Az egységek burkolata hő- és hangszigetelt, így kiváló védelmet biztosít a 
külső behatásokkal szemben

• A BlauAir széria többféle háztípussal kapható:
• Magas mechanikai szilárdságú: D1 osztályzat, az EN 1886 szabványnak 

megfelelően
• Korrózióállóság: C4 osztályzat, az ISO 12944 szabványnak megfelelően.
• Hőállóság: T3 osztályzat, az EN 1886 szabványnak megfelelően.
• Hőhídállóság: TB3 osztályzat, az EN 1886 szabványnak megfelelően.

• A burkolatokhoz 90 kg/m³ sűrűségű bazaltszálas ásványgyapot 
szigetelést alkalmaznak.. Más típúsú szigetelőanyagoktól eltérően ez az 
anyag nem gyúlékony és kifejezetten környezetbarát
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Klasszikus keretes kialakítás - nagy szilárdság
Klasszikus keretes kialakítás, az alumínium profilvázon alapuló, öntött sar-
kokkal összekapcsolt ház rendkívül tartóssá teszi az egységet.
Az egység méretétől függően eltérő keretvastagságot kell alkalmazni.

Keret típusa Javasolt teljesítmény Alumínium 
profilvastagság

Hőszigetelés 
vastagsága

30-25 20000 m³/h -ig 30 mm 25 mm

50-50 20000 és 45000 m³/h között 50 mm 50 mm

70-50 45000 m³/h -tól 70 mm 50 mm

• A burkolatlapok acéllemezből készülnek, ásványgyapot hő- és 
hangszigeteléssel. A szigetelés vastagsága a keret típusától függ (25 vagy 
50 mm)

• A ház burkolatának anyaga függ az egység alkalmazási módjától

A PANEL KÜLSŐ FELÜLETÉNEK ANYAGA:
• Cink-alumínium bevonat (standard);
• Horganyzott acél polimer bevonattal (magas korrózióállóság);
• Horganyzott acél (beltérben üzemelő egységekhez).

A PANEL BELSŐ FELÜLETÉNEK ANYAGA:
• Cink-alumínium bevonat (standard);
• Rozsdamentes acél (for units in hygienic design);
• Galvanizált acél

Klasszikus keretes kialakítás 50mm-es cink-alumínium panelekkel, 50mm-es 
keretvastagsággal

KÜLTÉRI EGYSÉGEK:
Extra védelem a külső behatásoktól:
• Időjárás-álló ereszelem a levegőszállításhoz használt be- és kiementi 

csonkoknál.
• A levegőszabályó zsaluk védőablakkal ellátva
• Lapos vagy gerendás tetőszerkezet
• Védőráccsal ellátott ellenőrzőablak 
• Védőablak hossza: 300mm
• Minden csatlakozás tömítéssel ellátva
Ezen elemek összessége védi az egységet a külső behatásoktól, a víztől, lev-
elektől, stb.
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Keret nélküli kialakítás - magasfokú hőszigetelés
• A keret nélküli kialakítás mentes a hőhidaktól, ami gyakori probléma az 

alumínium vagy acél kereteknél. Ez jelentősen növeli a hőállóságot és 
csökkenti a hőveszteséget, különösen a kültéri telepítésnél. Ezenkívül 
a léghűtés üzemelése mellett a felületen történő páralecsapódást is 
megakadályozza.

• A ház panelei acéllemezből készülnek, 40 mm vastag ásványgyapot hő- 
és hangszigeteléssel

• A ház burkolatának anyaga függ az egység alkalmazási módjától

A PANEL KÜLSŐ FELÜLETÉNEK ANYAGA:
• Cink-alumínium bevonat (standard);
• Horganyzott acél polimer bevonattal (magas korrózióállóság);
• Horganyzott acél (beltérben üzemelő egységekhez).

A PANEL BELSŐ FELÜLETÉNEK ANYAGA:
• Cink-alumínium bevonat (standard);
• Rozsdamentes acél (for units in hygienic design);
• Galvanizált acél

A KERETNÉLKÜLI KIALAKÍTÁS ELŐNYEI:
• Magasfokú hőállóság;
• Alacsonyabb összsúly;
• Nincs hőhíd;
• Kifejezetten kültéri telepítéshez ajánlott;
• Magasabb mechanikai szilárdság (összehasonlítva egy 30 mm-es 

alumínium profilkerettel).

