
Stav k 06.04.09 Technické údaje
vetracia jednotka s rekuperáciou tepla

Maxi 1201 DC
Vyhradzujeme si právo na 
zmeny v zmysle technického 
pokroku 

Náhľad prístroja:

Rozmery prístroja:

Komponenty vetracej jednotky:

Výmenník tepla: hliníkový krížovo-protiprúdový výmenník tepla na klzných koľajničkách

Ventilátory: radiálne jednosmerné ECventilátory   

Filtre: filter čerstvého vzduchu triedy F7, filter znečisteného vzduchu G4

Skriňa: Rámy: duté profily z eloxovaného hliníka s umelohmotnými spojmi v rohoch; konštrukcia dvojitej steny: z vnútornej strany 
pozinkovaný plech; z vonkajšej strany lakovaný, s ochrannou fóliou; medzivrstva z ohňovzdorne ošetrených EPS-
panelov hrubých 28 mm, zvukovo a tepelne izolujúcich. Konštrukcia skrine umožňuje jej inštaláciu vonku (s ochrannou 
strieškou). Dvierka pre ventilátory a filtre sú izolované. Prístroj môže byť namontovaný na základovom ráme a osádza sa 
na stojato. 

Letná prevádzka: motorický letný bypass, ovládaný tepelnými senzormi; výmenník tepla sa uzatvára do 100 %.

Prívody vzduchu: Nasávanie čerstvého vzduchu: nasávacie hrdlo s protidažďovým ochraným krytom (s klapkou  alebo bez) alebo záklopka 
alebo plachtovinové hrdlo (s klapkou alebo bez)
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Výstup znečisteného vzduchu: plachtovinové hrdlo alebo spojovací golier alebo žalúziová klapka (samozatváracia)
Prívod čerstvého vzduchu: plachtovinové hrdlo alebo spojovací golier
Odsávanie znečisteného vzduchu: plachtovinové hrdlo (s klapkou alebo bez) alebo záklopka

Výpust kondenzátu: vaňa z ušľachtilej ocele s Ø 20 mm hrdlom, sifón 

Centrálny riadiaci prístroj: externé ovládanie s LCD displejom, rozmery: 122x66, prepojovací kábel JYSTY 2x2x0,6, max. 1000m

Elektrické pripojenie: Ventilátory a riadenie:
230 V, 50 Hz, doporučuje sa predradiť vypínač
Elektrická protimrazová ochrana a vykurovací register: 
3x400V + N, 50 Hz samostatný vypínač

Krytie: IP 44 (prístroj)
(podľa DIN 40050) IP 44 (riadenie)

Hmotnosť: 216 kg

Teplotný rozsah: od  -20 do 55 ºC

Prevádzkové parametre:
Objemový prietok Účinnosť 

rekuperácie
Teplota 

privádzaného 
vzduchu  1)

max. tlaková strata Príkon 2) Hladina 
akustického tlaku 
vo vzdialenosti 3mPrívod Odsávanie

m3/h % °C Pa Pa W dB(A)

600 93,1 19,8 494 488 198 44,8

800 92,1 19,5 407 396 301 46,7

1000 91,4 19,2 324 307 433 49,2

1200 90,7 19 241 217 585 51,3
     1) hodnoty pri rovnotlakom vetraní,  tvonk = -10 ºC, φAu = 90 % relat. vlhkosť a todsáv  = 22 ºC, φAb = 50 % relat. vlhkosť
     2) pri tlakovej strate 100 Pa  
   
Charakteristika:

Riadenie:
 

• 3-stupňová regulácia otáčok ventilátorov a funkcia vypínania
• Možnosť voľby medzi
                 - konštantným objemovým prietokom
                 - konštantným tlakom
                 - 0 -10 V vstupný signál
• Nastavovanie rovnováhy prívodu a odsávania
• Plynulé zastavenie/plynulý rozbeh ventilátorov
• Zobrazovanie aktuálnych prevádzkových hodnôt na displeji riadenia
• Zobrazovanie chybových hlásení (protipožiarne klapky, porucha ventilátorov, chyba systému)(voliteľný doplnok)
• Oddelené hlásenie potreby výmeny filtra odsávania a filtra čerstvého vzduchu (voliteľný doplnok)
• 2 analógové výstupné signály 0-10V
• Automatické riadenie bypassu, protimrazovej ochrany, vykurovacieho registra, otváranie a zatváranie žalúziovej 
klapky, dobeh ventilátora pri elektrickom vykurovaní
• Energeticky nezávislá protimrazová ochrana (redukcia objemového prietoku čerstvého vzduchu)

Riadiaca jednotka s LCD displejom
Rozmery: 122 X 66 mm
kábel  na spojenie s ovládacou 
jednotkou: IYSTY 2x2x0,6, max 
1000 m
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