
Kompaktiluokka
WK-com F: kompaktirakenteiset WOLF-ilmastointilaitteet

Lämmitys - Ilmanvaihto - Ilmastointitekniikka
Heating - Ventilation - Air Conditioning
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	X Laitteen käyttö ja huolto mahdollista sivulta ja alhaalta

	X Kompakti rakenne, yhteensopivuus standardien ja määräysten kanssa

	X Ilmamäärä 3500 m3/h asti

	X Versio VDI 6022

	X Täyttää Ekodesign-Verordnung 2018 -vaatimukset

	X Tehokkaat, laadukkaat ja suorituskykytestatut rakenneosat

	X Akustisesti optimoitu kotelointi varmistaa hiljaisen toiminnan

	X Tukeva itsekantava kotelorakenne helpottaa asennusta

	X Laiteasennusvalmius vakio-ominaisuutena

	X Täydellinen sisäkaapelointi ulkoiseen ohjauskaappiin/liiäntäyksikköön

	X Valinnainen ohjauskaappi WOLF C-max DDC-ohjausyksiköllä tai erillisenä seinäasennuksena

	X Laaja valikoima käyttöyksiköitä, huoneohjausyksiköitä ja kosketuspaneeleja

	X Tiedonsiirtovaihtoehdot Modbus, BACnet ja LON

	X Voidaan laajentaa yksilöllisesti tarpeen mukaan optimoiduilla komponenteilla (esim. äänenvaimentimet, lämmityspatterit (PWW/sähkö),  
jäähdytyspatterit (PKW/suorahöyrystimet), suodattimet jne.)

	X Kotelomateriaali galvanoitu tai ruostumaton (V2A) teräslevy, alumiini (AlMg3), pinnoitus (RAL asiakaserittelyn mukaan)

	X Monipuolinen käytössä

	X Laskenta testatulla ja sertifioidulla suunnitteluohjelmalla 

AINA OIKEA RATKAISU!

EDUT

WK-com F

WOLF WK-com F -kompaktilaitteet ovat  
mukava ja tehokas ratkaisu vaativien  
kohteiden ilmanvaihtoon Energiaoptimoitujen  
moduulien kompaktiversiot soveltuvat 
monipuolisesti erilaisiin käyttösovelluksiin 

ja niiden suorituskyky on erinomainen. 
Huoltotoimenpiteet voidaan asiakastarpeista 
riippuen suorittaa laitteen alapuolelta tai 
sivulta. Kaikkien komponenttien sisäinen 
johdotus on yksilöllisesti konfiguroitavassa 

WOLF C-max -ohjausyksikköön tai 
kiinnitysyksikköön (paikan päällä olevaa 
ohjausta käytettäessä), mikä mahdollistaa 
monipuoliset räätälöintimahdollisuudet eri 
käyttötarpeisiin.

WK-com F B16

WK-com F B26

WK-com F B34

Laatutakuu
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EHA
(FOL)

SUP
(ZUL)

ODA
(AUL)

ETA
(ABL)