Keret nélküli csatlakozásokKeret nélküli egység közelről
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Állítható lábakMasszív alapkeret

Alapkeret típusok
A klasszikus keretes és keret nélküli kialakítással bíró egységek többféle 
típusú alapkerettel érhetők el:

Típus Alkalmazása

2 mm vastag galvanizált acéllemezből készült állítható lábak Egyszintes egységek max. 20000 m³/h, vagy kétszintes egységek max. 15000 m³/h légszállítással

Masszív, 2 mm vastag galvanizált acélból készült alapkeret Egyszintes egységek max. 35000 m³/h, vagy kétszintes egységek max. 25000 m³/h légszállítással

Masszív, 3 mm vastag galvanizált acélból készült alapkeret Max. 50000 m³/h légszállítású egységekhez

Masszív, 4 mm vastag galvanizált acélból készült alapkeret Max. 128000 m³/h légszállítású egységekhez
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Részegységek / Modulok
Ventilátor modul típusai:

• Keretes ventilátor aszinkron motorral (standard);
• Keretes ventilátor EC motorral ;
• Szíjhajtású ventilátor spirálházban
A ventilátor modul ellenőrző ablakkal van felszerelve.

KERETES VENTILÁTOR
A keretes ventilátorokat alacsony vagy közepes légmennyiségnél és 
nyomásnál használják. A közvetlen meghajtású motor és a hátrahajtott 
járókerék garantálja a nagy teljesítményt, megbízhatóságot és könnyű kar-
bantartást a szíjhajtású motorokkal ellentétben.
A járókerék nagy szilárdságú kompozit anyagból vagy acéllemezből készül, 
polimer védőbevonattal.
A ventilátor helyes működéséhez, a finom indításához, az áramvédelem-
hez és a folyamatos, sima fordulatszám-szabályozáshoz ajánlott frekven-
ciaváltót használni. Az opcionálisan kérhető frekvenciaváltók fixen vagy 
mozgathatóan is felszerelhetők a modulban.
A ventilátor motor és járókerekek gumi rezgéscsillapítókkal és rugalmas 
csőcsatlakozókkal vannak elkülönítve a háztól.
A projekt követelményeitől függően a motor megfelel az IE1, IE2 és IE3 ener-
giahatékonysági osztályzatoknak.
A ventilátor opcionális robbanásbiztos kivitelben is kérhető.

KERETES VENTILÁTOR EC MOTORRAL.
Elektronikusan kommutált egyenáramú motorok (EC motors) 
külső rotorral, hátrajaló járókerékkel szerelve. Az ilyen 
motorok az energiatakarékosság legfeljettebb megoldásai. 
Az EC-motorokat a teljes fordulatszámtartományban nagy 
teljesítmény jellemzi és előnye a magas energiaátalakítása 
hatékonyság (ez elérheti a 90%-ot)..

SZÍJHAJTÁSÚ VENTILÁTOR:
Magas nyomást és légszállítást igénylő egységeknél ajánlott a spirálházas 
szíjhajtású ventilátorokat használni.
A ventilátor egy különálló, rezgéscsillapított keretben helyezkedik el.
A projekt követelményeitől függően a motor megfelel az IE1, IE2 és IE3 ener-
giahatékonysági osztályzatoknak.
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HANGCSILLAPÍTÓK:
• A hangcsillapító egység könnyen eltávolítható, 100 mm vastag hangel-

nyelő panelekből áll, melyek hossza 600 mm vagy 1200 mm. A hangcsil-
lapítás megfelel az ISO 7235-ös szabványnak.

• A hangelnyelő panelek kétféle változatban kaphatóak: csökkentett 
ellenállású és kisebb hangelnyeléssel, vagy nagyobb ellenállású, de 
nagyobb hangelnyeléssel rendelkező

• A panelek nagy sűrűségű ásványgyapotból készülnek, filc védőborítás-
sal..

A LEMEZEK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG:
• 100 mm (standard);
• 150 mm – csökkentett nyomásesés;
• 75 mm – fokozott hangcsillapítás.

LÉGSZŰRŐK
Az egységek az alábbi szűrőelemeket tartalmazzák:
• G3 és G4 osztályú panel-típusú előszűrők, az EN779 szabványnak meg-

felelően. A szűrő mélysége 50 mm. A panel váza horganyzott acélból 
készül, acélhálóval megerősítve.

• Zsákos szűrők 300 mm és 600 mm mélységgel, G3, G4, F5 (M5), F7, vagy F9 
osztály, az EN779 szabványnak megfelelően.

