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HUOM!   KOJEIDEN KÄTISYYS TARKISTETTAVA ENNEN TILAAMISTA 

 

TK1/PK1/LTO 

+945 l/s / +630 l/s  

-880 l/s / -590 l/s       

 
ILMASTOINTIKOJE RTEK PR 15-CO PRO MODUL MILLENIER TEHDASVALMISTEINEN 
PAKETTIKOJE  

HUOM! Kanavalähdöt 500 

(ENERGENT OY) 

 
Kojepaketti sisältää seuraavat varusteet: 

- tuloilmapuhallin (1/1 ja 1/1,5 tehot) taajuusmuuttaja käyttöinen 

- poistopuhallin (1/1 ja 1/1,5 tehot) taajuusmuuttaja käyttöinen 

- lämmöntalteenottoyksikkö 

- suodatus: tuloilma EU 7 + varasuodatin 

                   poistoilma EU 3 + varasuodatin 

- koje on varustettu sisäänrakennetulla jäähdytysjärjestelmällä 

- koje sisältää kompressorin, lauhdutinpatterin sekä jäähdytyspatterin 

- jälkilämmitys ± 0 / +21, vesi 60 / 40 °C (koje toimii tällöin täydellä ilmamäärällä) 

- äänenvaimennettu vaippa paksuus 50 mm 

- äänen -ja tärinänvaimentimet tuloilma -ja poistopuolella 

- automaattiset säätölaitteet säätökaavion mukaisesti 

- ohjauskeskus 

- RTEK -jalusta 

- ilmanottoyksiköt ja poistoilmayksiköt sekä muut varusteet esitetty piirustuksissa  
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HUOM!   KOJEIDEN KÄTISYYS TARKISTETTAVA ENNEN TILAAMISTA 

 

TK2/PK2/LTO 

+755 l/s / +505 l/s  

-820 l/s / -550 l/s 

 
ILMASTOINTIKOJE RTEK LL 10-CO MODUL MILLENIER TEHDASVALMISTEINEN 
PAKETTIKOJE 

(ENERGENT OY) 

 
Kojepaketti sisältää seuraavat varusteet: 

- tuloilmapuhallin (1/1 ja 1/1,5 tehot) taajuusmuuttaja käyttöinen 

- poistopuhallin (1/1 ja 1/1,5 tehot) taajuusmuuttaja käyttöinen 

- lämmöntalteenottoyksikkö 

- suodatus: tuloilma EU 7 + varasuodatin 

                   poistoilma EU 3 + varasuodatin 

- koje on varustettu sisäänrakennetulla jäähdytysjärjestelmällä 

- koje sisältää kompressorin, lauhdutinpatterin sekä jäähdytyspatterin 

- jälkilämmitys -5 / +21, vesi 60 / 40 °C (koje toimii tällöin täydellä ilmamäärällä) 

- äänenvaimennettu vaippa paksuus 50 mm 

- äänen -ja tärinänvaimentimet tuloilma -ja poistopuolella 

- automaattiset säätölaitteet säätökaavion mukaisesti 

- ohjauskeskus 

- RTEK -jalusta 

- ilmanottoyksiköt ja poistoilmayksiköt sekä muut varusteet esitetty piirustuksissa 
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PK3  0…-30 l/s 

- huippuimuri esim. Sk-Tuote Oy + säädinkupu, ohjaus liesikuvulta (OY SWEGON AB) 

- toimituksessa imuri, äänenvaimennin, kattolevy ja huoltokytkin 

-kts. toimintakaavio 

 

KIK-1  

 

- ilmalämmitin FRICO AD 215 W (Hedengren 09-682 881), koje varustetaan sisäänrakennetulla 
ohjauspaneelilla 

- asennus kattoripustimilla 

- äänieristys 

- kts. toiminta- sekä kytkentäkaavio 

 

KIK-2 

 

- ilmalämmitin FRICO AD 220 W (Hedengren 09-682 881), koje varustetaan sisäänrakennetulla 
ohjauspaneelilla 

- asennus kattoripustimilla 

- äänieristys 

- kts. toiminta- sekä kytkentäkaavio 

 

 

 

PUHALLIN TEKNISEEN TILAAN? 