L2

3/4“

L3

Tyyppi WK-com F 16 WK-com F 26 WK-com F 34

Korkeus A mm 410 450 490

Leveys B mm 1250 1830 2050

Pituus C mm 1850 1950 2200

Leveys - Ohjauskaappi/kytkentärasia D mm 120 120 120

Moduulit Kpl 1 3 3

Pituus - Moduulit mm 1850 L1 600 / L2 750 / L3 600 L1 600 / L2 1000 / L3 600

Paino per moduuli kg 250 92 / 118 / 92 110 / 175 / 110

Tilavuusvirta - V3 (2,0 m/s) m3/h 1500 2450 3150

Tilavuusvirta - V2 (1,8 m/s) m3/h 1350 2300 2850

Tilavuusvirta - V1 (1,6 m/s) m3/h 1200 2050 2050

LTO:n lämpötilahyötysuhde % >90 >90 >90

LTO-luokka H1 H1 H1

Suodatin - EN779
ISO 16890

M5-F9 
ePM 2,5 - ePM 10

M5-F9 
ePM 2,5 - ePM 10

M5-F9 
ePM 2,5 - ePM 10

Suodatinpaksuus mm 48 / 96 48 / 96 48 / 96

Suodatinpinta-ala m2 2,9 / 5,4 4,9 / 9,2 6,1 / 11,4

Puhallin-moottoriyksikkö EC EC EC

Energiatehokkuusluokka IE4 IE4 IE4

Syöttöjännite V 1x230 / 3x400 1x230 / 3x400 1x230 / 3x400

Taajuus Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60

WK-com F Mitat

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ
Leikkausmitat - kansi ja pohja

SIVULTA

ODA = Outdoor Air = Ulkoilma (AUL)
ETA = Extract Air = Poistoilma (ABL)
SUP = Supply Air = Tuloilma (ZUL)
EHA = Exhaust Air = Jäteilma (FOL)
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Kompakti laiteyksikkö  
WK-com F F

Täyttää rakenteen ja suunnittelun osalta 
standardin VDI 6022 vaatimukset, tehokkaat 
ja korkealaatuiset komponentit täyttävät ErP 
2018 -direktiivin energiavaatimukset.  
Itsekantava, tukeva moduulirakenne, jossa 
kaksoiskuorella varustetut muotolevyt ja 
40 mm paksu palamaton mineraalivillaeristys  
(A2 s1d0) (DIN EN 13501), mahdollistaa 
nopean ja helpon asennuksen.  

Kotelon erinomainen äänieristys on saatu 
aikaan 1,0 mm teräslevystä valmistetuilla  
sisä- ja ulkokuorilla, joissa on sormenjälkiä 

hylkivä pinnoite. Valinnaisena saatavissa  
on myös RST- (V2A) tai alumiinirakenteisia 
(AlMg3) tai pinnoitettuja versioita. Kaikki 
kotelokomponentit ovat korroosionkestäviä  
ja ne voidaan purkaa kokonaan ja kierrättää 
ympäristöystävällisellä tavalla. 

Laitemoduulit on liitetty yhteen ulkopuolelta 
ruuvikiinnityksin, mikä helpottaa asennusta. 
Asiakkaan pyynnöstä pääsy käyttö- ja huol-
tokohteisiin voidaan järjestää säädettävillä 
ja huoltovapailla saranoilla, lukituksella ja 
turvalaitteilla varustettujen huoltoluukkujen 
kautta alapuolelta. Sivuluukkuversioissa  
tarkastukset suoritetaan lukituksella ja kah-
voilla varustettujen irrotettavien  

tarkistuskansien kautta. Verhouspaneelit,  
tarkistusovet ja kannet on tiivistetty testa-
tuilla, mikrobiologisesti inerteillä VDI 6022 
-sertifioiduilla. erikoistiivisteprofiileilla.
Kaikki kosteudelle altistuvat komponentit  
on valmistettu korroosionkestävästä materi-
aalista ja niissä on eristetty, alumiini tai RST  
kokonaan tyhjentyvä 3D-kondenssiallas.  
Kolmiulotteisella kallistuksella varustettu 
3D-kondenssiallas ehkäisee veden paikalleen 
jäämistä, mikrobikasvua ja siihen liittyviä 
hygieniariskejä.

Sormenjälkiä hylkivä pinnoite

Älykäs moduulirakenne

3D-kondenssiallas, RST

WK-com F - Tarkemmat tiedot

LAATU - YKSITTÄISTEN KOMPONENTTIEN SUMMA!

”Pienin tehopak-
kauksemme!”

WK-com F 34



5

Erittäin tehokkaan, korroosionkestävän  
vastavirtalevylämmönvaihtimen lämmöntal-
teenottoaste on yli 90 %. Integroidulla ohi-
tuksella ja sisäänrakennetulla portaattomalla 
servomoottorilla varustettuna se mahdollis-
taa kesäkäytön ilman lämmön talteenottoa 
(vapaa jäähdytys) ja portaattoman tehon-
säädön.  
Ohuet, samansuuntaisesti vastavirtaperiaat-
teen mukaan järjestetyt alumiinilevyt mahdol-
listavat tulo- ja poistoilmavirtojen täydellisen 
erotuksen. Tämä estää kosteuden tai hajujen 
siirtymisen.  

