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zmeny v zmysle technického 
pokroku

Technické údaje
vetracej jednotky  s rekuperáciou tepla

Climos F 200 
                                        

Náhľad: Varianty:

CLIMOS F 200 Basic  - typ A, resp. B
• bez integrovaného predohrevu
• obslužná jednotka: TFT dotykový displej

LED displej

CLIMOS F 200 Comfort  - typ A, resp. B
• s integrovaným predohrevom
• obslužná jednotka: TFT dotykový displej

Varianty z hľadiska konštrukcie:
Typ A Typ B

Montážna poloha

Rozmery :
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Technické údaje:
Tepelný výmenník: Materiál: polymérová membrána , (entalpický výmenník) min. teplota -10°C
Ventilátory: EC radiálne bezkomutátorové ventilátory, s integrovanou elektronikou, konštantný prietok 
Filter: Trieda filtra F5, na požiadanie F7 (peľový filter pre nasávanie)
Skrinka: Pozinkovaný oceľový plech povrchovo upravený, zvnútra EPP na tepelnú a zvukovú izoláciu, 
Hmotnosť: 25 Kg
Priemer vzt prírub: DN 125  

Prevádzkové údaje:
Elektrické pripojenie: 230 V, 50 Hz kábel so zástrčkou, max. príkon 140W (Basic)/750W (Comfort)
Druh ochrany: IP 30 (podľa DIN 40050)
Trieda ochrany: I (podľa EN 60 335)
Účinnosť teplotná:
Spätný prenos vlhkosti:
(DIN EN 1314-7)

82,5%  
60,3%
(zmerané pri 110m3/h a 100 Pa)

Teplotný rozsah: od – 20 do 40 °C
Kapacita vetrania: 50 - 200  m3/h
Hluk produkovaný 
jednotkou: 
(vo vzdialenosti 3m)

 Prietok (m3/h)
100
200

Hladina akustického tlaku dB(A)
-
-

Graf tlakovej straty: Poznámky:

  

   

Všetky uvedené hodnoty platia pre prístroj bez 
integrovaného predohrevu.
Hodnoty výkonu uvedené v grafe sú vo W.

Nastavené hodnoty prietoku pre LED displej

Stupeň vetrania Prietok (m3/h)

1 55

2 75

3 100

4 125

5 150

6 175

7 200

Upozornenie:

prístroja musí byť umiestnený v priestoroch s 
teplotou nad 0°C, doporučuje sa aspoň 10°C.

Riadenie a obslužné jednotky:
• Nastavenie intenzity vetrania s 1% krokom (50-200m3/h) pre každý 

stupeň a ventilátor, možnosť vypnutia jedného z ventilátorov
• Stupne vetrania: vypnuté, prerušované vetranie, stupne  1 - 3 pre TFT 

dotykový displej
• Stupne vetrania: vypnuté, stupne 1 - 7 pre LED displej
• Individuálne nastaviteľný týždenný  časový program pre TFT displej
• Automatické vetranie pomocou externých senzorov CO2, RH,
• Digitálne I/O rozhranie
• Možnosť pripojenia  tlačidiel nárazového vetrania
• Kontrola výmeny filtrov
• Riadenie protimrazovej ochrany (vrátane protimrazovej ochrany 

prípadného vykurovacieho teplovodného výmenníka )
• Spolupráca s kozubom
• Režim vypnutia (Stand by), príkon < 1W

Voliteľné príslušenstvo:
• riadenie externej protimrazovej ochrany
• riadenie vykurovacieho okruhu
• riadenie elektrickej klapky vzduchového alebo čerpadla kvapalinového 

zemného výmenníka tepla

LED displej:
rozmery 80x80x12 mm

TFT dotykový
displej:
rozmery 102x78x14 mm

Pozn.:
• podomietková montáž obslužnej jednotky
• pripojovací kábel: J-Y(St)Y 2x2x0,6, max. 25m, 

tienený, medzi obslužnou jednotkou a adaptérom
• CAT5 kábel 1,5 m, s konektormi RJ-45 na 

prepojenie medzi adaptérom a jednotkou
• montážna podomietková krabica v blízkosti 

jednotky pre umiestnenie adaptéra.
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