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LindabIndoorClimateSolutions
Belki chłodzące i panele radiacyjne
- przegląd produktów

Upraszczamy konstrukcję
W Lindab kierujemy się silnym pragnieniem ciągłego

Filozofia Good Thinking

generowania ulepszeń i upraszczania konstrukcji. Cel

Good Thinking to filozofia, którą kierujemy się we

ten realizujemy, opracowując łatwe w użyciu i ener-

wszystkim co robimy. Jesteśmy przekonani, że prze-

gooszczędne produkty i systemy oraz korzystając

kłada się to na znajdowanie optymalnych rozwiązań dla

z najlepszej wiedzy branżowej, wsparcia, logistyki

wszystkich wyzwań, przed którymi stajemy.

i efektywnej dostępności.

Bardzo ważne jest dla nas branie odpowiedzialności za
wszystkie działania oraz sposób w jaki je realizujemy.

Pragniemy upraszczać wszystko – począwszy od pro-

W strategii Good Thinking nie chodzi wyłącznie o uła-

jektowania, zamawiania, dostarczania i montażu, aż do

twianie życia naszych klientów i użytkowników koń-

kompleksowych metod prowadzenia interesów z naszą

cowych. To również ciągłe myślenie w perspektywie

firmą. Dzięki uproszczeniom na każdym etapie procesu

globalnej. Wierzymy, że takie podejście do biznesu

konstrukcyjnego, przyczyniamy się również do optyma-

pomaga zmieniać świat na lepsze.

lizowania efektywności energetycznej.

Systemy Waterborne Solutions wyprzedzają oczekiwania
System klimatyzacyjny z rodziny Waterborne Solution
wykorzystuje wodę do skutecznej i wysoko precyzyjnej
regulacji temperatury w pomieszczeniu. Świeże powietrze, niski poziom hałasu i optymalny komfort to idealny
klimat każdego wnętrza. Asortyment rozwiązań Lindab
opartych na systemie Waterborne Solutions obejmuje
wszystkie produkty, począwszy od aktywnych belek
chłodzących, poprzez promienniki grzewczo-chłodzące
i urządzenia fasadowe, na ochronie przed kondensacją,
wyposażeniu regulacyjnym i elementach oświetleniowych kończąc. Wszystkie nasze produkty charakteryzują się wyjątkowo łatwym montażem i posiadają
certyfikat Eurovent.
Klienci współpracujący z Lindab najwyżej cenią naszą
jakość, serwis i wiedzę techniczną. Każde rozwiązanie
poprzedzone jest kompleksową analizą i oceną, a w
przypadku dodatkowych wymagań lub życzeń, w szybki
sposób opracowujemy i dopasujemy rozwiązania spełniające wymagania projektowe naszych klientów.
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Systemy Waterborne Solutions przekraczające oczekiwania
Wysoka jakość

JetCone:

Kompleksowa obsługa i wszechstronna wiedza

unikatowa technologia regulacji wydatku powietrza,

w zakresie wentylacji były zawsze czynnikami o klu-

ciśnienia statycznego i profilu nawiewu, eliminuje

czowymi znaczeniu zarówno dla Lindab, jak i naszych

konieczność zastosowania przepustnicy.

klientów. U podstaw każdego rozwiązania leży zatem
najlepsza wiedza branżowa, kompleksowa analiza,
ocena oraz pełna dokumentacja. Każda belka Lindab
jest produkowana w Szwecji w oparciu o ponad
30-letnie doświadczenie.

