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rekuperatsiooniseade
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Üldinfo

Juhtsüsteem

KCXi soojustagastusega ventilaatorid on isehäälestuvat tüüpi seadmed õhu 
mehaaniliseks töötluseks (soojuse regenereerimiseks ning õhu filtreerimiseks 
ja soojendamiseks) kauplustes, eluhoonetes, eramutes ja kontorites.

Kompaktsel KCX+ seadmel on puutepaneelilt kasutatava 
intuitiivse menüüga automaatne seire- ja juhtsüsteem. 
See võimaldab vaadata eelnevalt üle kõik vajalikud 
talitlusparameetrid (temperatuur, filtrite kvaliteet, ventilaatori 
kiirused, soojuse regenereerimise määr) ja reguleerida 
ventilaatorite talitlust koos muude komponentidega nagu 
elektriline või vesisoojendi, vesijahuti või DX jahuti.

Rekuperatsiooniseadme juhtseadised võimaldavad juhtida 
ka muude hoonesse paigaldatud väliste komponentide tööd. 
Etherneti moodul (lisavarustus) võimaldab rekuperaatori 
täielikku kaugjuhtimist mobiilsetelt seadmetelt.

Seade on ettenähtud saaste eemaldamiseks ja värske 
õhu varustuse tagamiseks. Soojuse taaskasutus 
põhineb väljatõmbe ja sissepuhke vahelisel soojuse 
ülekandel, mille tagab vastuvooluplaatsoojusvaheti.

KCX+ seadmed on kasutatavad nii vertikaalses 
kui horisontaalses asendis. Seadme peal paiknevad 
tsirkulatsiooniühendused suurusega ø 125 kuni 
ø 250 on ettenähtud soojuse taaskasutamise 
seadme ühendamiseks kogu ventilatsioonisüsteemiga.

Seade on valmis koostalitluseks väliste õhu töötlemise 
funktsioonidega nagu jahutusveesiug, kütteveesiug ja 
maasoojusvaheti.

Õhukäitlusseadme kere on valmistatud pulbervärvitud 
teraslehega kaetud EPPst (vahtpolüpropüleenist). 
Sellel on 100% õhutihe möödaviik. KCX+ vastab tänu 
neile lahendustele Euroopa sertifitseerimissüsteemide 
kõikidele rangetele nõuetele.

Valmis 
passiivmajas
kasutamiseks

vertikaalne või 
horisontaalne asend

ümarad muhvliitedvastuvooluplaat-
soojusvaheti

Juhtsüsteem
võimaldab seirata temperatuuri, 
filtrite kvaliteeti, ventilaatori 
kiiruseid ja soojuse 
regenereerimise määra.
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kodus ja kontoris 
kasutamiseks

Perfektne lahendus 
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Tehnilised andmed

* Märkus: Maksimaalse summutuse tagamiseks õhusüsteemis on soovitatav kasutada paindühendusi ning paigaldada torustikele akustilised summutid ja ventilaatoritele 
  sissevoolukastid.
** Märkus: Vastuvoolusoojusvahetite tootjate esitatud andmed vastavalt järgmistele standarditele: EN 308 ja EUROVENT.
*** F7 suvand ventilaatoril passiivmaja jaoks.

Juhtsüsteemi eelised

 * Mõõteseade ei kuulu tarnekomplekti.
** Lisavarustuse hulka kuuluv komponent.

Mugavuse ja talitlusparameetrite seire ja 
kontroll: temperatuur/niiskus*/CO₂ tase*/
tõhusus/energia regenereerimine

Koostalitlus täiendavate soojusvahetitega: 
vesisoojendi/-jahuti või DX jahuti/
maasoojusvaheti

Filtri kvaliteeditaseme seire

Vastuvoolusoojusvaheti automaatmöödaviik 
(SULATAMINE/SUVEREŽIIM)

Seadme töö juhtimine pilvetehnoloogiat 
kasutades, kaasa arvatud andmete 
säilitamine, trendid ja alarmid

Seadme töörežiimide kiirvalik: 
SISSE-VÄLJA/OOTEOLEK/MUGAVUS/
KALENDER

Kaugseire ja -juhtimine mobiilsetelt 
seadmetelt: ETHERNETi moodul**

Intuitiivse menüüga 4,3” puutepaneel Elektrilise soojendi sujuv juhtimine

MUDEL

Seadme kaal [kg]

Ühendused torustikega [mm]

Seadme mõõdud H / B / C [mm]