• Nagy hatékonyságú EPA (E10-E11) és HEPA (H12-H14) osztályú szűrők az 
EN1822 szabványnak megfelelően

• Az aktív szén alapú szűrőket (más típusú szűrőkkel ellentétben) a kel-
lemetlen folyadék, gázok és mérgező párologtatások abszorpciójára 
használják.

Minden szűrő könnyen eltávolítható kazettával rendelkezik, amelyek gyor-
san és egyszerűen cserélhetők.
Kétszakaszos szűrési rendszer esetén az egység egy kompakt modult tar-
talmaz, amelyben a panel- és zsákos szűrőket egymáshoz közel kell 
felszerelni.
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Elektromos fűtőkalorifer
A modul spirálicsövezett elektromos fűtőelemeket tartalmaz, amelyeket 
galvanizált acélból készült, eltávolítható kazettakeretekbe helyeznek.
A fűtőkalorifert a túlmelegedés ellen hőkioldókkal szerelték fel, melyek 
automatikus visszaállítása +50 °C-ra, kézi visszaállítása +90 °C-ra történik.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ:
Az integrált "triac" vezérléssel ellátott kalorifer egység képes a befúvott 
levegő hőmérsékletét a megadott tartományon tartani max. ± 1 °C 
különbséggel.

AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐ:
DTV 500 ventilátor nyomáskapcsoló - alacsony levegőáramlás esetén 
kiegészítő védelem a túlmelegedés ellen. Az érzékelő kérhető előre 
beszerelten a berendezésbe, de külön is szállítható.
Az RNS külső "triac" vezérlője biztosítja a 75kW teljesítményig terjedő 
fűtőkaloriferek zökkenőmentes vezérlését .

Vizes hűtőkalorifer
Megfelel az EN 13053 és EN 1216 szabványoknak.
Az egység rézcsövekből épül fel, alumínium peremmel.
A modul kivehető kondenzvíztálcával rendelkezik.
Víz- vagy glikolkeverékek esetén 50% glikol-koncentrációig használható.
A hűtőkalorifer maximális üzemi nyomása max. 16 bar (1,6 MPa).
Minden tekercsnél megtalálható a lefolyó- és légtelenítő szelep.

AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐ:
Háromutas elektromos zsalu.

DX hűtőkalorifer
Megfelel az EN 13053 és EN 1216 szabványoknak.
Az egység rézcsövekből épül fel, alumíniumperemmel.
A modul kivehető, rozsdamentes acélból készült kondenzvíztálcával ren-
delkezik.
R22, R407, R410A és egyéb hűtőközegekhez.
Minden tekercsnél megtalálható a lefolyó- és légtelenítő szelep.

Vizes fűtőkalorifer
Megfelel az EN 13053 és EN 1216 szabványoknak.
Az egység rézcsövekből épül fel, alumíniumperemmel.
A hőátadó folyadék max. hőmérséklete: 150 °C.
Víz- vagy glikolkeverékek esetén 50% glikol-koncentrációig használható.
A hőátadó folyadék maximális üzemi nyomása max. 16 bar (1,6 MPa).
Minden tekercsnél megtalálható a lefolyó- és légtelenítő szelep.
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Forgódobos hőcserélő egység
A forgódobos hőcserélő egység egy forgó henger, amely hullámosított 
alumínium szalagrétegekből épül fel. A szalagokat úgy helyezik el, hogy a 
befúvott és elszívott levegő keresztüláramoljon rajta. Ennek eredményeként 
a levegő a szalagot felváltva melegíti és hűti, ezáltal hőt és nedvességet 
továbbjuttatva a meleg levegő áramlásából a hidegbe.
A forgódobos hőcserélő előnyei: magas hatásfokkal dolgozik, megőrzi a kel-
lemes páratartalmat, és alacsony fagyveszéllyel rendelkezik.
A forgódobos hőcserélőnek két típusa van:
Kondenzációs (standard) és entalpiás.
A szalagokat higroszkópos bevonattal látták el, amely további ned-
vesség-átvitelt biztosít a levegőáramlatok között. Ez különösen akkor 
hasznos, ha a forgódobos hőcserélő egységgel ellátott légkezelőt nyáron 
használja a légkondicionálóval együtt.

