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COMPACT

COMPACT Unit

COMPACT Air

Luchtbehandelingsunits 
voor kleinere luchthoeveelheden 

Hoogst effi ciënte warmteterugwinning
Alle units in de COMPACT-serie zijn voorzien van het 
RECOnomic warmtewiel, dat tot de effi ciëntste warmte-
wisselaars op de markt behoort. 

Het temperatuurrendement van de RECOnomic is hoog, 
tot maar liefst 85%, en het drukverlies is laag.  De warm-
tewielen worden aangedreven door een stappenmotor die 
een zeer nauwkeurige regeling van de rotorsnelheid en 
daarmee van de warmteterugwinning mogelijk maakt.

Alleen het beste is goed genoeg

COMPACT Heat

Toen Swegon de COMPACT Air introduceerde, was het een 
uniek product in de ventilatiewereld – een complete ruimte-unit 
met ingebouwd verdringingsrooster en regelapparatuur.

De nieuwe COMPACT Air units hebben een nog betere warmte-
wisselaar en nog betere energiezuinige ventilatoren. Het nieuwe 
luchtverdeelarmatuur stelt de gebruiker in staat om het lucht-
verdelingspatroon aan te passen aan zijn specifi eke behoeften. 
De nieuwe regelapparatuur is modern en intelligent en kan 
communiceren met de meeste bestaande meet- en regelsyste-
men.  Bovendien hebben de COMPACT units een nieuw modern 
ontwerp en een witte lakafwerking.

Energiezuinige ventilatoren 
De COMPACT-serie is voorzien van direct aangedreven ventilato-
ren.  De ventilatoren worden aangedreven door elektromotoren 
met een hoge effi ciëntie over het gehele werkgebied. 
De ventilatoren zijn compact en nemen weinig ruimte in beslag. 
Haakse bochten kunnen direct zonder drukverliezen op de venti-
latoruitlaat worden aangesloten. De ventilatoren hebben boven-
dien een laag geluidsniveau.

Compacte fi lters 
De luchtbehandelingsunits zijn voorzien van Klasse F7 cassettefi l-
ters voor zowel de toevoer- als de retourlucht. De fi lterbewaking is 
geïntegreerd in het regelsysteem.

We hebben onze productrange uitgebreid met de COMPACT 
Heat. De COMPACT Heat is een ruimte-unit die ook voor ver-
warming kan worden gebruikt.

Het model heeft dezelfde functionele componenten en regel-
apparatuur als de bestaande modellen, de COMPACT Unit en 
COMPACT Top.  Deze geheel nieuwe luchtbehandelingsunits 
maken een zeer compacte, ruimtebesparende installatie moge-
lijk. U kiest het type unit op basis van de beschikbare ruimte.

Met de nieuwe COMPACT-serie biedt Swegon luchtbehande-
lingsunits voor kleine luchtvolumes zonder concessies te doen 
aan de prestaties, energiezuinigheid en bedienings- en commu-
nicatiemogelijkheden.

COMPACT Top
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COMPACT

COMPACT Unit en COMPACT Top

De COMPACT Unit en COMPACT Top zijn complete luchtbe-
handelingsunits met ingebouwde regelapparatuur. De units zijn 
ontworpen voor comfortventilatie in kleinere gebouwen zoals 
kantoren, scholen, kinderdagverblijven, openbare gebouwen, 
winkels en appartementencomplexen.

De beschikbare ruimte is in kleinere gebouwen vaak beperkt. De 
COMPACT Unit en COMPACT Top bieden geweldige mogelijk-
heden voor een zeer compacte installatie. Bij de COMPACT Unit 
zitten de kanaalaansluitingen op de conventionele plaats op de 
zijpanelen, terwijl ze bij de COMPACT Top aan de bovenzijde 
zijn geplaatst. Hierdoor kan het type unit worden gekozen op 
basis van de beschikbare ruimte voor installatie van de unit en 
plaatsing van de kanalen. 

Optimaal rendement
De COMPACT Unit en COMPACT Top bieden een optimaal 
rendement dankzij hun energiezuinige ventilatoren, effectieve 
warmteterugwinning, volledige controle van temperaturen, 
luchthoeveelheden en bedrijfstijden en  
efficiëntie regelfuncties.