Bogaty asortyment produktów
Lindab oferuje szeroką gamę produktów, a rozwiązania
typu Waterborne Solutions obejmują belki chłodzące
aktywne (ACB, dostarczające świeże powietrze), belki
chłodzące pasywne (radiacyjno-konwekcyjne), urządzenia fasadowe, wielofunkcyjne akcesoria zapewnia-

Dysze rozbieżne:

jące ochronę przed kondensacją i pełną regulację.

możliwość ustawienia fabrycznego kąta wypływu

Oferujemy rozwiązania narożne, ścienne lub sufitowe

w połączeniu z technologią JetCone pozwala na łatwą

z możliwością dostosowania montażu do różnych

zmianę profilu nawiewu przy tym samym spadku

typów sufitów podwieszanych. Nasze pasywne belki

ciśnienia i wydatku powietrza!

chłodzące oraz aktywna belka Celo mają również
możliwość montażu ponad konstrukcją sufitu pod-
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wieszanego. Ponadto wszystkie produkty serii Lindab
Waterborne Solutions charakteryzują się nadzwyczajną
łatwością montażu, niską masą i kompaktową konstrukcją z surowców wtórnych.

30°

Aktywne belki chłodzące - doskonała elastyczność

AirGuide (opcjonalnie):

Belki chłodzące funkcjonują bez wykroplenia wilgoci.

elastyczne i precyzyjne sterowanie strumieniem nawie-

Standardowa temperatura wody zasilającej wynosi

wanego powietrza w środowisku wolnym od przecią-

14°C, a temperatura powrotnej to około 17°C. Dzięki

gów - bez użycia dodatkowych narzędzi.

działaniu bez wykroplenia wilgoci użytkownik nie traci
energii na proces kondensacji i może zmaksymalizować
wykorzystanie free-coolingu przez cały rok. Dzięki rozwiązaniom z użyciem aktywnej belki chłodzącej oferta
Lindab gwarantuje najwyższy poziom elastyczności.
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Pasywne belki chłodzące

Panele grzewczo-chłodzące

Oferta Lindab obejmuje pasywne belki chłodzące z uni-

Panele grzewczo-chłodzące to kolejne rozwiązanie

katową technologią.

z grupy produktów Lindab Waterborne Solutions. Panele

Belka Carat jest skonstruowana w oparciu o

tego typu służą do generowania maksymalnej wymiany

metodę unikatową w skali światowej: walcowana na

ciepła poprzez promieniowanie. Udział promieniowania

zimno rurka miedziana jest połączona za pomocą wią-

wynosi ok. 50-60% (grzania: 60%, chłodzenie: 50%).

zania metalurgicznego z aluminiową blachą żeberkową,

Proces wymiany energii ma bezpośredni wpływ na

zapewniając bardziej efektywne przenoszenie energii

temperaturę otoczenia co jest dostrzegalne z punktu

między powierzchnią chłodzącą a wodą. Wynikiem

widzenia powierzchni panelu. Wymiana energii poprzez

tego jest wysoki efekt chłodzenia na powierzchnię/jed-

promieniowanie nie będzie miała bezpośredniego

nostkę. Technologia metalurgicznego wiązania miedzi

wpływu na ruchy powietrza. Dzięki temu panel nie

i aluminium eliminuje ryzyko korozji elektrochemicznej.

będzie stwarzał ryzyka przeciągów.

Stopień promieniowania belki Carat wynosi ok. 35%
łącznego efektu chłodzenia. Jest to stopień o wiele
wyższy w porównaniu z produktami tradycyjnymi, których stopień promieniowania wynosi ok. 5%.

Belki Atrium i Loggia oferują taką samą technologię jak Carat (patrz obok).
Konstrukcja belki Atrium Plana bazuje na unikatowym procesie produkcyjnym. Optymalny transfer energii jest zapewniony przez wysoko precyzyjne spawanie
laserowe i oferuje niemal bezstratny transfer energii
między orurowaniem miedzianym a aluminiową płytką
dystrybucyjną.
Lindab dostarcza najlżejsze i najwydajniejsze
panele grzewczo-chłodzące na rynku.