Valinnaisesti saatavana epoksipinnoitettu tai 
PET:stä valmistettu siirrin. Alumiinista/RST;  
sta valmistettu eristetty ja täysin tyhjentyvä 
3D-kondenssiallas varmistaa, että kondenssi-
vesi pääsee poistumaan sivuliitännän kautta.

Kammiopuhallin  
EC-moottorilla

Uusinta EC-teknologiaa kammiopuhallin  
on jatkuvasti säädettävissä koko sallitulla 
nopeusalueella. Sen optimaalinen asennus  
ja tasapainotus mahdollistaa hiljaisen  
käynnin ja korkean hyötysuhteen.
Elektroniikkaosat täyttävät EMC-direktiivin 
vaatimukset ja verkkohäiriöitä koskevat  
määräykset. Suojattuja johtoja ei tarvita.
Laite-elektroniikka on varustettu aktiiviseen 
lämpötilanhallintaan perustuvalla ylikuumene-
missuojalla, suojausluokka on IP 54. 

Sinkitty imukartio on varustettu ilmavirtaus-
mittauksella. Suoritustiedot vastaavat stan-
dardin DIN 24166 mukaista tarkkuusluokkaa 
2, hyötysuhdeluokka on IE4. Puhallinmoot-
toriyksikössä on tärinävaimennus ja se on 
varustettu potentiaalintasauksella.

Muut tekniset tiedot on annettu laitedoku-
mentaatiossa.

Suodatin F7 ja F9

Ilmanotto on varustettu laatuluokan F7/F9 
paneelisuodattimella, jonka paksuus on  
48 tai 96 mm. Runsaasti mitoitettu suodatus-
pinta torjuu tehokkaasti hieno- ja siitepölyt 
ja varmistaa suodattimen pitkän käyttöiän. 
Lämpötilankesto on jopa 60 °C. Vakiovaruste-
luun kuuluvien asennettujen ja johdotettujen 
paine-eroyksiköiden kautta tapahtuva suo-
datinvalvonta mahdollistaa tehokkaan seu-
rannan (likaantumisen valvonta - VDI 6022  
ja ErP 2018).

Suodatin M5 

M5-laatuluokan paneelisuodattimet, joiden 
suodatinpaksuus on 48 tai 96 mm ja joita  
käytetään myös poistoilmassa, luokitellaan 
samoilla vaativilla kriteereillä: pitkä käyttöikä, 
runsas suodatinpinta, lämpötilankestävyys  
60 °C asti, polttokelpoinen, vakiovarusteena 
asennettu ja kytketty paine-eroyksikkö  
(kontaminoitumisen valvonta - VDI 6022 ja 
ErP 2018).

LTO, jossa 3D-kondenssiallas

EC-moottori

Paneelisuodatin F7, F9 ja M5

Lämmöntalteenotto

Paneelisuodatin

”Suorituskykyä  
mittojen mukaan!”
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MODUULIRAKENNE
Luontaisesti tukevan moduulirakenteen ansiosta 
järjestely- ja yhdistelymahdollisuudet ovat käytän-
nössä rajattomat. WOLF-moduulirakenne mah-
dollistaa lukuisia erilaisia versioita ja ratkaisuja. 
Käyttöpuoli on vapaasti valittavissa. WK-kompak- 
tilaitteilla voidaan toteuttaa kaikenlaiset kote- 
lointiratkaisut riippumatta siitä, onko käyttö- ja 
huoltotoiminnot järjestettävä sivulta vai alhaalta. 

