KAIR ECoRotor

Uudsed soojustagastusega ventilatsiooniseadmed

PAREM ÕHU KVALITEET

Nõuetekohaselt dimensioonitud ventilatsioonisüsteem hoiab
siseruumide õhu puhtana ja hoone sisekliima tervislikuna.
KAIR ECoRotor arendati välja vastavalt professionaalide
vajadustele ja soovidele: see on energiatõhus, ökonoomne ja
paindlik lahendus, mis vastab kõigile ventilatsiooni ja õhu
konditsioneerimise vajadustele. KAIR ECoRotor pöörleva
soojustagastussüsteemiga mitmeotstarbelised seadmed on
välja töötatud pikaajaliseks kasutamiseks kontorites ja
muudes töökohtades, koolides, restoranides ja väikestel
tööstuspindadel

ENERGIASÄÄSTLIK, ÖKONOOMNE JA PAINDLIK VENTILATSIOONILAHENDUS
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Vaieldamatu mitmekülgsus
KAIR ECoRotor ventilatsiooniseadmed sobivad nii uutele hoonetele kui ka
renoveerimisprojektidele. Sama seade käitab sujuvat soojustagastusega
ventilatsiooni ning vajadusel ka jahutamist.
Seadmele saab alati paigaldada automaatse kontrolli ja jälgimise süsteemi,
samuti igale konkreetsele asukohale sobiva ja selle nõuetele vastava
alarmfunktsiooni. KAIR ECoRotor seadmeid saab ühendada mistahes
juhtpaneelide ja alljaotuspaneelidega (SDB), alternatiivselt on võimalik kasutada
seadmesse paigaldatud eraldi juhtseadet. Vajadusel saab funktsioonid ühendada
hoone keskse kontrolli- ja haldussüsteemiga.
Lihtsalt muudetav süsteem, mida saab vajadusel
seadmeteks, pakub paigaldamisel täiendavat paindlikkust.

jagada

erinevateks

KAIR ECoRotor ventilatsiooniseadmel on kompaktne disain, sest kõik selle
komponendid on paigaldatud tehases. Lisaks piiratud ruumivajadusele on seade
suurel määral modifitseeritav: olenemata paigaldusruumi suurusest ja asetusest
saab kanaliväljundid alati paigaldada kõige otstarbekamal viisil: kas vertikaalselt
või horisontaalselt või nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Kokku on
saadaval 49 erinevat kanaliväljundit. Kanaliväljundi asetust on lihtne muuta ja
vajadusel saab seda teha otse paigalduskohal.
Tutvuge lähemalt KAIR ECoRotor soojustagastuse elementide
mitmekülgsusega - www.kair.fi
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Teie teenistuse
Ettevõttel KAIR on rohkem kui kolmekümne aasta pikkune kogemus ventilatsiooni, soojustagastuse, kliima- ja
jahutussüsteemide valdkonnas. Oleme dünaamiline Soome ettevõte ja meie tootearenduse osakond töötab
pidevalt välja uudseid lahendusi.
Investeerime tootearendusse, koostöösse mainekate partneritega ja kõrgkvaliteetsetesse komponentidesse.
Järgime kohalikke ja ELi ehitusalaseid õigusakte ja kohaldatavaid haldustavasid.
Ükski KAIRi soojustagastuse element ei välju tehasest enne, kui on läbinud kümneid teste ja kvaliteedikontrolli
meetmeid. Iga seade ehitatakse individuaalselt, nii tagatakse, et kõik kliendi poolt tellitud komponendid ja
funktsioonid on seadmesse paigaldatud ja töökorras.
Igale tarnitavale seadmele koostatakse kliendipõhine projekt ja projekti andmed säilitatakse tehases kliendi
võimalike edaspidiste vajaduste tarbeks.
Kui valite KAIRi soojustagastuse elemendi, siis võite kindel olla, et meie teenindus ei valmista teile pettumust.
KAIRi kõrgel tasemel meeskond pakub teile abi kõigis seadme planeeringut, paigaldamist, käitamist ja
hooldamist puudutavates küsimustes, seda nii telefoni kui e-posti teel (info@profener.ee või https://
www.kair.fi/en/contact).
Kõik meie masinad on varustatud erinevates keeltes toodud lihtsate kasutamise kontrollidega ja teile antakse
alati kaasa vajalike piltidega paigaldamisjuhised.