Lemezes hőcserélő
A lemezes hőcserélő egységnél, a bentről elszívott elhasznált, meleg levegő 
felmelegíti a hőcserélőt, ami hőenergiáját átadja az elszívott kinti, friss, 
hideg levegőnek.
A hőcserélő egység profilozott alumínium lemezekből áll, elasztikus 
tömítőanyaggal ellátva. A tömítés biztosítja a befúvott és elszívott levegő 
megfelelő szétválasztását, ezzel megakadályozva a nem kívánatos ned-
vesség, szennyeződés és mikroorganizmusok levegők közti cseréjét.
A fagyvédelmet a "bypass" csatorna aktív védelme biztosítja.
A kondenzvíz-tálca a hőcserélő alatt kerül beépítésre.
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Levegőszabályozó zsalu
A lamellák alumíniumból készülnek.
A szabályzó a modul belsejébe vagy azon kívül is felszerelhető. A szabályzó 
egység kerete galvanizált acélból készült.
A lamellák mozgatását polikarbonátból készült fogaskerekek biztosít-
ják. A fogaskerekek külső környezeti védelme érdekében dobozban van-
nak elhelyezve. Az automatikus zsalumozgató motor felszereléséhez egy 
négyszögkeresztmetszetű csövet biztosítunk. Amennyiben a szabályzó 
egység magassága meghaladja az 1200 mm-t, két cső használata ajánlott.
A légszigetelés 3. osztályú, megfelel az EN 1751 szabványnak. 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ: AZ "ÉSZAKI-SARKI" KIVITELEZÉS
Azokban a régiókban, ahol a külső levegő hőmérséklete elérheti a -40 
°C-ot, a levegőszabályzó zsalu, a lamellák között elektromos fűtéssel van 
felszerelve, így megvédve a berendezést a jegesedéstől.

AJNÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐ – AUTOMATIKUS ZSALUMOZGATÓ MOTOR:
• Kétállású vezérlés (ON/OFF) vagy fokozatmentes nyitási szabályzás 0 és 

100 % között, 0-10 V-on, teljesen automatikusan
• A gép kikapcsolt állapotában a zsalumozgató motor visszacsapó szele-

pei lezárnak.

Rugalmas rezgéscsillapító betét
• Két rugalmas, rezgéscsillapító elemmel összekötött karimából áll
• A betétek galvanizált acélból és polietilénből készülnek, poliamid szál-

lal megerősítve

ALKALMAZÁS:
• Az egység és légcsatornák csatlakozásaiban a légcsatornák rezgéseinek 

csökkentése érdekében

DTV 500 nyomáskapcsoló
• A DTV 500 nyomáskapcsoló jelzi, ha a légszűrők eltömődtek, ha centri-

fugális ventilátorok hibásan működnek, ha alacsony az légáramlat az 
elektromos fűtőkaloriferben, stb..

F3000 hőkapcsoló
• A légcsatorna-termosztát jelzi a különböző modulok fagyveszélyét, 

például a lemezes hőcserélő egységét, a vizes fűtőkalorifer egységét, 
stb..
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Műszaki adatok

WMG 
3/4-4

WMG 
3/4-6

WMG 
1-6

WMG 
1-10

WMG 
1 1/4-10

WMG 
1 1/4-16

WMG 
1 1/2-16

WMG 
1 1/2-25

WMG 
2-25

WMG 
2-40

Keringető szivattyú DAB VA65/180 DAB A50/180XM DAB A56/180XM DAB BPH 120/250.40M DAB BPH 120/280.50T

Háromutas zsalumozgató motor Belimo 
R317

Belimo 
R318

Belimo 
R322

Belimo 
R323

Belimo 
R329

Belimo 
R331

Belimo 
R338

Belimo 
R339G

Belimo 
R348

Belimo 
R349G

Zsalumozgató motor Belimo LR24A-SR Belimo 
NR24A-SR

Belimo 
SR24A-SR

Belimo 
NR24A-SR

Belimo 
SR24A-SR

Csatlakozás Thread Flange

Háromutas szelep névleges átmérője DN 20 DN 20 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 40 DN 40 DN 50 DN 50

Háromutas szelep Kvs 4 6.3 6.3 10 10 16 16 25 25 40
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Air flow rate [m³/h]

Water flow rate [l/s]
WMG kiválasztó táblázat

Frekvenciaváltó
A frekvenciaváltók fokozatmentes szabályzást, finom indítást és aktív túle-
melegedés elleni védelmet biztosítanak az aszinkron ventilátormotorok 
számára.
A frekvenciaváltók fixen vagy mozgathatóan is felszerelhetők a modulban.
A VFD használata mind a szíjmeghajtású, mind a közvetlen meghajtású ven-
tilátorokhoz ajánlott..