Przekrój unikatowych żeberek Lindab. Romboidalny kształt zapewnia
wydajną powierzchnię wymiany cieplnej.
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Dlaczego system Lindab Waterborne Solutions?
Rozwiązania VAV/DCV – Lindab Pascal
Belki chłodzące i panale Lindab można w łatwy sposób
integrować z systemem wentylacyjnym Pascal, co
pozwoli na zastosowanie systemu o zmiennej ilości
powietrza.
Dzięki połączeniu aktywnej belki chłodzącej z technologią VAV (zmienny przepływ powietrza) lub DCV
(wentylacja na żądanie), system Pascal dostosowuje
wentylację, chłodzenie, ogrzewanie, a nawet oświetlenie w celu utrzymania idealnego klimatu wewnętrznego,
gwarantując przy tym najniższy koszt eksploatacyjny.

Opracowanie i testowanie produktu w firmie
Systemy wodno-powietrzne Lindab są opracowywane
i testowane w naszym laboratorium zlokalizowanym
w Farum na terenie Danii.
Aktywne i pasywne belki chłodzące są testowane
zgodnie z normą EN-15116 i posiadają certyfikat Eurovent.

CB
Identification number 08.01.403

Panele grzewczo-chłodzące są testowane niezależnie
(zgodnie z normami EN-14037 i EN-14240) w laboratorium WSPlab w Stuttgarcie i są oznakowane symbolem
CE.
Każda aktywna belka chłodząca jest dopasowana
do wymagań klienta pod kątem ilości powietrza,
ciśnienia statycznego (np. ustawienia JetCone) oraz
profilu dystrybucyjnego (opcjonalna funkcja AirGuide).
Ustawienia są testowane i wstępnie protokołowane na
etykiecie umieszczonej na każdej belce.
Przed dostawą na teren budynku, każdy produkt
przechodzi próbę ciśnieniową w naszej fabryce.
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www.lindQST.com
Dokumentacja Lindab jest najlepsza na rynku, naszym
klientom oferujemy bogaty wybór narzędzi internetowych ułatwiających wyszukiwanie informacji o naszych
produktach.
Dzięki platformie lindQST cała najnowsza dokumentacja jest dostępna bezpośrednio w Internecie. Lindab
Quick Selection Tool jest zaawansowanym narzędziem
internetowym umożliwiającym łatwy i szybki dobór rozwiązań serii Waterborne Solutions. LindQST, w module
Indoor Climate Designer, umożliwia organizowanie
projektów, współdzielenie ich z partnerami biznesowymi,
oferuje także szereg innych praktycznych rozwiązań.
Wszystkie informacje dostępne są na www.lindQST.com.
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Lindab Waterborne Solutions - przegląd produktów
Aktywne belki chłodzące
- chłodzenie, ogrzewanie i wentylacja
Munio
Zintegrowana

Professor/
Professor Plus

jednostka strumieniowa

Optymalna niezawodność

Montaż: produkt przeznaczony do

Zastosowanie: pojedyncze

montażu w pionowej przegrodzie

i otwarte pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, restaura-

z połączeniem teleskopowym dla przedniej kratki wylotowej.

cje, sklepy, supermarkety, itp.

Rozmiar: 800, 1000, 1200 i 1400.

Montaż: wnękowy w różnego typu sufitach podwieszanych lub

Wydajność: chłodzenie do 1000 W/m, ogrzewanie do

wolnowiszący.

1170 W/m, przepływ powietrza do 50 l/s.

Wydajność: chłodzenie 450 W/m, ogrzewanie 1075 W/m.

Cechy główne: montaż w przegrodzie z pełną integracją

Cechy główne: rozwiązanie stanowiące kamień węgielny

z architekturą wnętrza, w połączeniu z technologią JetCone i łatwą

w historii belek chłodzących. Bezkonkurencyjne dotychczas

konserwacją sprawiają, że belka Munio jest idealnym wyborem.

rozwiązanie na rynku!

Zastosowanie: hotele, szpitale, domy starości, hospicja, biura
oraz inne pomieszczenia wyposażone w korytarz z obniżonym
sufitem.