PARIM NÕUDLIKES TINGIMUSTES.
Lihtsalt kasutatav seadmete- ja mõõtmete
valikprogramm internetis
Internetist
leiate
meie
lihtsa
ja
mitmekülgse
ventilatsioonisüsteemide valiku ning mõõtmete juhendi, mis
võimaldab kiiresti võrrelda erinevaid tehnilisi parameetreid.
Kanali asukohtade kiirvalik aitab määrata konkreetsele
asukohale optimaalse kanalipaigutuse lahenduse.
Lisaks saate kasutada arvutirakendust, mis hõlmab järgmist:
•
•
•
•
•
•
•
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õhuvoolu kõverad
SFP arvud
helitaseme andmed sagedusalade kaupa
patarei andmed
soojustagastuse elemendi arvestuslik aastane kasutegur
mõõtkavalised joonised
kanaliväljundid

Suurem tõhusus ruumi kasutamisel, paigaldamisel ja
hooldamisel
KAIR ECoRotor mitmeotstarbelised seadmed on välja töötatud vastavalt maksimaalse energiatõhususe
nõuetele.
Kõigis KAIR ECoRotor ventilatsiooniseadmetes on soojustagastussüsteemi kõrge kasutegur kombineeritud madala
energiatarbimisega; KAIRi seadmed on juba vastavuses ErP 2015 direktiiviga sätestatud energiatõhususe nõuetega.
Näiteks, siseneva/väljuva õhu 1,0 m3/s ventilatsiooni erivõimsus − SPF arv on vaid 1,43!
Äärmiselt tõhus pöörlev soojustagastuse element omakorda tagab 78–89% kasuteguri. Täiendava säästu annavad
uuenduslikud, EC tehnoloogiaga varustatud ja eriti kompaktselt ehitatud alalisvoolupuhurid, mis tarbivad
tavapäraste sagedusmuunduri tehnoloogiaga varustatud seadmetega võrreldes 25–45% vähem energiat. KAIR
ECoRotor ventilatsiooniseadmed töötavad väga vaikselt.
Veelgi suurema tõhususe ja säästu võib saavutada ventilatsiooni optimeerimise ja sujuva reguleerimisega; vajadusel
saab ventilatsiooni parameetreid kontrollida õhu kvaliteedi, temperatuuri või niiskuse alusel.
KAIR ECoRotor ventilatsiooniseadmete kompaktne disain ja kanaliväljundite võimaluste rohkus ei hoia ainult ruumi
kokku, vaid säästab ka raha: seade ja kanaliväljundid on kohandatavad paigutusruumi suurusele ja kujule ning
üldjuhul puudub vajadus täiendavateks investeeringuteks, näiteks olemasolevate struktuuride eemaldamiseks või
uute ehitamiseks. Paigalduskulud ja paigaldamiseks vajaminev aeg on minimaalsed.
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Lihtne paigaldada väikestesse ruumidesse
KAIR ECoRotor ventilatsiooniseadmed tarnitakse otse tehasest ühes pakendis, kuid neid saab ka hõlpsasti eraldi osadeks jagada, nt
transpordi eesmärgil. See on seadmete suur eelis nii renoveeritavatel objektidel kui ka uusehitistel, sest nõutav takistusteta läbikäigu laius
on vaid 80 cm!
Seade on kohandatav ja sobib peaaegu igasse ruumi; selle kompaktne disain ja optimaalsed kanaliväljundid vähendavad ruumivajaduse
miinimumini.
Paigaldamine on lihtne ja kiire, sest seadme kõik komponendid on eelnevalt paigaldatud. Elektri- ja automaatikakeskus on paigaldatud,
ühendatud ja testitud. Erinevate plokkide vahelised elektri- ja automaatikaliidesed on teostatud kiirliitmikega (plug and play). Ka jahutus
ja muu seadme lisavarustus on juba paigaldatud ning kohe kasutusvalmis.
Vaadake meie transpordi ja paigalduse videot (www.kair.fi/5180) ja veenduge ise, kui kiire ja lihtne on paigaldus!