Soojusvaheti

Õhu nimivooluhulk [m³/h]

Soojusvaheti tõhusus [%]**

Toide [V/Hz]

Õhuvool ruumis

Sisendvõimsus [W]

Õhuvool torustikus

Sissepuhke- ja väljatõmbefilter

Sissepuhke- ja 
väljatõmbeventilaator

Helivõimsuse tase*

Õhusisendi elektriline soojendi [W]

Õhutemperatuur [°C]

Sisendi voolutugevus [A]

vastuvoolusoojusvaheti

300

37

51 dB(A)

1200

KCX+300

2 x 0,5

500

50

50 dB(A)

KCX+500

2 x 1,1 

800

2 x 178

52 dB(A)

KCX+800

2 x 1,1 

digitaalne puutepaneelJuhtsüsteem

B C

H

D

B

Vastuvoolusoojusvahetiga 
rekuperatsiooniseade KCX+ 

60 dB / 57 dB(A) 66 dB / 60 dB(A) 60 dB / 57 dB(A)

230 V / 50 Hz

G4 (F7)**

-25 ÷ 50

2400 3600

2 x 1742 x 67

919192

68

3 x Ø 200
1 x Ø 250

3 x Ø 160
1 x Ø 200

3 x Ø 125
1 x Ø 160

949 / 1061 / 660850 / 900 / 560705 / 731 / 460
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Vastuvoolu- või rootorsoojusvahetiga
rekuperatsiooniseade
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Amberi õhukäitlusseade on mehaaniline õhutöötlusseade 
(soojuse regenereerimine, õhu filtreerimine ja soojendamine) 
väikestele kuubikujulistele pindadele nagu kontorid ja kauplused.

Seadme kere on täidetud kvaliteetse mineraalvillaga 
heade soojus- ja heliisolatsiooniomaduste tagamiseks. 
Seadmel on puutepaneelilt intuitiivsest menüüst 
kasutatav automaatne seire- ja juhtsüsteem. 
See näitab kõiki vajalikke talitlusparameetreid nagu 
temperatuur, filtri kvaliteet, ventilaatori kiirus, 

soojuse regenereerimise määr ja ventilaatori talitlus. 
Amber vastab kõikidele ELi ökodisaini standarditele* 
ja tagab talitlusel kõrgeima kvaliteedi. 
Rekuperatsioon muudab siseruumide kliima palju 
mugavamaks. Filtrid kaitsevad kasutajat suitsu, 
tolmu ja sudu eest.

eraldiseisev 
versioon

riputatav 
versioon

rootorsoojusvaheti vastuvooluplaat-
soojusvaheti

vasakule või 
paremale suunatud 
ühendused

ümarad muhvliited

Üldinfo

* Leiate lisainfot ökodisaini projekti kohta energiaministeeriumi veebisaidilt.

Ametlik maaletooja: Astro Clima OÜ
Toompuiestee 21, Tallinn 10137, Eesti
www.klimor.ee · www.klimor.lv · www.klimor.lt



Tehnilised andmed

Vastuvoolusoojusvahetiga 
rekuperatsiooniseade Amber 

eraldiseisev versioon riputatav versioon

B C

H

B

C

D

D

H

MUDEL

G4

vastuvoolusoojusvaheti

300

2 x 83

51 dB(A)

1000

500

50 dB(A)

2000

800

52 dB(A)

3000

Amber 300 Amber 500 Amber 800 Amber 1200

1200

2 x 500

52 dB(A)

brak ***

2 x 0,75 2 x 1,35 2 x 1,1 2 x 2,2

eraldiseisev versioon
riputatav versioon

Seadme töörežiimide kiirvalik

* Märkus: Maksimaalse summutuse tagamiseks õhusüsteemis on soovitatav kasutada paindühendusi ning paigaldada torustikele akustilised summutid ja ventilaatoritele 
  sissevoolukastid.
** Märkus: Vastuvoolusoojusvahetite tootjate esitatud andmed vastavalt järgmistele standarditele: EN 308 ja EUROVENT.
*** F7 suvand ventilaatoril passiivmaja jaoks
 

Juhtsüsteemi eelised

Seadme kaal: eraldiseisev/riputatud [kg]

Ühendused torustikega [mm]

Seadme mõõdud H / B / C [mm]

Soojusvaheti

Õhu nimivooluhulk [m³/h]

Soojusvaheti tõhusus: eraldiseisev/riputatud [%]**

Toide [V/Hz]

