
 

Tehniskie dati  

iekārta maxi 4002  
- iekārtu tirdzniecība tiek veikta tikai caur oficiālām pārstāvniecībām - 

Spēkā no 01.11.11 

Saskaņā ar tehnoloģiju attīstību tiek paturētas tiesības uz jebkādām 
izmaiņām. 
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Iekārtas uzbūve: 
 

 

 1   Galvenais slēdzis ventilatoriem un kontroles 
ierīcēm 

 2   Galvenais slēdzis elektriskiem piesildītājiem pirms 
(KWin) un/vai pēc iekārtas (KWout) 

 3   Centrālā pieslēgumu kārba CB4 TAC4 DG- 
regulēšanai (pieslēgta no iekārtas ārpuses) 

 4   Gaisa padeves (no SA uz telpu) ventilators (en) 
 5   Gaisa izplūdes (no SA uz āru) ventilators (en) 
 6   PWW- elektriskais piesildītājs pēc iekārtas (NV 

vai KWout izvēlne) 
 7   Motorizēts žalūziju veida slēģis pie gaisa 

pieplūdes (āra gaiss zu SA) (CT izvēlne) 
 8   F7 – filtrs pie āra gaisa pieplūdes 
 9   Elektrisks kanāla sildītājs pirms iekārtas (KWin 

izvēlne) 
10  Kondensāta novadīšanas pieslēgums 
11  Vasaras apvads 
12  Gaiss/Gaiss– siltummainis 
13  G4 – filtrs pie gaisa nosūces (no telpas uz SA) 
14  Motorizēts žalūziju veida slēģis pie gaisa nosūces 

(no telpas uz SA), (CT izvēlne)   

 
 

Iekārtas mēroga skices:  
 

 
 

Pieslēgumu skices: 

 

 
 

Pieslēgums Izplūde / Pieplūde  
 
 

 

 
 

Pieslēgums Padeve/ Nosūce 

Komponentes: 
Siltummainis: Alumīnija-krustenisko pretplūsmu-siltummainis uz sliedēm 

Ventilatori: EC-līdzstrāvas-radiālie ventilatori 

Filtri: Filtru klasse: Padeve F7, Nosūce G4 

Iekārtas karkass: Iekārtas rāmis: anodēta alumīnija dobi profili ar stūra savienojumiem no stiprināta polipropilēna; 
30 mm Dubultsienu-Paneļu-Konstrukcija: Iekšpusē cinkota alva; ārpusē poliestera pārklājuma tērauds; Skaņas un 
siltumizolācija pateicoties divkārtīgai 28mm biezai EPS plāksnei (pašdzēsoša, M1 klasse). Karkasa konstrukcija 
pieļauj iekārtas uzstādīšanu ārā (komplektācijā ar aizsargjumtu). Visas pieejas durvis ventilatoriem un filtriem ir 
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aprīkotas ar rokturiem. Iekārta ir uzmontēta uz pamata rāmja un ar to uzstādāma stāvus pozīcijā. 

Darbība vasarā: Motorizēts vasaras apvads, regulējas ar temperatūras sensoru; siltummainis ir 100 % noslēdzams 

Pieslēgumi: 

(iespējamās komponentes) 
Pieplūde:    Gaisa pieplūdes izvads ar aizsargresti (bez/ar elektrisku vārstu) vai Elektrisks vārsrs vai  Elastīgs buru 

auduma pieslēgums (bez/ar elektrisku vārstu) 
Izplūde:      Elastīgs buru auduma pieslēgums vai Žalūziju veida slēģis (pašslēdzošs                                                                         
Padeve:       Elastīgs buru auduma pieslēgums  
Nosūce:       Elastīgs buru auduma pieslēgums (bez/ar elektrisku vārstu) vai Elektrisks vārsrs 

Kondensāta novadīšana:  Cēlmetāla kondensāta vanniņa ar kondensāta hidrantiem ∅32 mm un sifonu 

Elektrības pieslēgums: Ventilātori un Kontroles/vadības ierīces: 

1 x 230 V +N, 50/60 Hz; pie galvenā slēdža (jau savienots ar centrālo kontroles un vadības ierīci) 
Elektriskie pirms un pēc iekārtas piesildītāji, pēc izvēles: 

3 x 400 V +N, 50/60 Hz; atsevišķs galvenais slēdzi  (jau savienots ar centrālo kontroles un vadības ierīci)   
Aizsardzības veids (saskaņā ar 
DIN 40050): 