Efficiënte regelfuncties
Het regelsysteem biedt een groot aantal gebruiksklare func-
ties, inclusief communicatie, waarvan enkele unieke mogelijk-
heden voor energiebesparing bieden.  

De COMPACT Unit en COMPACT Top zijn complete luchtbehan-
delingsunits. Als extra functiesecties zoals kleppen en luchtkoe-
lers vereist zijn, dienen deze in het kanaalsysteem te worden 
geïnstalleerd.

De COMPACT Unit en COMPACT Top zijn ook uitstekend 
geschikt voor koelen en naverwarmen. De bedieningsfuncties 
zijn opgenomen in het regelsysteem. De onderdelen voor koelen 
en naverwarmen zijn als optie verkrijgbaar.

Goede redenen om voor een COMPACT Unit/Top te kiezen
Ruimtebesparend
De COMPACT Unit en COMPACT Top zijn zeer compact 
en bieden de mogelijkheid om haakse bochten direct en 
zonder drukverliezen op de luchtbehandelingsunits aan te 
sluiten. 

Laag geluidsniveau en een smaakvol design
De COMPACT Unit en COMPACT Top luchtbehandelings-
units hebben een zeer laag geluidsniveau. Hierdoor kunnen 
de eenheden probleemloos bij de werkplekken worden 
geplaatst. De luchtbehandelingsunits hebben een smaakvol 
ontwerp, wat ze ideaal maakt voor installatie op zichtbare 
plaatsen.

COMPACT Unit COMPACT Top

 Buitenlucht Toevoerlucht Retourlucht Afvoerlucht
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COMPACT

COMPACT Air en COMPACT Heat
De COMPACT Air en COMPACT Heat zijn complete luchtbehan-
delingsunits die direct in de te ventileren ruimte kunnen worden 
geplaatst. De COMPACT Air en COMPACT Heat zijn ontworpen 
voor comfortventilatie en kunnen worden gebruikt in klaslo-
kalen, kinderdagverblijven, vergaderzalen, kleinere kantoren, 
werkruimtes, winkels, restaurants en overige openbare ruimtes. 

De kanalen voor buiten- en afvoerlucht worden aangesloten op 
de bovenzijde van de unit en worden door de gevel naar buiten 
geleid. Verder hoeft de unit alleen maar op de netvoeding te 
worden aangesloten. 

De installatie is zeer eenvoudig en kan snel worden uitgevoerd. 
Als het niet lastig is om doorvoeren in de wand te maken, kan 
de unit binnen slechts enkele uren operationeel zijn. Het is ook 
heel eenvoudig om de luchtbehandelingsunit te verplaatsen als 
de activiteiten in de ruimte veranderen.

De ventilatie is effectief dankzij de toegepaste verdringingsven-
tilatiemethode. De ingebouwde regelapparatuur heeft diverse 
functies voor een efficiënte werking. 

Het verschil tussen de COMPACT Air en de COMPACT Heat 
is dat de COMPACT Heat ook voor verwarming kan worden 
gebruikt. Zie volgende pagina! 

Eenvoudige installatie
De units kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd 
met een minimale belasting voor de dagelijkse activiteiten. 

Optimaal rendement
De COMPACT Air en COMPACT Heat bieden een optimaal 
rendement dankzij hun energiezuinige ventilatoren, effec-
tieve warmteterugwinning, volledige controle van tempe-
raturen, luchthoeveelheden en bedrijfstijden en efficiëntie 
regelfuncties. 

Goede redenen om voor een COMPACT Air/Heat te kiezen

Het luchtverdelingspatroon kan eenvoudig 
worden aangepast
De ingebouwde lage snelheid luchtverdeler in de COMPACT Air 
en COMPACT Heat is voorzien van unieke Varizon-discs voor het 
hoogste comfort en de best mogelijke werking.

Elke Varizon-disc kan afzonderlijk worden ingesteld. Dit biedt 
geweldige mogelijkheden voor aanpassing van de luchtverdeling 
voor verschillende ruimtes en installatieomstandigheden.

