
COMPACT AIR
Kompaktne rootorsoojusvahetiga 
ventilatsiooniseade kuni 1440 m³/h



COMPACT – Suurepärane sisekliima väikses pakendis 
Uuendusliku ja ennast tõestanud Swegoni tehnoloogia on kompaktses ja 
paindlikus seadmes, mis tagab väga hea ja tervisliku sisekliima: nt. koolis või 
väikeses kontoris. Võimalik on valida erinevate lisaseadmete vahel mis 
aitavad seadme kohandada teie vajadustele vastavaks.
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TECHNICAL GUIDE
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Indoor climate products

Air handling units can be equipped with different types of 
heat exchangers. In many cases, one and the same unit can 
be chosen with different types of heat exchanger.

The three most common types of heat exchangers are pre-
sented below.

Rotary heat exchanger
The rotary heat exchanger consists of a rotating wheel with a 
multitude of small passages, ‘ducts’, made of aluminium. The 
warmer extract air heats the ducts and transfers heat to the 
colder supply air.

Its temperature efficiency may be as high as 85% if the 
supply air and extract air flow at the same rate. Normally, 
frost never forms inside a rotary heat exchanger. As a result, 
it can keep its high temperature efficiency regardless of the 
outdoor temperature.

The rotary heat exchanger recovers cooling energy just as 
efficiently and with treatment for hygroscopicity or sorption 
also recycles moisture, which saves the cost of cooling.

A rotary heat exchanger should not be used if the same air 
handling unit serves mixed activities, for example an office 
and restaurant, as the same surfaces come into contact with 
both extract and supply air.

Plate heat exchanger
A cross-flow plate heat exchanger consists of thin aluminium 
plates that form air passages arranged at right angles to one 
another. The warmer extract air heats the plates and trans-
fers heat to the colder supply air. 

A counter-flow plate heat exchanger is designed in the same 
way as a cross-flow, however, it is constructed so that there 
is also a parallel section. This makes the contact area larger 
than a cross-flow plate heat exchanger.

Its temperature efficiency is as high as 65% in a cross-flow 
plate heat exchanger and up to 80% in a counter-flow plate 
heat exchanger, if the supply air and extract air flow at the 
same rate. 

The supply air and extract air have completely separate air 
passages therefore possible odours or particles in the extract 
air cannot be transferred to the supply air. 

Coil heat exchangers
Coil heat exchangers are generally used when you want 
separate air passages for high air flows. It has one liquid coil 
in the supply air and one in the extract air. The liquid in the 
extract air coil is heated by the extract air and is pumped to 
supply air coil which heats the supply air. 

Its temperature efficiency is as high as 60% if the supply air 
and extract air flow at the same rate.

Outdoor air Supply air Extract air Exhaust air

Rootorsoojusvaheti

Heat recovery in air 

COMPACT AIR - Kompaktne ventilatsiooniseade
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Seadme tüüp Õhuvoolu hulk (m3/h)
Ühenduse
mõõdud

Juhtimine

Compact Air 02 300 - 900 d=250 (2x) IQnomic

Compact Air 03 300 - 1440 d=250 (2x) IQnomic

■ Kõrge kasuteguriga rootorsoojusvaheti

■ Kvaliteetsest lehtalumiiniumist toodetud rootor

■ Ruumisäästlik soojustagastus

■ EC ventilaatorid

■ Õhuvoolu hulk 300m³/h kuni 1440m³/h



■ Väga efektiivne rootoroojusvaheti RECOnomic
(temperatuurikasutegur kuni 85%) madala
rõhulangusega

■ Väga kõrge kasuteguriga, EC-mootoriga ventilaatorid

■ F7 kassettfilter (ePM1 55%) sissepuhke- ja
väljatõmbeõhu jaoks

■ Võimalikud töörežiimid: püsiv õhuvooluhulk,
vajadusele vastav 0-10 V pingesignaali või sisemise
VOC anduri järgi juhtimine

■ Tsingitud ja valgeks värvitud lehtterasest korpus.
Seadme sisemus on valmistatud alumiiniumtsingiga
kaetud terasplekist

■ Integreeritud õhujagaja reguleeritavate
õhusuunajatega

■ Seadmel on 90 mm kõrgune must lakitud alusraam.
Alus tarnitakse eraldi.