KAIR ECoRotor on vastutustundlik valik.
Kestvad ja keskkonnasõbralikud lahendused on meile olulised
BEnergiat säästes hoiame ka loodust. Seega pöörame erilist tähelepanu meie seadmete energiatõhususele: see tähendab
– kõrge soojustagastuse tõhusustegur ja võimalikult väike elektritarve. Kõik meie seadmed ja varustus on täielikus
vastavuses kehtivate energiatõhususe normidega.
Näiteks tänu meie uudsele EC ventilatsioonitehnoloogiale tarbivad KAIR ECoRotor ventilaatorid võrreldes
traditsiooniliste vahelduvvoolulahendustega kolmandiku võrra vähem elektrit. Mõelge vaid, kui palju elektrit – ja
loodust – on võimalik säästa selle ja muude KAIR ECoRotor lahendustega.
Eelistame energiasäästlikke toormaterjale. Väärtustame pakkematerjali ringlussevõttu ja proovime viia nende kogused
miinimumini. Meie toodetes on kohaliku tootmissisendi osakaal kõrge ning püüame kasutada lähedalasuvaid ettevõtteid,
sest lühikesed veokaugused vähendavad keskkonnakoormust. Logistilisest vaatenurgast soodsa asukoha tõttu on meie
toodete transpordivahemaad lühikesed.
Asjakohane ja energiasäästlik ventilatsioonilahendus pikendab hoonete eluiga ning vähendab keskkonnamõju.
Otsustage, millist kliimaseadet te soovite ja laske KAIRil see teoks teha! Vaadake meie pidevalt täienevat tootevalikut www.kair.fi.
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KAIR ECoRotor 5180 EC uudsed lahendused

Tõhus pöörlev soojustagastuse element

Mitmekülgsed kohandamise võimalused

KAIR ECoRotori pöörlev soojustagastuse element on tipptasemel: 78–89%, olenevalt õhu kogusest
(õhuvool 1/1).

Ventilatsiooni saab sujuvalt reguleerida, kas püsirõhule või sõltuvalt välisõhu kvaliteedist (niiskus, CO2
sisaldus).
Ventilaatori sujuv reguleerimine muudab spetsiaalsete reguleersiibrite paigaldamise üleliigseks. Sisseja väljapuhkeventilaatorite pöörlemiskiirust reguleeritakse eraldi. Juhtajameid kontrollitakse alalispinge
sõnumitega (0–10 V).

EC (elektrooniliselt kommuteeritud) alalisvoolu tehnoloogiaga varustatud
kamberventilaatorid

Jahutus lisavarustusena kõigile KAIR ECoRotor mudelitele
Lisaks tõhusale ventilatsioonile saab kõiki KAIR ECoRotor mudeleid varustada konkreetsele
asukohale sobiva jahutuslahendusega. KAIRi tavade kohaselt on jahutusseade samuti seadmesse
paigaldatud ja testitud. Valikus on kompressorist, aurustist ja kondensaatorist koosnev integreeritud
kompressoriga jahutussüsteem või vesiradiaatoril põhinev jahutussüsteem.
Jahutussüsteemi mõõtmete valimise programmi leiate - www.kair.fi/suunnittelija.