Plexus

Premum

Solidna kompaktowa jednostka o dużym komforcie

Doskonała elastyczność

Zastosowanie: pojedyncze i otwarte pomieszczenia biurowe,

Zastosowanie: regulacja za pomocą

sale konferencyjne, restauracje, sklepy, supermarkety, itp.

technologii JetCone, dysze kątowe

Montaż: wnękowy w różnego typu sufitach podwieszanych

zapewniające rozpływ powietrza we wszystkich

lub wolnowiszący.

kierunkach (360 stopni), redukcja zasięgu, różne metody dosto-

Wydajność: chłodzenie 1400 W, ogrzewanie 650 W.

sowania do sufitu.

Cechy główne: regulacja za pomocą technologii JetCone,

Montaż: wnękowy w różnego typu sufitach podwieszanych.

dysze kątowe zapewniające rozpływ powietrza we wszyst-

Wydajność: chłodzenie 600 W/m, ogrzewanie 700 W/m.

kich kierunkach (360 stopni), redukcja zasięgu, różne metody

Cechy główne: technologie Lindab JetCone i AirGuide

dostosowania do sufitu.

zapewniające optymalną elastyczność.

Solus

Premax

Rewolucyjna belka chłodząca

Doskonała elastyczność i wydaj-

Zastosowanie: każdy projekt,

ność chłodzenia

w którym priorytet mają zrównoważone

Zastosowanie: pojedyncze i otwarte

źródła energii i energooszczędność.

pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, insty-

Montaż: wnękowy w różnego typu sufitach podwieszanych.

tucje, sklepy, supermarkety, itp.

Wydajność: chłodzenie 230 W/m, ogrzewanie 130 W/m.

Montaż: wnękowy w różnego typu sufitach podwieszanych.

Cechy główne: pierwsza na świecie belka chłodząca łącząca

Wydajność: chłodzenie 850 W/m, ogrzewanie 900 W/m.

w sobie funkcje chłodzenia wysokotemperaturowego i grzania

Cechy główne: optymalne rozwiązanie w zakresie chło-

niskotemperaturowego. Wyeliminowanie zaworów i innych akceso-

dzenia. Pełna elastyczność i najlepsza na rynku wydajność

riów. Doskonały klimat wnętrza i duże oszczędności.

chłodzenia.
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Aktywne belki chłodzące
- chłodzenie, ogrzewanie i wentylacja
Architect

Plafond

Różne typy obudów i płyt

Rozwiązanie narożne

przednich umożliwiających

Zastosowanie: dyskretna

łatwe dostosowanie do archi-

i oszczędzająca przestrzeń instala-

tektury wnętrza

cja naścienna.

Zastosowanie: projekty, w których priorytet ma integracja

Montaż: w dowolnym miejscu na ścianie.

architektoniczna.

Wydajność: chłodzenie 450 W/m, ogrzewanie 1075 W/m.

Montaż: natynkowy, sufitowy (mocowanie lub podwieszenie do

Cechy główne: widoczna instalacja w dowolnym miejscu na

sufitu), naścienny.

powierzchni ściany.

Wydajność: chłodzenie 400 W/m, ogrzewanie 1000 W/m.
Cechy główne: technologia JetCone do regulacji objętości
i dystrybucji powietrza, regulowane deflektory powietrza, brak
ograniczeń w zakresie estetyki.
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Lindab Waterborne Solutions - przegląd produktów
Pasywne belki chłodzące
- chłodzenie bez wentylacji
Carat
Wysoko wydajna pasywna belka
chłodząca
Zastosowanie: lokalizacje przemysłowe, przestrzenie robocze, centra wystawowe, biura, instytucje, sklepy supermarkety, itp. o zwiększonym zapotrzebowaniu na chłodzenie.
Montaż: wolnowiszący, sufitowy (mocowanie lub podwieszenie do
sufitu), nad sufitem.
Wydajność: chłodzenie 320 W/m.
Cechy główne: zoptymalizowany strumień pasywny, wysoka
wydajność chłodzenia na drodze promieniowania 30%.