 

Efficiënte regelfuncties
Het regelsysteem biedt een groot aantal gebruiksklare func-
ties, waarvan enkele unieke mogelijkheden voor energiebespa-
ring bieden. De luchtbehandelingsunits kunnen rechtstreeks 
worden aangesloten op de meeste bestaande GBS-systemen. 
Communicatie kan ook direct via een netwerk plaatsvinden 
met behulp van een gewone internetbrowser. 

Effectieve ventilatie
Het toegepaste verdringingsventilatieprincipe biedt een ef-
fectieve ventilatie en het luchtverdelingspatroon kan worden 
ingesteld voor optimaal comfort. 

VARIZON-discs

COMPACT Air
COMPACT Heat
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Buitenlucht wordt via het kanaal naar de unit gezogen, waar 
deze door het filter en het warmtewiel wordt geleid.  Indien 
nodig kan de lucht worden naverwarmd door een elektrische 
luchtverwarming met een vermogen van 1,17 kW (accessoire). 
Bij veel toepassingen kan het ventilatiesysteem werken zonder 
luchtverwarming dankzij de hoge temperatuurefficiëntie van 
het warmtewiel en de lagere toevoerluchttemperatuur die is 
vereist voor verdringingsventilatie. Er is ook een speciale functie 
beschikbaar voor vermindering van de toevoerluchtstroom als 
het warmtewiel de vereiste temperatuur niet kan behouden.

Daarna gaat de lucht door de ingebouwde geluidsdemper 
en wordt deze via de lage snelheid luchtverdeler in de ruimte 
geblazen. De iets koelere toevoerlucht komt omhoog rond de 
warmtebronnen, zoals de aanwezige personen, en drukt de 
ruimtelucht naar het plafond. De COMPACT Air zuigt vervolgens 
de ruimtelucht aan via een retourluchtinlaat aan de bovenzijde 
van de unit. De retourlucht gaat door de geluidsdemper, het 
filter en het warmtewiel en wordt daarna naar buiten geblazen.

De COMPACT Heat werkt normaal als bij de COMPACT Air. 
De BOOSTER-functie van de COMPACT Heat kan ook worden 
gebruikt voor de verwarming van de ruimte. Als de ruimte niet 
wordt gebruikt (bijvoorbeeld 's nachts) wordt de ruimtetempe-
ratuur op het lagere nachtniveau gehouden door middel van 
periodieke werking. Vlak voordat de gebruikers komen om de 
ruimte te gebruiken (bijvoorbeeld 's morgens) wordt de tempe-
ratuur verhoogd naar de normale ruimtetemperatuur.   

Als de BOOSTER-functie wordt gebruikt, worden de retour-
luchtventilator en de warmtewisselaar uitgeschakeld. De klep 
in de luchtrecirculatiesectie wordt geopend voor ruimtelucht 
en gesloten voor buitenlucht. De jalouzieklep voor afvoerlucht 
wordt gesloten om koude tocht te voorkomen.

De krachtige elektrische luchtverwarming (7,5 kW) verwarmt 
de lucht. Een wisselklep dwingt de lucht naar de luchtuitlaten 
aan de onderzijde van de unit. De lucht wordt met hoge snel-
heid uitgeblazen en volgt het vloeroppervlak, het zogenoemde 
coanda-effect. Dit zorgt voor een groot bereik zodat de ruimte 
snel en volledig wordt verwarmd.  

Overzicht basisfuncties COMPACT Air 

Overzicht basisfuncties COMPACT Heat

COMPACT Air en COMPACT Heat

COMPACT Air

COMPACT Heat

 Toevoerlucht Retourlucht

 Buitenlucht Toevoerlucht Retourlucht Afvoerlucht

Toevoerluchtfilter

Warmtewiel

Toevoerluchtventilator

Retourlucht-
ventilator

Retourluchtfilter

Lage snelheid 
luchtverdeler 
met geluids-
demper

Geluidsdemper

Luchtrecirculatiesectie

Elektrische 
luchtverwarmer, 
7,5 kW.