■ Filtri jälgimine toimub rõhuanduri ja arvutusliku
saasteaste järgi

■ Mootoriga juhitavad sulgeklapid (lisavarustus)

■ Tulekahjuhäire korral saab ventilaatorid reguleerida
määratud kiirusele

■ Hooneautomaatikaga ühendamine Modbus TCP / IP, 
EIA-485 või BACnet kaudu. Lisasideüksusega: LON ja 
Trend. Integreeritud veebisuhtlus

■ Sedmed siseruumides kasutamiseks
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COMPACT AIR - Tehnilised omadused
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Suurus 02 Suurus 03

Õhuvooluhulk 300 - 900 m3/h 300 - 1440 m3/h

Mõõtmed (P x L x K) 1102 x 788 x 2114 1102 x 788 x 2114

Kaal 331 kg* 331 kg*

Nimipinge 1 x 230V, 10 A 1 x 230V, 10 A

Soovitatav kaitse 10 AT 10 AT

Sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filter F7 / F7 (ePM1 55%) F7 / F7 (ePM1 55%)

Saadaolevad valikud vaadake lisaseadmeid vaadake lisaseadmeid

Automaatne tasuta jahutamine Ja / 100% Ja / 100%

Töötemperatuuri vahemik -25 °C kuni +40 °C -25 °C kuni +40 °C

Paneelide värv Valge/NCS S0502-G Valge/NCS S0502-G

Kirjeldus Leht

Välisseina kate TBHF 11

Katteplaat CACZ 11

Väljapuhkeühendus CACZ 12

Mootoriga klapp TBSA 12

Raskusrest TBLZ 13

Elektrikalorifeer CARE-1-01 13

Jahutuskalorifeer TBKA 13

Spetsifikatsioon / seadme kood 14

 Tingimused: 
1. Väärtuste arvutamine

põhineb välis- ja väljatõmbeõhu 
välisel rõhukadul 100 Pa.

2.  Arvutuse alused välistingimustes 
-10 ° C, 90% ja sisetingimused +22 ° 
C, 50% 

3. Arvutatud helivõimsuse tase 
keskkonnale vastavalt standardile ISO 
3741.

4.  Arvutuse aluseks on filtrite keskmine 
saastumisase

Õhuvooluhulk Sisend-
võimsus SFP Tempeartuuri- 

kasutegur
Sissepuhke temp. 
pärast soojusvahetit Müratase

m3/h kW kW/m3/s %  °C dBA

300 0,12 1,4 87,4 18,0 38

500 0,18 1,22 85,3 17,3 42

800 0,31 1,24 83,2 16,6 42

Suurus 02:

Õhuvooluhulk Sisend-
võimsus SFP Tempeartuuri-  

kasutegur
Sissepuhke temp.  

pärast soojusvahetit
Müratase

m3/h kW kW/m3/s %  °C dBA

500 0,18 1,22 85,3 17,3 42

900 0,36 1,28 82,6 16,4 43

1200 0,56 1,48 81,0 15,9 46

*Kaal lisaseadmeteta

Suurus 03:

COMPACT AIR
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Ülaltoodud diagrammil on näidatud ruumi kogu helivõimsuse tase Lw, tot (dB). 
Täiendavate heliandmete saamiseks vaadake tootevaliku programmi AHU Design.

Compact AIR minimaalne ja maksimaalne õhuvooluhulk 

Antud õhuvooluhulgad on arvutuslikud.
Rakendatavad õhuvooluhulga piirväärtused sõltuvad seadmevälisest rõhulangusest.

Suurus 03:

COMPACT 
AIR

Minimaalne õhuvooluhulk Maksimaalne õhuvooluhulk

m³/h* m³/s m³/h* m³/s

02 300 0,08 900 0,25
1.440 0,40

Kirjeldus

Suurus 02:
Õhuvooluhulk m³/h Õhuvooluhulk m³/h

Õhuvooluhulk m³/s

Seade vastab ökodisaini direktiivi 2016/2018  
nõuetele.  Hall ala vastab standardile ERP1253-2014.