Õhuvool ruumis

Õhuvool torustikus

Sissepuhke- ja väljatõmbefilter

Sissepuhke- ja 
väljatõmbeventilaator

Helivõimsuse tase*

Õhusisendi elektriline soojendi [W]

Õhutemperatuur [°C]

Sisendi voolutugevus [A]

Mugavuse ja talitlusparameetrite 
seire ja juhtimine

Intuitiivse menüüga 4,3” puutepaneel

Elektrilise soojendi sujuv juhtimine

Sisendvõimsus [W]

-25 ÷ 50

60 dB / 57 dB(A) 66 dB / 60 dB(A) 60 dB / 57 dB(A) 69 dB / 68 dB(A)

230 V / 50 Hz

2 x 165 2 x 174

4 x Ø 125 4 x Ø 160 4 x Ø 200 4 x Ø 250

90 / 91 91 / 91 91 / 91 91 / 91

42 / 54 66 / 87 98 / 113 132 / 145

680 / 750 / 500
300 / 1300 / 600

680 / 750 / 560
300 / 1300 / 1000

880 / 900 / 560
375 / 1600 / 1000

980 / 1050 / 810
375 / 1600 / 1300
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* Märkus: Maksimaalse summutuse tagamiseks õhusüsteemis on soovitatav kasutada paindühendusi ning paigaldada torustikele akustilised summutid ja ventilaatoritele 
  sissevoolukastid.
** Märkus: Vastuvoolusoojusvahetite tootjate esitatud andmed vastavalt järgmistele standarditele: EN 308 ja EUROVENT.
*** F7 suvand ventilaatoril passiivmaja jaoks

Ühendada saab maasoojusvaheti

30 mm mineraalvillast isolatsioon Filtri kvaliteeditaseme seire

Kaugseire ja -juhtimine mobiilsetelt seadmetelt: 
ETHERNETi moodul**

Rootorsoojusvahetiga 
rekuperatsiooniseade Amber 

MUDEL

G4

rootorsoojusvaheti

300

2 x 83

51 dB(A)

1000

500

50 dB(A)

2000

800

52 dB(A)

3000

Amber 300 Amber 500 Amber 800 Amber 1200

1200

2 x 500

52 dB(A)

brak***

2 x 0,75 2 x 1,35 2 x 1,1 2 x 2,2

eraldiseisev versioon
riputatav versioon

Seadme kaal: eraldiseisev/riputatud [kg]

Ühendused torustikega [mm]

Seadme mõõdud H / B / C [mm]

Soojusvaheti

Õhu nimivooluhulk [m³/h]

Soojusvaheti tõhusus: eraldiseisev/riputatud [%]**

Toide [V/Hz]

Õhuvool ruumis

Õhuvool torustikus

Sissepuhke- ja väljatõmberfilter

Sissepuhke- ja 
väljatõmbeventilaator

Helivõimsuse tase*

Õhusisendi elektriline soojendi [W]

Õhutemperatuur [°C]

Sisendi voolutugevus [A]

Sisendvõimsus [W]

-25 ÷ 50

60 dB / 57 dB(A) 66 dB / 60 dB(A) 60 dB / 57 dB(A) 69 dB / 68 dB(A)

230 V / 50 Hz

2 x 165 2 x 174

4 x Ø 125 4 x Ø 160 4 x Ø 200 4 x Ø 250

84 / 79 84 / 81 83 / 80 81 / 79

52 / 56 69 / 77 85 / 110 110 / 142

630 / 750 / 510
400 / 1250 / 600

730 / 750 / 610
400 / 1250 / 835

780 / 800 / 710
400 / 1350 / 1180

880 / 850 / 810
400 / 1350 / 1575
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Vastuvoolu- või rootorsoojusvahetiga
rekuperatsiooniseadmed
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Üldinfo
Rekuperatsiooniseadmed KCX ja KCO on konstrueeritud soojustagastusega 
ventilatsiooniks. Need kindlustavad teile mugava sisekliima ja energiasäästu.

Juhtsüsteem
Neil kompaktsetel seadmetel on juhtpaneelilt kasutatav automaatne 
juhtsüsteem.