Uitblaasopening

Jalouzieklep

Wisselklep

Elektrische 
luchtverwar-
mer, 1,17 kW 
(accessoire)
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IQnomic biedt een efficiënte werking
De IQnomic – een intelligente econoom 
Het IQnomic-regelsysteem is standaard op alle COMPACT-
luchtbehandelingsunits. Bijna alle denkbare functies voor een 
luchtbehandelingsunit zijn in het systeem geïntegreerd, inclusief 
communicatie, en ze zijn allemaal gereed voor gebruik. 

Alle instellingen en waarden kunnen als duidelijke tekst in uw 
eigen taal worden bekeken of ingevoerd op de gebruiksvriende-
lijke regeleenheid. De regeleenheid voor de COMPACT Unit/Top 
is een losse handterminal en die voor de COMPACT Air/Heat 
bestaat uit een vast bedieningspaneel op de inspectiedeur van 
de unit.

Het feit dat de regelapparatuur specifiek is ontwikkeld voor 
de COMPACT waarborgt dat de elektronische en mechanische 
componenten feilloos met elkaar samenwerken. Het systeem 
biedt hierdoor bovendien meer mogelijkheden dan een uit stan-
daardcomponenten samengesteld meet- en regelsysteem.

COMPACT Air en COMPACT Heat

COMPACT Unit en COMPACT Top

Voorbeelden van de regelfuncties
Menu niveaus
Gebruikersniveau, installatieniveau, serviceniveau.
De COMPACT Air/Heat zijn daarnaast ook nog voorzien van een 
eenvoudiger gebruikersniveau.

Temperatuur
ERS (Extract air temperature Related Supply air temperature 
regulation)-regeling, externe temperatuursensors, nachtventila-
tie, koudeterugwinning, luchtkoeler, luchtverwarmer.
De COMPACT Top/Unit zijn daarnaast voorzien van functies 
voor de toevoer- en retourluchtregeling.

Stroom/druk
Lage snelheid, hoge snelheid, maximumsnelheid, uitgeschakeld. 
Luchtvolumeregeling, vraaggestuurd, buitenluchttemperatuur-
compensatie, luchtdichtheidscorrectie.
De COMPACT Top/Unit zijn eveneens voorzien van een functie 
voor drukregulatie.
De COMPACT Air/Heat zijn eveneens voorzien van een functie 
voor ventilatie.

Bedrijfstijden
Timer met tijd- en seizoensinstellingen. 

Alarm
Bewaking van alle componenten en sensoren.

Communicatie
TCP/IP en EIA-485. Geïntegreerde communicatie via internet of 
met externe systemen. In- en uitgangen voor externe functies, 
zoals alarmbevestiging. 

Service
Weergave van bedrijfsstatus en -waarden. Registratie. Handma-
tige tests. Alarminstellingen.

IQnomic-regelsysteem
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Aanvullende en optionele accessoires

Aanwezigheidssensor

Druksensor

Luchtkwaliteitsensor

VOC-sensor
Alleen geschikt voor COMPACT Unit/
Top.

Ruimtesensor

Extra handterminal

Verlengkabels

MMC-kaart
Multimediakaart voor programmeerin-
stellingen en logboek

Transformator, 230/400 V
Voor aansluiting van de COMPACT Heat 
unit op 230 V netvoeding, 11 KVA.

IQnomic Plus
Functionele module voor extra functies, 
inclusief verbindingskabel. 

Timer, mechanisch of elektronisch
Kan worden gebruikt voor in bedrijf stel-
ling (de elektronische timer kan alleen 
worden gebruikt op de COMPACT Unit/
Top).

Drukknop
Kan worden gebruikt voor in bedrijf stelling. 

Brand- en rookbeveiliging
TBLZ aansluitmodule, TBLZ rookmelder en 
ELQZ klepmotor. Alleen geschikt voor COM-
PACT Unit/Top.

TBLZ communicatie-unit
Communicatie via TCP/IP- en EIA 485-pro-
tocol of een interne webserver is standaard 
in de COMPACT. Voor communicatie via 
LON FTT-10 - Lon Works en Trend is de 
TBLZ communicatieunit vereist. 

Kanaalaccessoires

Kappen

TBHA buitenluchtkap 
Voorzien van een draadrooster. Kap met 
scharnieren. Kanaalaansluiting, Ø 315 
mm. Alleen geschikt voor de COMPACT 
Unit.