Panele grzewczo-chłodzące
- chłodzenie i ogrzewanie bez przepływu powietrza
Atrium Plana

Atrium C/H & Loggia

Płynne, estetyczne rozwiąza-

Łatwa obsługa, wysoki poziom kom-

nie w zakresie promienników

fortu i energooszczędności

Zastosowanie: Płynne, este-

Zastosowanie: w miejscach, w których

tyczne rozwiązanie w zakresie promienników

wysokie sufity utrudniają przebieg standar-

Montaż: integracja z każdym sufitem standardowego typu,

dowych procesów chłodzenia i grzania.

bezpośrednio na suficie lub swobodny.
Wydajność: chłodzenie 150 W/m², ogrzewanie 620 W/m².

Montaż: integracja z każdym sufitem standardowego typu,

Cechy główne: najlżejszy panel na rynku, zapewniający naj-

bezpośrednio na suficie lub wolnowiszący.
Wydajność: chłodzenie 150 W/m², ogrzewanie 620 W/m².

wyższy dotychczas współczynnik efektywności.

Cechy główne: drugi najlżejszy panel na rynku, zapewniający
bezkonkurencyjny dotychczas współczynnik efektywności.
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Systemy fasadowe
- wentylacja, chłodzenie i ogrzewanie
Fasadium
Maksymalizacja przestrzeni
sufitowej
Zastosowanie: biura i hotele,
w których wymagana są rozwiązania bazujące na systemie okiennym. Nadaje się doskonale
do projektów renowacyjnych obejmujących instalacje sufitowe
o ograniczonej przestrzeni.
Montaż: pod parapetem.
Wydajność: chłodzenie 1500 W, ogrzewanie 2400 W.
Cechy główne: możliwość montażu ukrytego bądź niewidocznego na powierzchni ściany. Osłona za fasadą (montowana na
miejscu).

Akcesoria
- unikatowe opcje Lindab
Rodzina sterowników Regula

Pascal

Urządzenia zaprojektowane specjalnie dla rozwiązań

Uproszczone rozwiązanie z systemem VAV

serii Lindab Waterborne Solutions

Lindab Pascal to znane rozwiązanie ułatwiające spełnianie

Regula Combi i Duo to sterowniki

wszelkich potrzeb w zakresie pra-

zapewniające efektywną kontrolę klimatu

widłowego funkcjonowania systemu

w pomieszczeniu. Oprócz regulacji stan-

VAV.

dardowej Regula Combi oferuje również

Rozwiązanie bazuje generalnie na

możliwość używania szerokiej gamy

regulacji przepływu powietrza, co czyni je systemem zróżnico-

czujników i wyposażenia dodatkowego.

wanego ciśnienia umożliwiającym uzyskiwanie prawidłowych

Sterowniki mikroprocesorowe Regula Connect Basic, Multi

przepływów powietrza we wszystkich elementach systemu

i Pascal umożliwiają szybką i łatwą instalację wyposażenia elek-

i w dowolnych warunkach eksploatacyjnych. Dzięki rozwiązaniu

tronicznego wbudowanego lub montowanego na belce. Regula

Pascal zintegrowanemu z aktywną belką chłodzącą możesz

Secura pełni rolę wyłącznika bezpieczeństwa zapobiegającemu

zmniejszać zużycie energii i korzystać z szeregu innych opcji.

kondensacji wewnątrz belki chłodzącej.

11

12

Rozwiązania na zamówienie
i z wielofunkcyjnymi belkami chłodzącymi
Lindab posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu

– od fazy planowania i projektowania, poprzez instalację,

systemów belek chłodzących. Ta olbrzymia baza wiedzy

aż do uruchomienia i przekazania urządzenia właścicielowi

jest wspierana przez nasze firmowe laboratorium testowe,

budynku. Nasze rozwiązania MSCB (Multi Service Chilled

w którym możliwe jest tworzenie pełnowymiarowych makiet

Beam) umożliwiają ponadto dodanie kilku funkcji do pod-

pomieszczeń. Pozwala to na prowadzenie badań wykonalno-

stawowych funkcji wentylacji, chłodzenia i ogrzewania, np.