WK-com F -ilmastointilaitteet ovat ihanteellinen ratkaisu huonetilo-
jen ilmastointiin, kun vaatimuksena on kompakti laitekoko. Energiaa 
säästävien EC-puhallinten, tehokkaiden lämmöntalteenottojärjestel-
mien ja testatun suodatintekniikan ansiosta tämä kompaktirakentei-
nen laitesarja on erittäin energiatehokas. Optimaalinen järjestelmä 
ilmastointitarpeitasi varten. Moduulijärjestelmä tarjoaa rajattomat 

muokkausmahdollisuudet. Räätälöity, hygieeninen ilmastointijär-
jestelmämme täyttää VDI 6022 -standardin ja ErP 2018 -direktiivin 
vaatimukset.

KOMPAKTI RATKAISU 

OHJAUSYKSIKKÖ
WK-com -kompaktilaitteiden ja WOLF C-max-ohjausy- 
ksikön yhdistelmällä saadaan aikaan älykäs järjestelmärat- 
kaisu, jossa kaikki komponentit toimivat yhdessä optimaalisesti.  
Liitäntävalmius helpottaa ja nopeuttaa laitteen kytkentää  
ja käyttöönottoa asennuspaikalla.

Valinnaisesti saatavana ilman ohjausyksikköä puhaltimet  
kaapeloituna.

Uusinta tekniikkaa edustavat käyttöyksiköt sekä laajennus-  
ja tiedonsiirtomoduulit (Modbus, BACnet, LON)

WK-com F ulkopuoli
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Materiaali - sinkitty tai ruostumaton teräs, alumiini (AlMg3) tai pinnoite - määritetään asiakaserittelyn mukaan.  
Myös muut yhdistelmät kuten RST-sisäverhous ja galvanoitu ulkokuori ovat toteutettavissa ilman ongelmia. 

USEITA MATERIAALIVAIHTOEHTOJA

LAITEASENNUS
Laitteiden vakiovarusteluun kuuluvat kiinnitysaukot mahdollistavat helpon ja turvallisen  
asennuksen kattorakenteisiin. Pääsy tarkistus- ja huoltokohteisiin on esteetön! 

LAITEASENNUS

HYGIENIA
WK-com-kompaktilaitteiden sileät sisäpinnat ehkäisevät mikro-organismien 
muodostumista. Kotelorakenteet on hygieenisesti suljettu testatuilla ja  
mikrobiologisesti inerteillä tiivistysaineilla.

ÄÄNIEN SIIRTYMINEN 
Rakenne- ja runkomelun siirtymisen estämiseksi järjestelmässä käytetään vain 
täysin eristettyjä ja vaimennettuja liitoskappaleita (galvanoitu tai ruostumaton 
teräs). Niiden kattava eristys ja vaimennus estää melun siirtymisen. Erittäin 
hiljainen: Standardin DIN 52210 mukainen akustisesti optimoitu kotelorakenne 
(äänieristysindeksi Rw38 dB) minimoi puhaltimien melupäästöt.

LAITELIITÄNTÄ 
Ulkopuoliset moduuliliittimet mahdollistavat nopean, turvallisen ja kestävän laiteasennuksen.

 

18 dB(A) 
 asti
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Korkealla hyötysuhteella tapahtuva lämmön  
talteenotto sekä jäähdytys ja kostutus 
aiheuttavat kondenssiveden muodostumista. 
Kondenssivesi on johdettava poisnopeasti 
ja luotettavasti. Alumiinista tai ruostumat-

tomasta teräksestä valmistetun WOLF 3D 
-kondenssialtaan kolmiulotteinen kaltevuus 
estääveden kerätytymisen, itiökasvun ja 
muut hygieniariskit.

3D-KONDENSSIALLAS

WK-com F -malleissa käytetään energiaa 
säästäviä EC-puhaltimia. Erinomaisen  
hyötysuhteen tarjoavat IE4-mallit ovat  
optimoidun profiilirakenteen ansiosta  
erittäin hiljaisia ja tärinättömiä. 