TBSA klep  
Dichtheidsklasse 3 conform EN 1751. 
Ronde aansluiting Ø 250 mm. Compleet 
met klepmotor voor 230 V (module-
rend, retourveer of in/uitschakeling).

TBDA geluidsdemper 
Ronde aansluiting, Ø 250 mm, lengte: 
800 mm. Het geluiddempende mate-
riaal bestaat uit glaswol bedekt met 
EUROLON en geperforeerd plaatstaal. 

TBLA luchtverwarming, voor water  
Leverbaar in één uitvoering. Ronde 
aansluiting, Ø 250 mm. Kleppenset met 
2(3)-wegklep, klepmotor, vorstsensor 
en verbindingskabel met snelkoppeling. 
Alleen geschikt voor de COMPACT Unit.

TBLE elektrische luchtverwarming
Twee uitvoeringen. Beschermingsklasse 
IP43. Ronde aansluitingen, Ø 250 mm. 
Alleen geschikt voor de COMPACT Unit.

TBKA Koelbatterij (water) 
TBKC Koelbatterij (DX) 
TBKA in twee uitvoeringen. TBKC in één 
uitvoering en in een of twee delen. Ronde 
aansluitingen, Ø 315 mm.

TBHB afvoerluchtkap
Voorzien van een draadrooster. Kap met 
scharnieren. Kanaalaansluitstuk, Ø 315 
mm. Alleen geschikt voor de COMPACT 
Unit.

Accessoires voor luchtbehandelingsunits

TBLZ frame
Montageset. Door de hoogte kunnen 
kanalen onder de luchtbehandelingsunit 
worden geplaatst. Het frame kan wor-
den gebruikt als basis zonder poten en 
is ook geschikt voor verticale installatie. 
Alleen geschikt voor de COMPACT Unit.

TBLZ afdekkingshouder 
Afdekkingshouder. Vereenvoudigt 
service en onderhoud van verticaal 
opgestelde units. Alleen geschikt voor 
de COMPACT Unit.

CACZ afvoerlucht-aansluitplenum 
Voor de aansluiting van retourluchtkana-
len vanuit verschillende ruimtes op een 
COMPACT Air/Heat unit.

CACZ afdekplaat 
Voor het afdekken van de kanalen bo-
ven de COMPACT Air/Heat units.

TBLZ jalouzieklep 
Voor installatie op de afvoer- en buiten-
luchtaansluitingen aan de bovenzijde van de 
COMPACT Air units.  Voorkomt tochtval als 
de luchtbehandelingsunit is uitgeschakeld.

CALE verwarmingsbatterij  
(elektrisch)
Leverbaar in één uitvoering van 1,17 kW. 
Voor installatie in de COMPACT luchtbehan-
delingsunits.

Elektrische en regelapparatuur

TBHC gecombineerde kap
Combinatie van TBHA buitenluchtkap en 
TBHB retourluchtkap, aansluiting Ø 315 mm. 
Alleen geschikt voor de COMPACT Unit.

TBHF buitenwandkap
Combinatiekap voor het aanzuigen van 
buitenlucht en het uitblazen van afvoerlucht. 
Dit ontwerp voorkomt op effectieve wijze 
een eventueel kortsluiten van de buiten- en 
afvoerlucht. Kanaalaansluitstuk, Ø 250 mm.
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COMPACT Unit, technische gegevens

Vrije ruimte voor inspectie
Aan de voorzijde van de unit moet een ruimte van 800 mm worden vrijgehouden voor de inspectiedeur 
en boven de unit moet ten minste 200 mm worden vrijgehouden voor opening van de aansluitkap.

Algemeen
De COMPACT Unit is een complete luchtbehandelingsunit, lever-
baar in twee typen met rechtstreeks aangedreven toevoer- en 
retourventilatoren, toevoer- en retourfi lters, warmtewiel en geïnte-
greerde bedieningsapparatuur. 
De twee typen hebben dezelfde fysieke afmetingen maar een ver-
schillende luchthoeveelheid.
De luchtbehandelingsunit heeft een buitenwand van gegalvaniseerd 
plaatstaal die is voorzien van een witte laklaag (NCS S 0502-G) en 
een binnenwand van aluzink plaatstaal. De buitenoppervlakken van 
de luchtbehandelingsunit voldoen aan milieuklasse C4. De behui-
zing is voorzien van een 30 mm dikke isolatie van steenwol, en de 
inspectiedeur heeft een isolatie van 50 mm.  
De COMPACT Unit is een complete luchtbehandelingsunit. Als extra 
functiesecties zoals kleppen, koel en verwarmingsbatterijen vereist 
zijn, dienen deze in het kanaalsysteem te worden geïnstalleerd.

