J.03
Lucht-water / waterwater warmte
pompen, chillers &
ventiloconvectoren

GALILEO
Ventiloconvectoren AC/ECM
Ventilclima
Wandtoestel (2-pijps)

Ventiloconvectoren AC/EC 0-10V voor
muurmontage type GALILEO
Compacte ventiloconvectoren (fan coils), voor muurmontage onder het plafond,
voor koelen of verwarmen (2-pijps)
Merk
¾ Ventilclima
Toepassing
¾ Voor koelen of verwarmen met water van hotels, winkels, kantoren,…
Samenstelling
¾ Nieuw, modern en elegant design voor montage hoog aan de muur
¾ De warmtewisselaar is gemaakt van koperen buizen en aluminium vinnen,
met vrouwelijke aansluitingen en luchtgaten
¾ Blaassectie met tangentiële ventilatoren, statisch en dynamisch horizontaal
gebalanceerde aluminium rotors
¾ Infrarood bediening
¾ Luchtfilter
¾ Enkel 2-pijps
¾ Laag geluidsniveau
¾ Beperkte dikte (185mm)
¾ 4 groottes
¾ AC of EC motor
¾ Verkrijgbaar in verschillende kleuren (verkrijgbaar op aanvraag)
Toebehoren
¾ 2 of 3-weg kranen (gemonteerd)
¾ Aan/uit of modulerende motor 230V (24V beschikbaar op aanvraag)
¾ Condenspomp (gemonteerd)
¾ Infrarode afstandsbediening standaard inbegrepen
¾ Wandbediening RWI-ECM2 voor gemotoriseerde flappen of I10-I30-I50
wandbediening voor manuele flappen apart te bestellen
¾ Interfacekaart voor installatie van meerdere toestellen op één thermostaat (max
4 toestellen/kaart) = SDI-V (AC motor)
¾ Voormontage box
Ordervoorbeeld
GALILEO ECM-1-IR-MOL-2WV
Verklaring
GALILEO= Ventiloconvector voor muurmontage onder het plafond
ECM = EC motor
1 = afmeting, zie tabel
IR = met infrarood afstandsbediening, NC = met afstandsbediening aan de muur
MOL = gemotoriseerde flappen, MAL= manuele flappen
2WV = 2-wegventiel (gemonteerd), 3WV= 3-wegventiel (gemonteerd)
Lastenboekbeschrijving
Ventiloconvectoren voor muurmontage onder het plafond, 230V of 24V, gemoto
riseerde of handmatig verstelbare flappen, 2 of 3-wegkranen, tangentiële ventila
toren, elegant en modern design van de behuizing, verkrijgbaar in verschillende
kleuren op aanvraag.
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Specificaties
Verwarmingsvermogen*
(45/40°C) kW
2.28
2.88
3.23
4.4

Type

Koelvermogen*
(7/12°C) kW
GALILEO 1
1.9
GALILEO 2
2.25
GALILEO 3
3.03
GALILEO 4
3.8
* Kamertemperatuur 27°C (DB) / 19°C (WB) - koeling
* Kamertemperatuur 20°C (DB) - verwarming
* Waarden op hoogste snelheid geselecteerd

Lucht*
m3/h
250
370
470
780

Geluidsdruk**
dB(A)
25
28
27
30

**Geluidsdruk (Lp), ruimte 90m³, weerkaatsing 0,5 sec, op laagste snelheid
Geluidsvermogen (Lw) +- 8,6 dB(A) hoger dan geluidsdruk (Lp)

H

H1

P

L
M

Afmetingen
L [mm]
M [mm]
H [mm]
H1 [mm]
P [mm]
[kg]
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1
930
852
323
333
185
12.5

2
930
850
323
333
185
12,5

3
1235
1155
323
333
185
16

4
1235
1155
323
333
185
16
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