Nende seadmete omadusi saab kasutada efektiivselt ära head 
ventilatsiooni vajavates suure soojusenergia heitega ruumides. 
Tänu kvaliteetsetele komponentidele ja tootmistehnoloogiale 
tagavad need õhukäitlusseadmed käituskulude vähenemise 
kogu hoones. Lisaks energiasäästule on nende arvestatavaks 
eeliseks ka tervislikku sisekliimat tagavad omadused. 
Nii KCX kui KCO õhukäitlusseadmed kasutavad efektiivseid 
filtreid tagamaks, et sissepuhe on tolmu- ja hallitusevaba.

See võimaldab ventilaatorite ja muude elementide nagu soojusvaheti, elektrilise või vesisoojendi, vesi- või 
freoonjahuti ja õhufiltrite talitluse sujuvat juhtimist.

vertikaalne või 
horisontaalne asend

ümarad muhvliited 
pealispaneelil

vastuvoolu-
plaatsoojusvaheti

rootorsoojusvaheti

Juhtpaneel
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Tehnilised andmed
Vastuvooluplaatsoojusvahetiga 
rekuperatsiooniseade KCX 

Rootorsoojusvahetiga 
rekuperatsiooniseade KCO
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Ühendused torustikega [mm]

Soojusvaheti

Soojusvaheti tõhusus [%]**

Toide [V/Hz]

Õhuvool ruumis

Õhuvool torustikus

Sissepuhke- ja väljatõmbefilter

Sissepuhke- ja 
väljatõmbeventilaator

Helivõimsuse tase*

Õhusisendi elektriline soojendi [W]

Õhutemperatuur [°C]

Sisendi voolutugevus [A]

Ühendused torustikega [mm]

Soojusvaheti

Soojusvaheti tõhusus [%]**

Õhuvool ruumis

Õhuvool torustikus

Sissepuhke- ja väljatõmbefilter

Sissepuhke- ja 
väljatõmbeventilaator

Helivõimsuse tase*

Õhusisendi elektriline soojendi [W]

Õhutemperatuur [°C]

Sisendi voolutugevus [A]

MUDEL

Seadme kaal [kg]

Seadme mõõdud H / B / C [mm]

Õhu nimivooluhulk [m³/h]

Sisendvõimsus [W]

vastuvooluplaatsoojusvaheti

300

37

51 dB(A)

1000

KCX 300

2 x 0,5

500

50

50 dB(A)

KCX 500

2 x 1,1 

1200

2 x 385

52 dB(A)

KCX 1200

2 x 2,5 

60 dB / 57 dB(A) 66 dB / 60 dB(A) 69 dB / 68 dB(A)

230 V / 50 Hz

G4

-25 ÷ 50

2000 brak ***

2 x 1742 x 67

919191

112

4 x Ø 2504 x Ø 1604 x Ø 125

981 / 1120 / 722769 / 712 / 522683 / 591 / 422

800

2 x 178

52 dB(A)

KCX 800

2 x 1,1 

60 dB / 57 dB(A)

3000

91

68

4 x Ø 200

870 / 874 / 622

Toide [V/Hz]

MUDEL

Seadme kaal [kg]

Seadme mõõdud H / B / C [mm]

Õhu nimivooluhulk [m³/h]

Sisendvõimsus [W]

rootorsoojusvaheti

300

44

51 dB(A)

1000

KCO 300

2 x 0,5

500

64

50 dB(A)

KCO 500

2 x 1,1 

1200

2 x 385

52 dB(A)

KCO 1200

2 x 2,5 

81 dB / 74 dB(A) 70 dB / 69 dB(A) 83 dB / 80 dB(A)

230 V / 50 Hz

G4

-25 ÷ 50

2000 brak ***

2 x 1742 x 67

888888

141

4 x Ø 2504 x Ø 1604 x Ø 125

981 / 1287 / 722769 / 870 / 522683 / 670 / 422

800

2 x 178

53 dB(A)

KCO 800

2 x 1,1 

83 dB / 80 dB(A)

3000

88

88

4 x Ø 200

870 / 1070 / 632

-25 ÷ 50 -25 ÷ 60-25 ÷ 50
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KCX+, Amber, KCX ja KCO 
tarvikud

Tüüp Võimsus
Õhuvoolu-

hulk Toide
Sisendi

voolutugevus Kaal

Kompaktsed õhukäitlusseadmed saab täiendavalt varustada järgmiste seadmetega:
– NGO torustiku elektrilised soojendid
– NGS torustiku vesisoojendid
– täiendavad juhtseadised sekundaarsete elektriliste soojendite jaoks

Kaal

Torustiku elektriline soojendi – NGO

Torustiku vesisoojendi – NGS
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