De COMPACT-unit moet binnenshuis worden geïnstalleerd.

De COMPACT is ontworpen en getest voor omgevingstemperatu-
ren van -25°C tot +40°C en temperaturen in de luchtstroom van 
-40°C tot +40°C.

Installatie
De COMPACT Unit wordt geleverd op een houten pallet.
De COMPACT Unit wordt als één geheel geleverd. Alle componen-
ten zitten standaard op een vaste plaats in de unit. 
De luchtbehandelingsunit wordt geleverd in een rechtse uitvoering. 
De unit kan op eenvoudige wijze worden veranderd in een linkse 
uitvoering door een eenvoudige aanpassing in de bedieningsap-
paratuur. De unit kan ook verticaal worden geplaatst zodat er zes 
verschillende installatiemogelijkheden zijn, zoals getoond in de 
afbeelding rechts. 
De COMPACT Unit moet op een frame (leverbaar als accessoire) of 
soortgelijk frame worden geplaatst. Als dit niet wordt gedaan, kan 
de inspectiedeur niet worden geopend. Het Swegon-frame is ook 
voorzien van openingen voor de ophangelementen voor verticale 
installatie.

Maatbepaling
De exacte maatbepaling wordt uitgevoerd in onze op het internet 
gebaseerde ProUnit-software. Aansluiting op netvoeding

 Buitenlucht Toevoerlucht Retourlucht Afvoerlucht

COMPACT
Unit
Type

Gewicht
kg

Kanaal-
aansluiting

mm

Elektrische aansluiting Luchthoeveelheid, l/s Beschikbare druk 
Pa

voor  ≤ SFPv 2.0Min. ≤ SFPv 2.0 Max.

02 160 Ø 250 1x230V -10/+15%, 10A 80 200 230 200

03 160 Ø 250 1x230V -10/+15%, 10A 80 250 360 200

Rechtse uitvoering

Linkse uitvoering

245 607285 245 258258 285

7884 788 4

100

772 350

224

100

772
350

198

1214

16 16
405 34

ø 250

ø 250

ø 2
50

ø 2
50

50

73850 738 50



9Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

COMPACT

COMPACT Top, technische gegevens

7189

1103

736

4 788

917

1302

90

16 34

60

110 883

210

350

201170360170

ø 250 (x4)

Vrije ruimte voor inspectie
Aan de voorzijde van de luchtbehandelingsunit moet een ruimte van 1000 mm 
worden vrijgehouden voor de inspectiedeur, die naar rechts opent.

Aansluiting op 
netvoeding

Algemeen
De COMPACT Top is een complete luchtbehandelingsunit in twee 
typen met rechtstreeks aangedreven toevoer- en retourventilators, 
toevoer- en retourfi lters, warmtewiel en geïntegreerde bedienings-
apparatuur. 

De twee typen hebben dezelfde fysieke afmetingen maar verschil-
lende luchtvolumes.

De luchtbehandelingsunit heeft een buitenwand van gegalvaniseerd 
plaatstaal dat is voorzien van een witte laklaag (NCS S 0502-G) en 
een binnenwand van aluzink plaatstaal. De buitenoppervlakken van 
de luchtbehandelingsunit voldoen aan milieuklasse C4. De behui-
zing is voorzien van een 30 mm dikke isolatie van steenwol, en de 
inspectiedeur heeft een isolatie van 50 mm.  

De COMPACT Top is een zelfstandige luchtbehandelingsunit. Als 
extra functiesecties zoals kleppen, koel- en verwarmingsbatterijen 
vereist zijn, dienen deze in het kanaalsysteem te worden geïnstal-
leerd.

De COMPACT-unit moet binnenshuis worden geïnstalleerd.