Integroitu elektroniikka tekee taajuusmuut-
tajista tarpeettomia ja varmistaa, että  
nopeudensäätö tapahtuu portaattomasti  
tarpeen mukaan.

PUHALTIMET

WK-com F sisäpuoli

Laatutakuu:  
DIN-, VDI- ja hygieniatestit, RLT-valmistajayhdistyksen jäsenyys 
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 jopa

% Korkealaatuiset vastavirtalevylämmönvaihtimet, joiden lämmöntalteenottoaste on jopa 90 %, 
keräävät arvokasta energiaa poistoilmasta. Vähäisen kulumistaipumuksensa ansiosta järjes- 
telmät ovat erittäin toimintavarmoja ja kustannustehokkkaita niin hankinnan kuin käytönkin 
osalta. Ilmavirtojen sekoittumattomuus edistää hygienisyyttä. Integroidulla pellistöllä ja  
säätömoottorilla varustettu vakiokokoonpanoon kuuluva ohitusjärjestelmä mahdollistaa  
optimaalisen tehonsäädön. LTO-järjestelmää voidaan käyttää myös jäähdytykseen (viileän 
ulkoilman johtaminen huonetiloihin ilman keinojäähdytysenergiaa).

LÄMMÖNTALTEENOTTO

Kaikissa WK-com -kompaktilaitteissa on vakiovarusteena standardin DIN EN 779 (2012) tai  
ePM 1 - ePM 10 tai ISO 16890 mukaiset 48 tai 96 mm paksuiset paneelisuodattimet (M5-F9). 
Valinnaisesti voidaan rakentaa lisäsuodatinyksiköitä lisäämällä kokonaisuuteen (esim. biostaatti-
sia) suodatinosia. Biostaattisilla suoja-aineilla käsitellyt suodattimet estävät sienten ja bakteerien 
kasvua, mikä varmistaa ilman terveellisyyden. Biostaattisille suodattimille on ominaista erinomai-
nen pölynkeräyskyky ja tehokkuus myös kosteissa oloissa.

Valinnainen:
Lämmönsiirrin 

epoksipinnoitettuna  
tai siirtimen 

materiaalina PET

SUODATIN

Paneelisuodatin   
Kompaktisuodatin
Pussisuodatin, lyhyt
Pussisuodatin, pitkä
Rasvasuodatin
Kiintoainesuodatin
Aktiivihiilisuodatin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.     
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
7.  

 

90
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WK-com F Lisävarusteet sekä yhdistelmä- ja laajennusmoduuli

KOTELOINTIVAIHTOEHDOT
Runkoversio on saatavana sinkittynä tai 
RST-versiona (1.4301), verhouslevyjen mate-
riaalina voi olla sinkitty tai RAL-pinnoitettu 
teräslevy tai alumiini- (AlMg3) tai RST-levy 
(1.4301) asiakkaan erittelyn mukaan.

PUHALLINMODUULI
Jokaiseen kokoluokkaan on saatavana erilaisia yksilöllisesti mitoitettuja optimoituja EC- 
puhaltimia. Integroitu elektroniikka mahdollistaa puhallinmoottoriyksiköiden portaattoman 
tehonsäädön.
 
Suunnittelussa huomioidaan kaikki ulkoiset ja sisäiset vastukset ja varmistetaan, että  
puhallinvalinta on aina optimaalinen!

LAITELIITÄNTÄ

Laiteliitäntöihin käytetään vain sinkitystä  
(tai ruostumattomasta) teräslevystä val-
mistettuja kiinteitä liitäntäosia, joihin on 
integroitu rakennemelua vaimentava eristys-
elementti. Tämä järjestely estää tehokkaasti 
laite- ja rakennemelun siirtymisen.