ści i projektów potwierdzających, że teorię da się wprowadzić

oświetlenie, system tryskaczowy, głośniki, czujniki dymu, itp.

w życie, zapewniając przy tym, że po instalacji system będzie

Wybierając rozwiązanie z asortymentu Lindab Waterborne

funkcjonował w wymaganych warunkach zgodnie z ocze-

Solutions, zapewnisz sobie optymalizację energii, najwyższą

kiwaniami. Lindab jest zatem w stanie zaoferować naszym

jakość i bezpieczeństwo na wszystkich etapach projektu.

klientom unikatowe doradztwo i wsparcie w całym procesie

Eleganckie rozwiązanie
Wielofunkcyjne belki chłodzące Lindab zapewniają prefabryko-

Począwszy od koncepcji, poprzez studia wykonalności i pełno-

wane rozwiązanie typu "plug and play" spełniające wymagania

wymiarowe testy makiet, a na projekcie końcowym i instalacji

budynku w zakresie ogrzewania i chłodzenia z jednoczesnym

skończywszy, Lindab będzie Ci towarzyszył na każdym etapie

uwzględnieniem pozostałych usług, takich jak oświetlenie,

projektu.

okablowanie itp.
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Tabela doboru produktów Waterborne Solutions
Typ produktu

Belki aktywne

Nazwa produktu

Munio

Plexus

Premum/
Premax

Typ montażu wnękowego

I-

I- X-, Y-, Z-

I-, X- Y- Z-

Typ montażu swobodnego

Solus

Professor/
Professor Plus

I-

I-

F-

F-

Architect

Plafond

Cirum, Luna, Prisma B, C, D

Funkcje
Regulacja przepływu powietrza

JetCone/dysze kątowe JetCone/dysze kątowe JetCone/dysze kątowe Zaślepki

Zaślepki

JetCone

Zaślepki

Regulacja ciśnienia

JetCone

JetCone

Zaślepki

JetCone

Zaślepki

Ustawienia fabryczne (przepływ
powietrza, ciśnienie)

Tak (standard)

Tak (standard)

Tak (standard)

Regulowany układ dystrybucji

Kierownice w kratce JetCone

JetCone

Zaślepki

Tak (standard)

Tak (standard)

Tak (standard)

Tak (standard)

AirGuide (opcja)

Stały

Stały

Deflektory powietrza Stały

Dysze rozbieżne (0°, 16°, 30°)

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Chłodzenie/2-rurowy

Tak (standard)

Tak (standard)

Tak (standard)

Tak (standard)

Tak (standard)

Tak (standard)

Tak (standard)

Chłodzenie + ogrzewanie
/4-rurowy

Tak (standard)

Tak (opcja)

Tak (opcja)

Tak (opcja)

Tak (opcja)

Tak (opcja)

VAV/DCV z Lindab Pascal

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

RAL 9003, 9010

RAL 9003, 9010

RAL 9003, 9010

RAL 9003, 9010

RAL 9003, 9010

RAL 9003, 9010

12 mm

12 mm

12, 15 mm (Premax) 12 mm

12, 15 mm
(Proffessor Plus)

12 mm

12 mm

Przyłącze powietrza

125 mm

125,
160 mm (vert.)

125, 2×125 mm

100, 2×100 mm

125, 2×125 mm

100, 2×100 mm

Długość

800, 1000, 1200,
1400 mm

600 mm

1,2 - 3,6 m

1,2 - 3,6 m

1,2 - 3,6 m

1,2 - 3,0 m

1,2 - 3,6 m

Szerokość

550 mm

600, 1200 mm

600 mm

600 mm

450, 600 mm

497…523 mm

230…301 mm

Wysokość

190 mm
(z płytą przednią)

220 mm

200 mm

200 mm

120, 144 mm

170 mm

240…357 mm

Masa sucha

12,1 - 19,9 kg

11,6 - 30,3 kg

15 - 18 kg/m

11,5 kg/m

11,5 - 13,5 kg/m

11 kg/m

11,5 kg/m

Zawartość wody (tryb chłodzenia)