De COMPACT is ontworpen en getest voor omgevingstempera-
turen van -25°C tot +40°C en temperaturen in de luchtstroom 
van -40°C tot +40°C.

Installatie
De COMPACT Top wordt geleverd op een houten pallet. Elke unit is 
voorzien van een basisframe. 

De COMPACT Top wordt als één geheel geleverd. Alle componen-
ten zitten standaard op een vaste plaats in de unit. Alle kanaalaan-
sluitingen bevinden zich aan de bovenzijde van de luchtbehande-
lingsunit. 

Maatbepaling
De exacte maatbepaling wordt uitgevoerd in onze op het internet 
gebaseerde ProUnit-software. 

 Buitenlucht Toevoerlucht Retourlucht Afvoerlucht

COMPACT
Top
Type

Gewicht
kg

Kanaal-
aansluiting

mm

Elektrische aansluiting Luchthoeveelheid, l/s Beschikbare druk 
Pa

voor  ≤ SFPv 2.0Min. ≤ SFPv 2.0 Max.

02 200 Ø 250 1x230V -10/+15%, 10A 80 200 230 200

03 200 Ø 250 1x230V -10/+15%, 10A 80 230 360 200
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COMPACT

COMPACT Air, technische gegevens

788 4

7391102

904

1194

16

2114

228

311

139196310211

7181860 36

110 810

90

60

639
ø 250 (x2)

Vrije ruimte voor inspectie
Aan de voorzijde van de unit 
moet een ruimte van 1200 mm 
worden vrijgehouden voor de 
inspectiedeur, die naar links 
opent.

Aansluiting op netvoeding

Algemeen
De COMPACT Air is een complete luchtbehandelingsunit, leverbaar 
in twee typen, met rechtstreeks aangedreven toevoer- en retour-
ventilatoren, toevoer- en retourfi lters, warmtewiel, geluidsdemper, 
geïntegreerde lage snelheid luchtverdeler en ingebouwde bedie-
ningsapparatuur.

De twee typen hebben dezelfde fysieke afmetingen maar een ver-
schillende luchthoeveelheid.

De luchtbehandelingsunit heeft een buitenwand van gegalvaniseerd 
plaatstaal die is voorzien van een witte laklaag (NCS S 0502-G) en 
een binnenwand van aluzink plaatstaal. De buitenoppervlakken van 
de luchtbehandelingsunit voldoen aan milieuklasse C4. De behui-
zing is voorzien van een 30 mm dikke isolatie van steenwol, en de 
inspectiedeur heeft een isolatie van 50 mm. 

De COMPACT-unit moet binnenshuis worden geïnstalleerd.

De COMPACT is ontworpen en getest voor omgevingstempera-
turen van -25°C tot +40°C en temperaturen in de luchtstroom 
van -40°C tot +40°C.

Installatie
De COMPACT Air wordt geleverd op een houten pallet. De lucht-
verdelersectie kan van de unit worden gescheiden om transport op 
locatie te vereenvoudigen.

De COMPACT Air wordt als één geheel geleverd. Alle componenten 
zitten standaard op een vaste plaats in de unit. Alle kanaalaanslui-
tingen bevinden zich aan de bovenzijde van de luchtbehandelings-
unit. 

De unit wordt direct in de te ventileren ruimte geplaatst, waarna de 
elektrische-stekker wordt aangesloten op een geaard stopcontact. 
De kanalen voor buiten- en afvoerlucht worden aangesloten op de 
bovenzijde van de unit en worden door de gevel naar buiten geleid. 

Voor een zo hoog mogelijk rendement is het belangrijk om een 
kanaalsysteem met zo min mogelijk drukverlies te ontwerpen. Houd 
de kanalen zo kort mogelijk, met zo min mogelijk bochten. De 
optimale opstelling is bij de buitenmuur. Het speciale ontwerp van 
de buitenwandkap voor de COMPACT Air beperkt drukverliezen tot 
een minimum. 

Bij gebruik van het afvoerlucht-aansluitplenum (accessoire) kan de 
retourlucht ook worden aangezogen uit andere ruimtes dan de 
ruimte waarin de luchtbehandelingsunit zich bevindt. 