WMG vízkeverő szett
A WMG a hőátadó folyadék paramétereinek szabályzására szolgál. A WMG 
háromutas szelepből áll, elektromos zsalumozgató motorral (0-10 V) és 
keringető szivattyúval. 

Víz áramlási sebessége [l/s]

Légszállítás [m³/h]

Ny
om

ás
  [

kP
a]
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Vezérlőrendszer
• BlauAir vezérlőrendszer maximális megbízhatóságot és egyszerű kezel-

hetőséget, beüzemelést kínál.

A VEZÉRLŐRENDSZER HÁROM TÍPUSBAN KAPHATÓ:
• Vezérlő blokk polimer házban. Külső ventilátor fordulatszám- és elektro-

mos fűtőkalorifer szabályzással;
• Vezérlő blokk fém házban. A ventilátor fordulatszámszabályzót és a 

"triac" vezérlését (amennyiben rendelt), a kapcsolótáblán belül kell 
felszerelni.

• Plug-and-play minden modulhoz, hiszen modulonként az összes 
vezérlőelem már gyárilag felszerelt.

A VEZÉRLŐBLOKK (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN) AZ ALÁBBI FUNKCIÓKAT 
BIZTOSÍTJA:
• Az összes modul tápellátása
• Aktív védelem túlterhelés ellen
• Üzemi- és hibajelzők
• A rendszer indítása és leállítása
• Vizes vagy elektromos fűtőkalorifer vezérlése. A rendszer tartalmazza 

a szükséges befúvó és elszívó oldali hőmérsékletérzékelőket, a vizes 
fűtőkalorifer fagyvédelmi érzékelőit, az elektromos fűtőkalorifer túlmele-
gedés elleni védelmét ( biztonsági- és vésztermosztátok)

• Hideg évszakokban az elektromos fűtőkaloriferek légátfúvását, a vizes 
kalorifer előmelegítését

• Vizes hűtőkalorifer keverőszelepének vezérlése.
• Lemezes hőcserélő egység esetén a bypassvezérlést (aktív fagyvédelem)
• Levegőszabályzó egység zsalumozgató motor vezérlése
• Forgódobos hőcserélő egység esetén annak fokozatmentes VFD 

vezérlését.
• Légszűrők eltömődésének jelzése
• Ventilátorok vezérlése:

• VFD frekvenciaváltó általi fokozatmentes szabályzás, finom indítással, 
túlmelegedés elleni védelemmel

• Autotranszformátor általi fokozatos szabályzás
• Szabályzás nélkül

• Szabályzott szellőztetés igényelhető: CO2, hőmérséklet, páratartalom alap-
ján.

• Napi és heti ütemtervek beállítása
• Szellőztető rendszer lekapcsolása a tűzjelző élesedése esetén.
• BMS-be ( Building Management System) való integrálhatóság a 

szükséges egység beépítésével
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Plug-and-play egység: teljes elektromos bekötés
Opcionális kiegészítő – gyárilag a teljes elektromos bekötés elkészítve:
• Levegőszabályzó zsaluk telepítése. Kábelek elvezetése a zsalumozgató 

motortól a kapcsolódobozig.
• DTV 500 nyomáskapcsolók telepítése és annak beállítása a szükséges 

értékrel
• Fagyvédelmi termosztátok beszerelése a vizes fűtőkalorifer modulba
• VFD frekvenciaváltó beszerelése a forgódobos hőcserélő egységes mod-

ulban
• Bypass mozgató motorok felszerelése a lemezes hőcserélő egység modul-

ban.
• Elektromos fűtőkalorifer összes kábelének elvezetése.
• Ventilátor modul összes kábelének elvezetése.
• Összes hőmérséklet- és páraérzékelő felszerelése és beállítása.
• Összes kábel elvezetése a külön modulban kiépített kapcsolódobozba.
A Plug-and-play opció magába foglalja a külön modulokban történő 
szállítás lehetőségét. Ebben az esetben a modulok közötti illesztések és 
csatlakozások gyárilag fel vannak szerelve.
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Building Management Systems (BMS)

A BlauAir egységek vezérlőrendszere könnyedén integrálható a különböző 
épületirányítási rendszerekbe (SCADA, BMS, "okos otthonok").
A programozható logikai vezérlők által feldolgozott összes információ kön-
nyen hozzáférhető a szabványos kommunikációs protokollok segítségével::
• MODBUS TCP
• LON WORKS
Bármely más protokoll is felhasználható a vevő kérése és a projekt igényei 
szerint.