Müratase

K
as

ut
at

av
 rõ

hk
, P

A

K
as

ut
at

av
 rõ

hk
, P

A

Õhuvooluhulk m³/s

Seade vastab ökodisaini direktiivi 2016/2018 nõuetele.
Hall ala vastab standardile ERP1253-2014.

0,08    03        300           

*) Seadistamisel ümardatakse väärtus järgmisele reguleeritavale tasemele.

Lähitsoon

Lähitsoon viitab piirkonnale seadme lähedal kus õhukiirus on 
suurem kui 0,2 m/s ja seetõttu võib seal tekkida mugavus-
probleeme. Mida kaugemal lähitsoonist  seda väiksem on 
sissepuhkeõhu temperatuuri erinevus ruumitemperatuurist. 
Lähitsooni saab juhtida, reguleerides sissepuhkeõhu suunda 
vastavalt seadet ümbritsevale ruumile.
Selleks pööratakse esivõre taha paigaldatud õhudüüse 
soovitud suunas.

Lähitsoonis on sissepuhke temperatuur 2°C madalam 
ruumitemperatuurist

Helehall ala: külgedele suunatud õhuvool (tehse seadistus)
tumehall ala: ette suunatud õhuvool
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Compact 

AIR

Kaal, kg Kanali-

ühendus mmSeadme osa Õhujagaja osa Kokku

02 214 117 331 Ø 250

03 214 117 331 Ø 250

788 4

7391102

904

1194

16

2114

228

311

139196310211

7181860 36

110 810

90

60

639
ø 250 (x2)

788 4

7391102

904

1194

16

2114

228

311

139196310211

7181860 36

110 810

90

60

639
ø 250 (x2)

Kaablite läbiviik kõigi 
lisaseadmete ühendamiseks.

Hooldusruum 
Hooldusukse 
avamaiseks on 
vaja seadme ees 
ruumi 1200 mm

Välisõhk Sissepuhe Väljatõmme Väljavise

Mõõdud

COMPACT AIR 02,  03





� Kohalolekuandur
Integreeritud kella asemel normaalse ja väikese 
õhuvooluhulga juhtimiseks. Niipea, kui andur 
registreerib ruumis viibimise, lülitub seade etteantud 
normaalsele õhuvooluhulgale. Ühendamine juhtkaardi 
terminalide kaudu.

� Õhukvaliteedi andur
Integreeritud kellaasemel normaalse ja väikese 
õhuvooluhulga juhtimiseks.
Õhukvaliteedi andur mõõdab süsinikdioksiidi sisaldus 
ruumis ja reguleerib õhuvooluhulka sujuvalt etteantud 
piirides. Ühendamine juhtkaardi terminalide kaudu.

� Ruumiandur
Kasutatakse, kui integreeritud väljatõmbeõhu 
temperatuuriandur ei kajasta tegelikku väärtust. Võib 
olla vajalik kui on paigaldatud väljatõmbeõhu 
ühenduse lisaseadmed või kui väljatõmme toimub 
mitmest ruumist. Paigaldatakse seinale, on saadaval 
kaitseklassiga IP 20. Ühendamine juhtkaardi klemmide 
kaudu.

� Väline kell
Tööaja pikendamiseks ajaliselt, kui integreeritud kell on 
lülitanud seadme väikesele õhuvooluhulgale või 
seadme peatanud. Paigaldatakse väljaspool seadet. 
Ühendamine juhtkaardi klemmide kaudu.

� Lüliti
Tööaja pikendamise lüliti, kui integreeritud kell on 
lülitanud seadme väikesele õhuvooluhulgle või 
seadme peatanud. Paigaldatakse väljaspool seadet. 
Saadaval kuvariga ja ilma. Ühendamine juhtkaardi 
klemmide kaudu.

� SD-kaart
Programmide uuendamiseks ja salvestamiseks

� IQnomic plus
Lisafunktsioonide jaoks, mille sisendid ja väljundid ei 
kuulu seadme juhtseadme standardi hulka, nt väline 
jälgimine ja jahutamine.