EC ventilaatorid on näide uuenduslikest lahendustest, mis ühendavad rea eeliseid.
Ventilaator, elektrimootor ja reguleerimissüsteem moodustavad kompaktse struktuuri, mis säästab ruumi.
Töötamisel tekkiv müra on nõrk ja elektritarve madal, mis nähtub madalatest SFP arvudest (nt 1/1 m3/s
SFP 1,43). Puudub eraldi sagedusmuunduri või kaabelduse vajadus, mis võib põhjustada raadiomagnetilisi
häireid. Otseajam vähendab ka hoolduskulusid, sest lülitite ja rihmade asendamine jääb ära.
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Kaugjuhtimine
KAIR ECoRotor seadmeid saab kaugjuhtimise süsteemil ühendada ka Internetti/mobiiltelefoni, mis
võimaldab seadme kontrollimist ja reguleerimist olenemata ajast ja kohast. Samuti saab võimalike
alarmidega viivitamatult tegeleda. See säästab aega ja vaeva – energiatõhusus tõuseb, samal ajal
vähenevad käitamis- ja hoolduskulud.

SDB liides

Kasutusvalmis juhtseade

Võib ühendada kõigi haruseadmetega. Kõik seadmes olevad juhtajamid, juhtseadmed ja lukud on
klemmliistule eelnevalt paigaldatud ja ühendatud. Piisab vaid ühest kaabliühendusest SDB liidesega ja
testitud seade on töövalmis ja vabalt reguleeritav. Standardvarustuses on standardsõnumeid (0–10 V)
kasutavad rõhuvaheandurid üle filtrite; lisaruum klemmliistul on temperatuurianduritele.

Mitmekülgne ja lihtne juhtseade on tehases eelprogrammeeritud, seadistatud ja testitud. Võib ühendada
Internetipõhise juhtimiskeskusega. ModBus ühenduse võimalus.

EH-105

OF

KAIR ECoRotor seadmeid saab kaugjuhtimise süsteemil ühendada ka Internetti või mobiiltelefoni:
• Mobiilivõrgu kaudu mobiiltelefoniga (GSM, 3G)
• Internetipõhisese EH-neti kaudu hoone kontrolli- ja haldussüsteemiga
• Interneti ja mobiilseadme kombineeritud lahendus, mille korral kontroll toimub Interneti
kaudu ja alarmid saadetakse mobiiltelefonile.
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KAIR ECoRotor 5180
Tehnilised andmed
Õhu vooluhulk
KAIR ECoRotor 5180-EC-EU7 - Väljapuhke õhuvool

KAIR ECoRotor 5180-EC-EU7 - Sissepuhke õhuvool
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Kaugjuhtimise diagramm

Järelsoojenduse kontrollrühm

KAIR kontrollrühm (lisavarustus)
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Baasvarustus

1,5

1,6

KAIR ECoRotor 5180 ventilatsiooniseade

Elektrijaotuskilp seadmesse integreeritud,
varustatud, ühendatud ja testitud

Automaatika: kasutusvalmis juhtseade või
SDB liides, eelnevalt paigaldatud ja testitud
Kanaliväljundid
8 x Ø 500 mm
4 tki korkidega

Sissepuhkeõhu filter
Väljapuhke ventilaator
Pöörlev soojustagastuse
element
Väljapuhkeõhu filter
Sissepuhke ventilaator
Kuuma- ja helikindel raam
50 mm mineraalvillaga
Galvaanitud terasest raam

Kondensvee ühendus Ø 32 mm

Järeljahutus
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Varustus
Standardvarustus

Lisatarvikud

• Pöörlev soojustagastuse element
• Pöörleva soojustagastuse elemendi pöörlemiskiiruse sujuv reguleerimine,
0–10 V
• Soojustagastuse elemendi sulatus koos rõhuvaheanduritega