IP 44 (Ventilatoriem) 
IP 20 (RC TAC4 REC) 

Svars: 486  kg 

Darbības ierobežojums: -10 līdz 55 °C (apkārtējās vides apstākļi ap ventilatoru motoru) 
 

Darbības rādītāji: 
max. Iespējamais spiediens 

Gaisa plūsmas 

apjoms  
Siltuma atdeves 

efektivitāte 1)  

Gaisa padeves 

temperatūra 1)  Padeve Nosūce 

Elektrības patēriņš 

2)  

Skaņas spiediena 

līmenis 2)  

3 m attālumā 
m³/h % °C Pa Pa W dB(A) 

2000 92,8 19,7 770 762 605 49,9 

3000 91,5 19,3 596 577 1212 54,3 

3500 90,9 19,1 504 479 1600 56,2 

4000 90,5 19,0 356 378 2048 57,8 
 

1)  Dati līdzīgam gaisa padeves un nosūces plūsmas apjomam pie  tPie = -10 °C,  ϕPie = 90 % r.F. un tNos =  22 °C, ϕNos = 50 % r.F. 
2) Pie ārēja spiediena 100 Pa 
 

Iekārtas vadība: 
• Gaisa apmaiņas daudzuma kontrole (precīza informācija par ventilatoru darbības punktu).  
• 4 laika programmu kontrole (iespējams uzstādīt dažādus darbības režīmus dažādos laikos).  
• Trauksmes signāls defektu, robežvērtību sasniegšanas vai pārspiediena gadījumā. 
• Gaisa apmaiņas daudzuma kontrole ugunsgrēka trauksmes gadījumā. 
• BOOST funkcija – jeb palielināta ventilatoru darbība, kas ļauj , ar iepriekš uzstādāmu gaisa apmaiņas ātrumu (padeve/ nosūce) pārprogrammēt 

aktuālo vērtību. 
• Automātiska 100% vasaras apvada kontrole brīvai gaisa atdzesēšanai. 
• Automātiska žalūziju veida vārstu kontrole (CT). 
• Iespēja nodrošināties pret siltumatdeves iekārtas aizsalšanas, modulējot gaisa plūsmas apjomu vai ar inteliģentu elektrisku kanāla sildītāju ar 

pretsala aizsardzību pirms iekārtas (KWin). 
• Elektriskā piesildītāja pēc iekārtas kontrole (PWW-piesildītājs NV vai elektriskais piesildītājs KWout), lai nodrošinātu konstantas iepriekš 

uzstādītas temperatūras uzturēšanu telpās.  
• Ventilatoru uzstādījumu un vērtību uzrādīšana displejā. 
• Analogi izejošie signāli gaisa plūsmas apmaiņas daudzumam un spiedienam. 

 
 

Iespējamie vadības mehānismi:                                                     Iekārtas saziņas iespējas: 
• RC TAC4, RC TAC4, Tālvadības pults ar LCD-displeju 

 

  Izmērs: 122 x 66 mm 
- Kabelis savienojumam ar tālvadības pulti: IYSTY 2x2x0,6;  max. 1000 
m; no iekārtas ārpuses 

• TCP/IP TAC4 MODUL  

- Gateway saziņai ar ēkas vadības 
ierīcēm izmantojot MODBUS-
TCP/IP-tīklu 

• MODBUS-RTU-Netzwerk 

- tiešai saziņai ar ēkas vadības 
ierīcēm (neizmantojot TCP/IP 
TAC4 MODULI) 

  
• GRC TAC4, tālvadības pults ar skārienjūtīgu displeju  

- ar to iespējams kontrolēt līdz pat 247 vienības 

 Izmēri: 152 x 87 mm 
Kabelis savienojumam ar tālvadības pulti: IYSTY 2x2x0,6 ar RS-232-
buksi; 3 m 

• GPRS TAC4 MODUL 
- saziņas princips balstīts uz web 
serveru aplikācijas bāzes vai 
GPRS-saziņai izmantojot 
MODBUS-TCP/IP-tīklu 

 
  

Ieteikums: Garantijas un apkopes darbu nodrošināšanai no iekārtas kontroles/ vadības puses nepieciešama vismaz 60 cm brīva telpa! No 
pārējām 3 pusēm ieteicams nodrošināt vismaz 50 centimetru brīvas telpas!  

 

 
 

 


