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ILTO 270
Technické parametry

ILTO 270

ILTO 270 ECONO

Typ výměníku, celoroční účinnost

křížový 60 %

křížový 60 %

Max. průtočné množství vzduchu

90 l/s (324 m³/h)

90 l/s (324 m³/h)

Příkon ventilátorů

2 × 120 W

2 × 120 W

Napětí AC

230

230

Jištění

10 A

10 A

Hmotnost

34 kg

34 kg

Volba průtočného množství vzduchu

3 režimy

3 režimy

Nastavení objemu vzduchu na přívodu a odvodu

ne

ne

Nastavení konstantního tlaku na přívodu a odvodu ne

ne

By-pass

mechanický

mechanický

Dohřev přiváděného vzduchu

elektrický 500 W

vodní radiátor

Filtry

G3, F7

G3, F7

Ochrana zamrzání výměníku

teplotní

teplotní

Cirkulační okruh

ne

ano

Průměr připojovacího vzduchového potrubí

4 × 125 mm

4 × 125 mm

Odvod kondenzátu

hadice vnitřní Ø 12 mm hadice vnitřní Ø 12 mm

Doporučená řídící jednotka

ILTO Switch

ILTO Switch

Připojení vodního výměníku

-

přívod 3/8“ vnitřní závit

Třída IP

zpátečka Ø 15 mm

Volitelné přídavné zařízení

ILTO 270

ILTO 270 ECONO

Infrasnímač (prodloužení chodu větrání až 50 %

ano

ano

Pohybový snímač

ano

ano

Snímač kvality ovzduší CO ²
Snímač vlhkosti

ano

ano

ano

ano

Předehřev přiváděného vzduchu

ano

ano

Chladicí zařízení ILTO Cool

ne

ne

Těsnící deska zabraňující úniku vlhkosti

ano

ano

Speciální tlumící komora

ne

ne

Funkce snadného zapálení krbu

ano

ano

Navrhování dohřevu vzduchu vodním radiátorem
DIMENZOVÁNÍ VÝKONU PRO DOHŘEV PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
Přiváděná voda
(°C)

Objemový
průtok
vzduchu
(/s)

Přiváděný vzduch (20°C)
Výkon
(kW)

Voda
průtok
(l/h)

Max. výkon
Výkon
(kW)

Voda
průtok
(l/h)

Parametry ventilátorů
ILTO 270 ODVÁDĚNÝ VZDUCH

Tlaková rezerva (Pa)

Tlaková rezerva (Pa)

ILTO 270 PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH

Průtok vzduchu (l/s)

Průtok vzduchu (l/s)

ILTO 270 ENERGETICKÁ NÁROČNOST

Příkon (W)

Tlaková rezerva (Pa)

ILTO 270 ECONO PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH

Průtok vzduchu (l/s)

Průtok vzduchu (l/s)

Rozměry

Napojení
teplovodního
potrubí

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přiváděný vzduch ø 125 mm
Odváděný vzduch do výměníku ø 125 mm
Venkovní vzduch ø 125 mm
Odváděný vzduch ven ø 125 mm
Připojení topného okruhu
Elektrický připojovací kabel
Kryt kondenzační desky

Akustické parametry
Přívodní část
Volty (V)
Průtok vzduch (l/s)
Střední
frekvence
oktávového
pásma
(Hz)

Odtahová část
Volty (V)
Průtok vzduch (l/s)

Střední
frekvence
oktávového
pásma
(Hz)

Hladina akustického
výkonu
Volty (V)
Průtok vzduch (l/s)

Lp10(A) Referenční plocha 10 m²

Střední
frekvence
oktávového
pásma
(Hz)

* Hladina akustického tlaku nepřesahuje hluk na pozadí.