WK-com F WK-com F 16 WK-com F 26 WK-com F 34

Pituus  (mm) 600 600 600

Leveys  (mm) 625 915 1025

Korkeus  (mm) 410 450 490

Paino  (kg) 51 64 72

WK-com F WK-com F 16 WK-com F 26 WK-com F 34

Pituus (mm) 100 100 100

Leveys (mm) 525 815 925

Korkeus (mm) 310 350 390

Laippa (mm) 30 30 30

H

B

L
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WK-com F Lisävarusteet sekä yhdistelmä- ja laajennusmoduuli

SULKUPELLIT

Tiiviisti sulkeutuvat alumiinisäleiköt (tiiviys-
luokka 2, standardi DIN EN 1751) ulkoisilla 
hammaspyörillä, akselivälitys servomootto-
rilta.

SUODATINMODUULI
Suuripinta-alaisten integroitujen paneelisuodatinten (M5-F9, (EN 770/laatuluokka ePM10 - 
ISO 16890) syvyys on 48 ja 96 mm.  
Lisävarustevaihtoehtoja: tasku-, kompakti-, aktiivihiili-, HEPA- ja metalliverkkosuodattimet.

WK-com F WK-com F 16 WK-com F 26 WK-com F 34

Pituus (mm) 100 100 100

Leveys (mm) 525 815 925

Korkeus (mm) 310 350 390

Laippa (mm) 30 30 30

H

B

L
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Yksilöllisesti tarvittavalle tehoalueelle portaattomasti säädettävällä, ulosvedettävällä läm-
mönvaihtimella varustettu korkealaatuinen kotelomoduuli integroidulla turvalaiteyksiköllä. 
Moduulin ulkopuolelle asennettava kompakti liitäntä-, teho- ja turvalaiteyksikkö.

SÄHKÖLÄMMITINMODUULI

Sisäänrakennetuilla, lasikuitukannella varustetuilla äänenvaimentimilla varustettu korkea-
laatuinen kotelomoduuli (VDI 6022). Laskelma tehdään yksilöllisesti halutun vaimennuksen 
mukaan.

ÄÄNENVAIMENNINMODUULI

Valinnainen:
	X Ruostumaton lämmityspatteri
	X Pinnoitetut lamellit

WK-com F Lisävarusteet sekä yhdistelmä- ja laajennusmoduuli

PWW-LÄMMITINMODUULI

Kupariputkilla ja puristetuilla alumiinila-
melleilla ja ulosvedettävällä, yksilöllisesti 
mitoitetulla kuumanvesilämmönvaihtimella 
varustettu korkealaatuinen kotelomoduuli. 
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Korkealaatuinen kotelomoduuli, jossa integroitu 
alumiininen kondenssiallas, kolmipuolinen  
kallistus (VDI 6022), kondenssiveden poisto 
sivulta. Patterin ulosvedettävyys helpottaa  
huoltotoimenpiteitä. 

Puristetuilla alumiinilamelleilla varustetut 
kupariputkirakenteiset kylmävesilämmön-
vaihtimet (tai suorahöyrystimet) mitoitetaan  
yksilöllisesti vaadittavan tehotason mukaan.

PKW-JÄÄHDYTINMODUULI/SUORA HÖYRYSTIN

Valinnainen:
	X Ruostumaton lämmityspatteri
	X Pinnoitetut lamellit
	X Pisaranerotin, irrotettava

”Kompaktit mitat  
varmistavat tehokkaan tilankäytön”

WK-com F Lisävarusteet sekä yhdistelmä- ja laajennusmoduuli
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WK-com F Ohjausyksikkö

Modbus

Huonetilayksikkö etäkäyttöyksikkö paikalliskäyttöyksikkö

BAC

OheisväyläCOMM-moduulit

K
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IP Service Interface

Ohjain Laajennus

SAPRO/SCOPE

Etähuolto

Säätötapa
	X Jatkuva tuloilma
	X Poistoilma-, tuloilmakaskadi
	X Tila-, tuloilmakaskadi 

Lisälämmityspatteri
	X Pumppu-lämminvesipatteri (PWW)
	X Sähkölämmityspatteri
	X Lämpöpumppu 

Jäähdytys
	X Vapaajäähdytys
	X Jäähdytyspatteri PKW
	X Jäähdytyspatteri DX (lämpöpumppu) 