Kõik lisatarvikud tarnitakse seadmesse paigaldatuna

• Sissepuhkeõhu kamberventilaator integreeritud mootori ja
pöörlemiskiiruse kontrolliga (EC mootor)
• Väljapuhkeõhu kamberventilaator integreeritud mootori ja
pöörlemiskiiruse kontrolliga (EC mootor)
• Õhuvoolu mõõtmise ühendused ventilaatoritel
• Sissepuhkeõhu filter, pikk kott-tüüpi filter EU5/F5, EU7/F7 või EU8/F8
• Väljapuhkeõhu filter, pikk kott-tüüpi filter EU5/F5, EU7/F7 või EU8/F8
• Järeljahutus: vesiradiaator 60/40 °C (VP), vesiradiaator maasoojusküttele
35/25 °C (VPM) või elektriradiaator (SP)
• Integreeritud elektrijaotuskilp, varustatud, ühendatud ja testitud
• Juhtseade või SDB liides, eelnevalt paigaldatud ja testitud
Ouman EH-105 juhtseade, paigaldatud:
- Juhtseade Ouman EH-105
- Nädala/päeva kell
- Sujuv sisse- ja väljapuhke ventilaatori kontroll 1–10 V
- Sujuv järelsoojenduse ja soojustagastuse elemendi kontroll 0–10 V
- Filtriandurid – osutav/alarmeeriv
Ouflex juhtseade, paigaldatud
- Sujuv sisse- ja väljapuhke ventilaatori kontroll 1–10 V
- Sujuv järelsoojenduse ja soojustagastuse elemendi kontroll 0–10 V
- Sissepuhkeõhu filtri kuvaga rõhuvaheandur 0–10 V
- Väljapuhkeõhu filtri kuvaga rõhuvaheandur 0–10 V
- Pöörleva soojustagastuse elemendi kuvaga rõhuvaheandur 0–10 V
SDB liides
- Juhtajamid, klemmliistul, eelnevalt ühendatud ja testitud
- Vabad punktid klemmliistul 4 välise temperatuurianduri jaoks

Jahutamine
• Integreeritud, testitud kompressoriga jahutussüsteem 15 kW, minimaalne
õhuvool 0,8 m3/s (sh kompressor, aurusti ja kondensaator)
• Integreeritud, testitud kompressoriga jahutussüsteem 18 kW, minimaalne
õhuvool 1,0 m3/s (sh kompressor, aurusti ja kondensaator)
• Jahutus/otseaurustusseadmega radiaator (HP) paigaldatud seadmesse
• Jahutus/vesi- või glükoolradiaator (JP) paigaldatud seadmesse
• Tilgakogumisvann, roostevaba (jahutusega mudelitele)

• Süsinikdioksiidi andur (CO2L)
0-10 V, 24V AC või DC.
Kontrollib ventilatsiooni vastavalt õhu
kvaliteedi väärtustele.

• Niiskusandur (RF)
Kontrollib ventilatsiooni vastavalt õhu
niiskuse väärtustele.

Muu lisavarustus
• Järeljahutuse reguleerimise süsteem (sh pump, liini reguleerimise klapp,
ühesuunaline klapp ja kahesuunaline mootoriklapp ja juhtajam)
• 0-10V, 24V, AC või DC
• Standardne rõhu reguleerimine (VPS)
• Õhuvoolu kuvaga andur (FIE) 0-10V, 24V, AC või DC

• Vesiradiaatoriga mudelitel sisse- ja väljapuhkeõhu reguleersiibrid ja nende siibrite
mootorid on ON/OFF vedrusulguriga tüüpi,
A4V või DC; elektriradiaatoriga mudelitel –
ON/OFF 24V AC või DC tüüpi.

• Kiiruse juhtseade (PO) Kaspo 10, 0-10 V,
24V AC või DC. Kontrollib õhuvoolu sujuvalt
miinimum- ja maksimumväärtuste vahemikus.

• Täiendav aegrelee nupp (SI)
Aktiveerib seadme 1–5 tunniks miinimum- ja
maksimumkiirusel.
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• Bus adapteri kaart LON,
MODBUS (Ouman EH-105 juhtseade)
Bus liides kesksele hoone kontrollija haldussüsteemile.

• EH-Net webi kontroll (Ouman EH-105
juhtseade)
Internetipõhine hoone kontrolli- ja
haldussüsteem.

• GSM kontroll (Ouman EH-105 juhtseade)
GSM või muus mobiilivõrgus funktsioneeriv
kontrolli, andmelugemise ja alarmi
vastuvõtmise süsteem.