� Kommunikatsiooniseade TBLZ
LON FTT -10 kaudu suhtlemiseks - Lon Works ja 
Trend. Ühendamine toimub juhtkaardi 
kommunikatsioonipordi kaudu.

Kommunikatsioon TCP / IP ja EIA 485 kaudu ning 
sisemised veebiserverid on Compact Air standard-
varustuses.

Juhtimise lisaseadmed COMPACT AIR
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TBHF A B F G

ilma mürasummutuseta 440 683 167 185

mürasummutusega 470 830 220 260

CACZ: Katteplaat
Seadme ülaosas asuvate kanalite ühenduste peitmiseks. 
Vajadusel saab mitu katteplaati üksteise peale paigaldada.

Kirjeldus
Katteplaat on värvitud sama värviga nagu COMPACT AIR.

Paigaldus
Katteplaat koosneb kolmest osast (kaks külgplaati ja üks 
otsaplaat), mis asetatakse üksteise sisse. Kui õhukanalid 
jäävad küljele, tuleb kanalite jaoks teha ava. Lae poole 
peab jääma vähemalt 30 mm ruumi.

COMPACT AIR tarvikud

TBHF: Välisseina õhuvõtu-väljaviske kate         
Välisseina kate on ette nähtud välisõhu sisenemiseks ja 
väljapuhkeõhu väljapuhumiseks. Heitõhk suunatakse 
horisontaalselt läbi ümmarguse õhuava katte esiosast välja. 
Välisõhk võetakse katte alumises osas asuva resti kaudu. 
See konstruktsioon hoiab tõhusalt ära värske- ja 
väljatõmbeõhu omavahelise segunemise. Saadaval kahes 
versioonis, mürasummutusega või ilma.

Kirjeldus
Valmistatud alumiiniumtsink kattega, tumehalliks 
värvitud lehtterasest (RAL 7021, vastab NCSS 
8502-B), keskkonnaklass C4.

Paigaldus
Ühendused Ø 250 mm on varustatud kummitihendiga. 
Seina ava tegemisel tuleb jälgida, et kanali saab 
isoleeritud vähemalt 30 mm isolatsioonikihiga. Välisseina 
katte esipaneeli saab lahti keerata ja vajadusel 
peegelpildis paigaldada. Väljatõmbeõhu ja välisõhu 
kanalite ühendusi saab paigaldada vastavalt vajadusele.
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CACZ: Väljatõmbeõhu ühendus
Lisatavate ruumide väljatõmbekanalite ühendamiseks

Kirjeldus
Tarvikul on neli ümmargust kanaliühendust läbimõõduga 
125 mm teiste ruumide väljatõmbeõhukanalite 
ühendamiseks ja ristkülikukujuline ava seadme asukoha 
ruumi väljatõmbeõhu jaoks. Ristkülikukujuline ava on 
reguleeritav õhuvooluhulkade õigeks seadistamiseks.

Paigaldus
Paigaldatakse tihedalt seadme väljatõmbeõhuava kohale. 
Kanali põlv sobib otse kanaliühendustesse. Sirge kanali 
ühendamiseks on vaja kasutada spiron niplit. Kasutamata 
ühendused kaetakse kattega. Kanaliosad ei kuulu 
tarnekomplekti.

TBSA: Õhuklapp
Takistab seadme jahtumist seadme seiskamisel. 
Klapifunktsiooni juhitakse kontrolleri IQnomic kaudu.

Kirjeldus
Komplektis 230 V klapiajam. Saadaval vedrutagastusega 
klapiajam. Lekkekindlusklass 3 vastavalt standardile EN 
1751.

Paigaldus
Klapp on varustatud kummist rõngastihendiga, 
paigaldatakse horisontaalsesse või vertikaalsesse 
õhukanalisse. Reguleerimine ja toide ühendatakse seadme 
juhtseadme kaudu.

643

Ø 126

15

103155155155

176

300 18

200

250

125

50

70
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TBLZ: Raskusrest
Takistab seadme jahtumist seadme seiskamisel.