Tiedonsiirto
	X SD-kortti ja sisäinen muisti
	X Etäkäyttö TCP/IP:n kautta
	X BAC-Net-käyttöliittymä
	X Modbus
	X LON

Toimintatapa
	X Portaaton 0-100 % 

3-portaisen automaattijärjestelmän kautta
	X Tilavuusvirta vakio
	X Vakiopaine
	X CO2-säätö
	X Kosteudensäätö 

Ohitus - kesä/talvi
	X Säädettävillä raja-arvoilla varustetut  

sisäiset anturit lämmön talteenottoa 
varten

	X Vapaajäähdytys 

Suodatinvalvonta
	X Paineyksikkö 

Poiskytkentä BMZ
	X Tulo-ja poistoilma ”pois”
	X Poistoilma ”pois” 

LTO-yksikön 
jäätymissuojaus
	X Lämpöanturi

WOLF C-MAX
 
Mukava ja helppokäyttöinen
Asetukset voidaan määrittää helposti 
WK-com F -sarjan laitteille kehitetyn  
säätö ja ohjausjärjestelmän kautta.

Valitse haluamasi toimintatila, lämpötila  
tai käyttöaika. 

Laitteistokohtainen
WOLF C-max -tehdaskonfigurointi laitteis-
tokohtaisesti asiakkaan järjestelmän mukaan 
helpottaa käyttöönottoa. Asiakkaan tarvitsee 
LTO-yksikön käyttöönottoa varten asettaa 
vain tarvittavat ohjearvot, kiinteät käyntino-
peudet sekä tilavuusvirta-, paine- ja kytken-
täaikatiedot.

Yhdellä silmäyksellä
	X Huonetilayksikkö paikan päällä tapahtu-

vaa käyttöä varten (lisävaruste)
	X Käyttöyksikkö (HMI) käyttöönottoa ja  

toiminnan laajentamista varten
	X Tehtaalla esiohjelmoitu ja konfiguroitu 

ohjausjärjestelmä
	X Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
	X Laajennusmoduulit BAC-NET, Modbus-  

ja LON-liitäntä (esiohjelmoitu; moduulin  
integrointi olemassa olevaan VAK-yksik-
köön paikan päällä)

	X Etäkäyttö TCP/IP:n kautta
	X CO2-, paine-, tilavuusvirtavakio- tai  

kosteussäätömahdollisuus
	X Ohjelmistopäivitykset SD-kortin kautta
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Etäkäyttö TCP/IP:n kautta

Tool Interface

Nro Nimike

1 Ulkoilmalämpötila-anturi

2 Tuloilmalämpötila-anturi

3 Poistoilmalämpötila-anturi

4 Jäteilmalämpötila-anturi

5 Huoneilmalämpötila-anturi

6 Ilmanlaatuanturi

7 Tuloilman kosteusanturi

8 Poistoilman kosteusanturi

9 Huonekosteusanturi

10 Ilmavirtamittari

11 Lämmön talteenotto/ohitus

12 Ulkoilma- ja jäteilmapelti

13 Ulko- ja poistoilmasuodattimen valvonta

14 Lämmityspatteri, pumppu-lämminvesi

15 Sähkölisälämmityspatteri

16 Jäähdytyspatteri, pumppu-kylmävesi

17 Tuloilmapuhallin

18 Poistoilmapuhallin

Hallintalaitteet

AI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AO 1 1 1 1 1 1

DI 1 1 1 2 1

DO 1 1 1 1 1 1

Käyttöyksikkö

Kosketusnäyttö

Huonetilayksikkö

COMM-moduulit
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WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Yrityskäyttö lämmitys - ilmanvaihto - ilmastointitekniikka
Münchener Str. 54
85290 Geisenfeld, GERMANY
Puhelin +49 (0)8452 99-0
Telefaksi +49 (0)8452 99-250
Sähköposti info@wolf-geisenfeld.de 
Internet www.wolf-geisenfeld.de