Tehnilised andmed
Järeljahutus
vesiradiaator (-VP 60/40°C)

21 kW, 1,3 m³/s, 0,25 l/s, 2 kPa, ∆t vesi 60/40°C, ∆t õhk 7/21°C, ühendustoru 2 x Ø 28 mm Cu

vesiradiaator (-VPM 35/25°C)

21 kW, 1,3 m³/s, 0,51 l/s, 2 kPa, ∆t vesi 35/25°C, ∆t õhk 7/21°C, ühendustoru Ø 28 mm Cu

elektriradiaator (-SP14,4)

14,4 kW, 0,85 m³/s, ∆t õhk 7/21°C

elektriradiaator (-SP21,6)

21,6 kW, 1,3 m³/s, ∆t õhk 7/21°C

Ventilaatorid
sissepuhe (otseajam) alalisvoolu kamberventilaator

1,85 kW, max. 2,9 A / 400 V

väljapuhe (otseajam) alalisvoolu kamberventilaator

1,85 kW, max. 2,9 A / 400 V

Elektrilised parameetrid

Järelsoojenduse
meetod

Järelsoojenduse
võimsus
(kW)

Jahutuse
võimsus
(kW)

Pinge/
sagedus
(V/Hz)

Sisendvõimsus
(kW)

Sisendkaitse
(A)

Kaal

400/50

3,7

3x10

595

(kg)

ECoRotor 5180-EC-VP

vesiradiaator 60/40°C

30

ECoRotor 5180-EC-VP-CO15

vesiradiaator 60/40°C

30

15

400/50

9,1

3x25

743

ECoRotor 5180-EC-VP-CO18

vesiradiaator 60/40°C

30

18

400/50

9,8

3x25

752

ECoRotor 5180-EC-VPM

vesiradiaator 35/25°C

30

400/50

3,7

3x10

637

ECoRotor 5180-EC-VPM-CO15

vesiradiaator 35/25°C

30

15

400/50

9,1

3x25

759

ECoRotor 5180-EC-VPM-CO18

vesiradiaator 35/25°C

30

18

400/50

9,8

3x25

768

ECoRotor 5180-EC-SP14,4

elektriradiaator

14,4

400/50

18,1

3x32

582

ECoRotor 5180-EC-SP21,6

elektriradiaator

21,6

400/50

25,3

3x50

609

ECoRotor 5180-EC-SP14,4-CO15

elektriradiaator

14,4

15

400/50

18,1

3x32

751

ECoRotor 5180-EC-SP14,4-CO18

elektriradiaator

14,4

18

400/50

18,1

3x32

760

ECoRotor 5180-EC-SP21,6-CO15

elektriradiaator

21,6

15

400/50

25,3

3x50

752

ECoRotor 5180-EC-SP21,6-CO18

elektriradiaator

21,6

18

400/50

25,3

3x50

761
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Mõõtmed

1174

1250

1250

1650

635

625

1250

1853

625

290

1650

1145

1145
1650

738

2376

1250

1148

100 - 130
Vajadusel saab seadme transportimiseks jagada osadeks.
Mõõtmed ja muud tehnilised andmed leiate ka Internetist, kasutades meie lihtsat
valimise ja mõõtmete programmi. Lisaks saab programmi kasutada seadme töö
katsetamiseks, mis annab teile muude andmete seas õhuvoolu kõverad, SFP arvu,
soojustagastuse arvestusliku aastase kasuteguri ja patarei helitaseme andmed.
www.kair.fi/suunnittelijalle
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1250

Kanaliväljundid

Kanaliväljundi alternatiivid parema käe seadmetele. Saadaval ka vasaku käe seadmetele. Erinevate
ruumidele ja nõuetele vastavad kanaliväljundid on leitavad ka Internetist meie kasutajasõbraliku valimise ja
mõõtmete programmi abil.
www.kair.fi/suunnittelijalle
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Töödiagrammid

KAIR ECoRotor 5180-EC-VP-CO-VAK

KAIR ECoRotor 5180-EC-VP-EH
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SELGELT PAREM ÕHK

www.kair.fi
www.profener.ee

Profener OÜ (esindaja Eestis), tel. +372 5620 4545, e-post info@profener.ee

KAIR tehas, tel. +358 424 9581, e-post kair@kair.fi