Szellőzésirányítási 
rendszer

Biztonsági 
rendszer

Kiegészítő elemek 
vezérlési rendszere

Fogyasztásirányítási és mérő rendszer

Világításirányítási 
rendszer

Fűtésirányítási 
rendszer

Légkondicionáló irányítói rendszer
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Igénylőlap

A méret és a típus kiválasztása mellett az optimális megoldás érdekében 
mérnökeinknek meg kell határozniuk a légkezelő egység befúvott levegő 
hőmérsékletét és mennyiségét, a külső levegő hőmérsékletét télen és 
nyáron, a légszűrési rátát, a fűtési és hűtési kapacitásokat, párásító vagy 
párátlanító kapacitásokat, a befúvott és elszívott levegő mennyiségére 
vonatkozó követelményeket, a ventilátor(ok) szükséges nyomásképességét.

Minél több és részletesebb információt kapunk, annál jobb megoldást 
kínálunk az Ön egyedi igényeihez.

A légkezelő berendezések (AHU) kiválasztása és megrendelése megle-
hetősen komplikánt dolog a rendkívül széles választék és az elérhető mod-
ulok sokasága miatt. Ezért nem tudunk használni egyetlen azonosítót( pl. 
20000 m³/h egység), amely megfelelően leírná a terméket.

A KÍVÁNT EGYSÉG KIVÁLASZTÁSÁHOZ KÉT LEHETŐSÉGET 
KÍNÁLUNK:
• Használja a Blauberg AHU Selection program-ot, és küldje el nekünk a 

kapott adatfájlt;
• Töltse ki és küldje el nekünk az igénylőlapot (20. oldal)
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BlauAir technical specification inquiry form

General

Sections required

Capacity and pressure Supply Exhaust

Air parameters Winter

Company

Unit:
Mounting:
Supply & exhaust parts:

Exhaust
Outdoor

Supply
Indoor

Supply & exhaust Supply & exhaust with heat recovery
Access side: Left Right

One on the otherLineary Side by side

Capacity
Pressure (system resistance)

................................... m³/h

................................... Pa
................................... m³/h
................................... Pa

Supply Inlet air temperature and relative humidity
Outlet air temperature and relative humidity

............. °C   ............. %

............. °C   ............. %

Summer
............. °C   ............. %
............. °C   ............. %

Exhaust Inlet air temperature and relative humidity
Outlet air temperature and relative humidity

............. °C   ............. %

............. °C   ............. %
............. °C   ............. %
............. °C   ............. %

Contact person
Tel./Fax
E-mail

/Building Tel./Fax:
E-mail:

Fan Belt - driven

Liquid Electric

Liquid Freon

G4
G4

F7
F7

Supply
Exhaust

Other .......................................
Other .......................................

Other ..............................................................

Plug fan

Filter

Heater

Mixing set

Air temp. before / after
Heater power
Water temp. before / after

............. °C / ............. °C

.................................... kWt

............. °C / ............. °C

Cooling section

Mixing set

Air temp. before / after
Heater power
Heat transfer fluid temp. before / after

............. °C / ............. °C

.................................... kWt

............. °C / ............. °C

Mixing section
Circulating air 
Inlet air temperature
Inlet air humidity

............. %

............. °C

............. °C

Heat exchanger
Plate

Rotary

Silencer 1200 mm long
Supply

Exhaust

Air damper ExhaustSupply

Flexible connection (inlet) Flexible connection (outlet) Mounting base frame

Inlet temperature
Inlet humidity
Efficiency

..................
.........................

.................................

..................................
.....................

............................

............. °C

............. %
Outlet temperature
Outlet humidity

...............
......................

............. °C

............. %

Accessories:

Control system

Additional information:
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A VENTS HUNGARY fenntartja magának a jogot, 
hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül 
módosítsa bármely termékének jellemzőit, 
terveit, alkatrészeit és specifikációit, hogy 

fenntartsa az előállított termékek fejlődését és 
minőségét.

Vents Hungary, Bodorvent Kft.
Új út 3.

2890 Tata

projekt@bodorvent.hu
www.vents.hu