1,63 - 2,85 l

1,0 -1,3 l

Premum: 0,75 l/m
Premax 0,6 l/m

0,9 l/m

0,65 - 1,20 l/m

0,5 l/m

0,65 l/m

Zawartość wody (tryb ogrzewania)

0,18 - 0,32 l

0,2 - 0,4 l

0,25 l

0,9 l/m

0,33 - 0,12 l/m

0,25 l/m

0,33 l/m

Kolor, standardowy

Wymiary
Przyłącze wody

125, 2×125 mm

Objętości
Przepływ powietrza

6 - 50 l/s

12 - 63 l/s

6 - 65 l/s

8 - 53 l/s

4 - 80 l/s

6 - 65 l/s

4 - 77 l/s

Wydajność chłodzenia, nom., maks.*

1150 W/m

1350 W/m

600 W/m

850 W/m

750 W/m

550 W/m

550 W/m

Wydajność ogrzewania, nom., maks.* 1100 W/m

1950 W/m

750 W/m

850 W/m

800 W/m

750 W/m

750 W/m

Funkcje dodatkowe (wbudowane)
Ogrzewanie

Nie (standard)

Tak

Tak

Nie (standard)

Tak

Tak

Tak

Wbud. zawór i siłownik

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wbud. ochrona przed kondensacją

Regula Secura

Regula Secura

Regula Secura

Regula Secura

Regula Secura

Regula Secura

Regula Secura

Wbud. karta połączeniowa

Regula Connect

Regula Connect

Regula Connect

Regula Connect

Regula Connect

Regula Connect

Regula Connect

Wbud. sterownik pokojowy

Regula Combi

Dostosowanie sufitów (różne typy)

Regula Combi

Regula Combi

Regula Combi

Regula Combi

Tak

Tak

Tak (specjalny typ)

Tak

Powietrze odprowadzane

Tak

Higieniczna konstrukcja
(specjalny typ)
Perforacja (różne typy)

Tak

Tak

Bateria
składana w dół
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak (specjalny typ)

Tak (specjalny typ)

Tak (specjalny typ)

Tak (specjalny typ)

Tak (specjalny typ)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wytłumienie akustyczne
(materiał na bazie wełny mineralnej)
Oświetlenie

Akcesoria
Osłona przyłącza
Zawiesia

Tak

Tak

Akcesoria specjalne (patrz katalog) Tak

Tak

Informacje dodatkowe
Test zgodnie z normą

EN 15116

EN 15116

EN 15116

EN 15116

EN 15116

EN 15116

EN 15116

Certyfikat Eurovent

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Oznakowanie CE
* Maks. LpA = 40 dB(A) przy tłumienności pomieszczenia Dr = 4 dB

Szczegółowe informacje znajdują się na aktualnych kartach katalogowych każdego produktu na stronie www.lindQST.com.
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Typ produktu
Nazwa produktu

Belki pasywne
Carat

System fasadowy
Fasadium

Typ montażu wnękowego
Typ montażu swobodnego

Panele grzewczo-chłodzące
Atrium

Loggia

C-, HTak (specjalny typ)

Atrium Plana
C-, H-, HC-

C-, H-

Tak

Tak (standard)

Tak (standard)

C-, H-, HC-

Funkcje
Regulacja przepływu powietrza

Zaślepki

Regulacja ciśnienia

Zaślepki

Ustawienia fabryczne (przepływ
powietrza, ciśnienie)

Tak (standard)

Regulowany układ dystrybucji
Dysze rozbieżne (0°, 16°, 30°)
Chłodzenie/2-rurowy

Tak (standard)

Chłodzenie + ogrzewanie
/4-rurowy

Tak (standard)
Tak (opcja)

Tak (standard C-)
Tak (standard HC-)

VAV/DCV z Lindab Pascal

Tak (+dyfuzory)

Tak (+dyfuzory)

Tak (+dyfuzory)

Tak (+dyfuzory)

