
 

Tehniskie dati 
SA focus (F) 200 

- iekārtu tirdzniecība tiek veikta tikai caur oficiālām 

pārstāvniecībām - 

(Izvēlēto preci lūdzu atzīmēt ar krustiņu!) 

Spēkā no 20.05.10 
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Skats: Izpildes varianti: 
 

 
 

Variants PA KREISI 

 

 

 
 

Variants PA LABI 
 

Kondensāta pieslēgumu izvietojumu varianti: (skats no apakšas): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mēroga skice:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nosūce Izplūde 

Padeve Pieplūde 

Nosūce 

Padeve Pieplūde 

Izplūde 

Kondensāta novadīšana 

Variants PA KREISI 

 
  

Kondensāta novadīšana 

Variants PA LABI 

RS 485-BUS-pieslēgums vadības 

pultij /ārējās komponentes 

 

El.pieslēgums  

Montāžas vāks/ iekārtas 

vadība 

Vada caurvades starpgredzeni 

sensoriem / izpildmehānismiem 
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SA - komponentes: 

Materiāls: Aukstuma robeža: 

Plastmasa (standarta-siltummainis, Patents PAUL) -3 °C 

Siltummainis: 

Celuloze (membrānu-mitrais-siltummainis) -10 °C 

Ventialtori: EC radiālie ventilatori ar integrētu elektroniku , V-konstants noregulējums 

Filtri: 
 

Filtru klasse: G4 (Gaisa padevei un nosūcei)  

Izvēles iespējas: ziedputekšņu filtrs F7 (gaisa padevei) – palielināts spiediena kritums 

Karkass: Cinkots lokšņu tērauds, noklāts ar pulvera krāsu 

Trubu pieslēgumi: DN 125 (uzmavas izmērs) 

Kondensāta novadīšana:  Baseinu ventilis AG 1¼“  

Svars: 25 kg 

Elekstrības pieslēgums: 230 V, 50 Hz, gatavs pieslēgumam, aprīkots ar kontaktdakšu 

Aizsardzības klase (saskaņā ar EN 

60335): 
I 

Aizsardzības veids (saskaņā ar DIN 

40050): 
IP 30 

Darbības ierobežojums: -20 °C līdz 40 °C 

Montāža:  
• Līmeniski piekārta pie sienas vai stāvus uz montāžas rāmja (pēc izvēles) 

• Uzstādīšana vēlama  pie temperatūras >10 °C 

Darbības dati: 

Pieslēguma jauda: 140 W 

Efektivitātes kritērijs: 0,31W/m³/h pie 135 m³/h 

Gaisa plūsma: max. 200 m³/h 

Siltuma atdeves efektivitāte: 91 % 

Ventilatora režīms m³/h Skaņas spiediena līmenis 

155 30 

Skaņas dati:  
 

200 24 

Līkne ar izvēlētajiem darbības rādītājiem: 

 

 
Rādītāju skaidrojums: 
 

Līknes P-V tekstuālajos laukos uzrādītie skaitļi norāda uz 

elektroenerģijas patēriņu [W] attiecīgajās darbības vietās. 

 

Vadība un kontrole: Vadības mehānismi: 

 
 

LED-vadības pults 
(PxAxDz milimetros: 80x80x12) PEHA-slēdžaprogrammā 
 

 
 
TFT-Skārienjūtīgs panelis krāsains 
(PxAxDz milimetros: 102x78x14) 

 
• Ventilatora režīmi: IZSLĒGTS, PROM,PAKĀPE 1,PAKĀPE 2, PAKĀPE 3* 

• Ventilatora režīmi: IZSLĒGTS, PROM,PAKĀPE 1 līdz PAKĀPE 7** 

• „tikai Padeve“ vai  „tikai Nosūce“ ** („tikai Nosūce“ slēgta pie darbojoša kamīna 

mājā)  
• Ventilatora režīmu programmēšana ar 1% soli (60-200 m³/h) individuāli katram 

ventilatoru režīmam Padevei un Nosūcei* 

• Individuāli uzstādāms nedēļas programmas režīms* 

• Sensoru automātika (CO2, mitrums, gaisa kvalitāte) pēc izvēles ar ārēju Sensoru* 

• Digitāls I/O-interfeiss (piem. slēdzis IZSLĒGTS no ārpuses) 

• Triecien ventilācijas pieslēgšanas iespēja  

• Filtru darbības kontrole 

• Pretaizsalšanas regulēšana (ieskaitot pretaplodojuma aizsardzību siltā ūdens 

piesildītājam pēc iekārtas) 

• Iekšējā vasaras-ziemas apvada kontrole 

• Iekārta sagatavota vielaicīgai darbībai ar darbojošos kamīnu 

• Dīkstāves jauda 1 W  

  

Iespējas (papildus moduļi) 

• Ārēja elektriskā piesildītāja pirms iekārtas vadība 

• Viena apkures cikla vai gaisa elektriskā piesildītāja pēc iekārtas vadība 

• Zemes siltummaiņa elektriskā vārsta vadība 

 

Piezīmes par vadību un kontroli: 
*  Vadības funkcija bez LED-vadības pults 

** Vadības funkcija tikai ar LED- vadības pulti 

Piezīmes par vadības mehānismu: 
• Vadības mehānisma montāža ar UP 

• Kontroles līnija: J-Y(St)Y 2x2x0,6 aizsargāta, max. 25 m 

• Sadales kārba nepieciešama ventilācijas iekārtas tuvumā 
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