Kirjeldus
Ventilaatori poolt tekitatud rõhk avab resti kohe kui seade 
tööle pannakse.

Paigaldus
On varustatud kummist rõngastihendiga ja on 
paigaldatakse otse väljatõmbeõhule ja / või 
välisõhuühendusele vastavalt paremal olevale joonisele.

CARE-1-01: Elektrikalorifeer
Sissepuhkeõhu soojendamiseks

Kirjeldus
Võimsus 1,2 kW,  on varustatud ülekuumenemiskaitsega.

Paigaldus
Tarnitakse eraldi. Paigaldatakse seadmes selleks 
ettenähtud kohta.
Juhtimine ja toide 230 V ühendatakse seadme juhtseadme 
kaudu.

TBKA: Jahutuskalorifeer
Sissepuhkeõhu jahutamiseks.
COMPACT AIR-le võib lisada jahutuskalorifeeri seadme 
õhuvõtukanalile. Jahutusfunktsioonid on juhtimisseadmes 
juba olemas. Soovitatav on kasutada jahutuskalorifeeri 
TBKA.

Õhuvõtt Väljavise

Rest Rest
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CA-aa-B-1-1

Suurus 02 = 02
03 = 03

Toide ja juhtseade

Kommunikatsiooniseade TBLZ-3-1-a-41

= 1
Liides:  
L FFON T-10  
Trend = 2

TBLZ-1-24-2

ELQZ-1-406-a

Ruumiandur
Seinapaigaldusega. Kaitseklass IP 20

Väline kell
Tööaja pikendamine 0-2 tundi 

Teostus:
välispaigaldus    = 1

Tööaja pikendamise 
lüliti ELQZ-2-455-a-b

Teostus:
välispaigaldus    = 1

ilma ekraanita = 0
ekraaniga = 1

Kohalolekuandur TBLZ-1-56

Õhukvaliteediandur ELQZ-2-504

SD-Kaart TBLZ-1-62-a
Flash-kaart programmide uuendamiseks ja 
salvestamiseks

= 1
Teostus:
ilma programmita
Programmiga, Compact = 3

TBIQ-2-1-aaIQnomic plus 
Lisafunktsioonide laiendusmoodul

Teostus:
0,25 m = 00

 1 m = 01
 3 m = 03
 5 m = 05
 10 m = 10
 15 m = 15

Tarvikud

Välisseinaõhuvõtu-väljaviskekate TBHF-2-0025-b
Kombineeritud kate välisõhu ja väljatõmbeõhu jaoks

= 0ilma mürasummutuseta
mürasummutusega =  1

CACZ-2-07

CACZ-2-06

Katteplaat

Väljatõmbeõhuühendus
Väljatõmbekanalite ühendamiseks

Mootoriga klapp TBSA-1-000-025-1-a
Lekkekindlusklass 3, kanaliühendus Ø 250, 
isoleerimata klapilaba

= 1
Klapimootor: 
Vedrutagastusega 
on/off = 2

TBLZ-1-54Raskusrest 
(ainult Compact Air)

Elektrikalorifeer, Compact Air            CARE-1-01 
1,2 kW paigaldamiseks Compact AIR -i

Jahutuskalorifeer TBKA-4-000-031-1
Variant 1. Kanaliühendus Ø 315

Jahutuskalorifeer TBKA-4-000-031-2
Variant 2. Kanaliühendus Ø 315

TBVA-1-aaaVentiilikomplekt jahutus/küte
2/3-tee ventiil koos ajamiga

Ventiil:
Kvs 0,25 = 002
Kvs 0,40 = 004 
Kvs 0,63 = 006

 Kvs 1,00 = 010
 Kvs 1,60 = 016
 Kvs 2,50 = 025

Kvs 4,00 = 040
Kvs 6,30 = 063

Kulumaterjal

Filtrikomplekt, kompaktne kassetifilter   TBFZ-1-07 
sissepuhke- ja väljatõmbeõhu jaoks

Toote kood

Ventilatsiooniseadmed

Ventilatsiooniseade Compact AIR 
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