Kolor, standardowy

RAL 9003, 9010

RAL 9003, 9010

RAL 9003, 9010

RAL 9003, 9010

10, 12, 15, 22 mm

10, 12, 15, 22 mm

10 mm

Wymiary
Przyłącze wody

10, 12, 15, 22, 28 mm

Przyłącze powietrza

10, 12 mm
100, 160, 200 mm

Długość

1,2 - 6,0 m

600, 700, 800, 1000, 1200,
1500 mm

1,2 - 6,0 m

1,2 - 6,0 m

0,6 - 3,6 m

Szerokość

310, 440, 580, 710, 840 mm

240 mm

330, 600, 870 mm

330, 600, 870 mm

400, 600, 900, 1200
mm

Wysokość

147 mm

400…640 mm

60 mm

60 mm

35 mm

Masa sucha

1,7 - 5,0 kg/m

14 - 16 kg/m

1,3 - 3,1 kg/m

1,3 - 3,1 kg/m

2,1 - 7,5 kg/m

Zawartość wody (tryb chłodzenia)

0,40 - 1,06 l/m

0,73 - 2,05 l/m

0,18 - 0,53 l/m

0,18 - 0,53 l/m

0,4 - 1,6 l/m

Zawartość wody (tryb ogrzewania)

----

----

----

----

----

Wydajność chłodzenia, nom., maks.*

320 W/m

1500 W

188 W/m (10 K)

Wydajność ogrzewania, nom., maks.*

----

2400 W

470 W/m
(EN, 35 K)

Objętości
Przepływ powietrza

12 - 63 l/s

Funkcje dodatkowe (wbudowane)
Ogrzewanie

Tak

Wbud. zawór i siłownik

Tak

Wbud. ochrona przed kondensacją

Tak

Wbud. karta połączeniowa

Tak

Standard

Standard

Standard

Wbud. sterownik pokojowy
Dostosowanie sufitów (różne typy)
Powietrze odprowadzane

Tak

Higieniczna konstrukcja
(specjalny typ)

Tak (specjalny typ)

Tak

Tak

Tak

Perforacja (różne typy)

Tak

Tak

Tak

Tak (specjalny typ)

Tak (specjalny typ)

Tak (specjalny typ)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

EN 14037/EN-14240

EN 14037/EN-14240

EN 14037/EN-14240

Tak

Tak

Tak

Wytłumienie akustyczne
(materiał na bazie wełny mineralnej)

Tak (specjalny typ)

Oświetlenie

Tak (specjalny typ)

Akcesoria
Osłona przyłącza
Zawiesia

Tak

Akcesoria specjalne (patrz katalog)

Tak
Tak

Informacje dodatkowe
Test zgodnie z normą

EN 14518

EN 14518

Certyfikat Eurovent

Tak

Tak

Oznakowanie CE
* Maks. LpA = 40 dB(A) przy tłumienności pomieszczenia Dr = 4 dB

Szczegółowe informacje znajdują się na aktualnych kartach katalogowych każdego produktu na stronie www.lindQST.com.
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W Lindab, we wszystkim co robimy, kierujemy
się filozofią Good Thinking. Misją, jaką sobie
wyznaczyliśmy, jest tworzenie zdrowego klimatu
wewnętrznego,

a

także

upraszczanie

budowy

zrównoważonych budynków. Osiągamy to dzięki
projektowaniu innowacyjnych, łatwych w użyciu
produktów oraz wysokiej dostępności i logistyce.
Pracujemy również nad sposobami ograniczenia
naszego

wpływu

na

środowisko

naturalne.

W tym celu opracowujemy metody pozwalające na
zminimalizowanie energii wykorzystywanej podczas
produkcji i negatywnego wpływu naszych rozwiązań
na środowisko. Do wytwarzania naszych produktów
używamy stali, którą można w nieskończoność
poddawać recyklingowi bez utraty jej właściwości.
Oznacza to niższe emisje dwutlenku węgla do
atmosfery i mniej zmarnowanej energii.
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