Maatbepaling
De exacte maatbepaling wordt uitgevoerd in onze op het internet 
gebaseerde ProUnit-software. 

 Buitenlucht Toevoerlucht Retourlucht Afvoerlucht

COMPACT
Air

Type

Gewicht
kg

Kanaal-
aansluiting

mm

Elektrische 
aansluiting

Luchthoeveelheid, 
l/s

Beschikbare druk, Pa, voor 
buitenlucht/afvoerlucht 

bij maximale luchtstroom

Geluidsniveau 
≤ 30 dB(A)  

 bij l/sMin. Max./SFPv

02 331 1 Ø 250 1x230V -10/+15%, 10A 80 230/1.1 20 230 2

03 331 1 Ø 250 1x230V -10/+15%, 10A 80 330/1.8 20 250 2

1) Luchtbehandelingssectie 214 kg, luchtverdeelsectie 117 kg.  2) Het geluidsdrukniveau, rekening houdend met het ruimte-effect: -12 dB.
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COMPACT Heat, technische gegevens
Algemeen
De COMPACT Heat unit is een complete luchtbehandelingsunit 
leverbaar in twee typen met rechtstreeks aangedreven toevoer- en 
retourventilatoren, toevoer- en retourfi lters, warmtewiel, geluid-
demper, geïntegreerde lage snelheid luchtverdeler en ingebouwde 
bedieningsapparatuur. Voor de BOOSTER-functie is de COMPACT 
Heat unit ook voorzien van een luchtrecirculatiesectie, jalouzieklep, 
wisselklep en elektrische luchtverwarmer (7,5 kW).

De twee typen hebben dezelfde fysieke afmetingen maar een ver-
schillende luchthoeveelheid.

De luchtbehandelingsunit heeft een buitenwand van gegalvaniseerd 
plaatstaal die is voorzien van een witte laklaag (NCS S 0502-G) en 
een binnenwand van aluzink plaatstaal. De buitenoppervlakken van 
de luchtbehandelingsunit voldoen aan milieuklasse C4. De behui-
zing is voorzien van een 30 mm dikke isolatie van steenwol, en de 
inspectiedeur heeft een isolatie van 50 mm. 

De COMPACT-unit moet binnenshuis worden geïnstalleerd.

De COMPACT is ontworpen en getest voor omgevingstempera-
turen van -25°C tot +40°C en temperaturen in de luchtstroom 
van -40°C tot +40°C.

Installatie
De COMPACT Heat wordt geleverd op een houten pallet. De lucht-
verdeelsectie kan van de unit worden gescheiden om transport op 
locatie te vereenvoudigen.

De COMPACT Heat wordt als één geheel geleverd. Alle componen-
ten zitten standaard op een vaste plaats in de unit. Alle kanaalaan-
sluitingen bevinden zich aan de bovenzijde van de luchtbehande-
lingsunit. 

De unit wordt direct in de te ventileren ruimte geplaatst, waarna 
de Perilex-stekker wordt aangesloten op een geschikt stopcontact. 
De kanalen voor buiten- en afvoerlucht worden aangesloten op de 
bovenzijde van de unit en worden door de gevel naar buiten geleid. 

Voor een zo hoog mogelijk rendement is het belangrijk om een 
kanaalsysteem met zo min mogelijk drukverlies te ontwerpen. Houd 
de kanalen zo kort mogelijk, met zo min mogelijk bochten. De 
optimale opstelling is bij de buitenmuur. Het speciale ontwerp van 
de buitenwandkap voor de COMPACT Heat beperkt drukverliezen 
tot een minimum. 

Bij gebruik van het afvoerlucht-aansluitplenum (accessoire) kan de 
retourlucht ook worden aangezogen uit andere ruimtes dan de 
ruimte waarin de luchtbehandelingsunit zich bevindt. 

Bij gebruik van de BOOSTER-functie moet de lucht ongehinderd de 
ruimte in kunnen stromen.

Maatbepaling
De exacte maatbepaling wordt uitgevoerd in onze op het internet 
gebaseerde ProUnit-software. 

 Buitenlucht Toevoerlucht Retourlucht Afvoerlucht Recirculatie-                
                                                                                             lucht

Vrije ruimte voor inspectie
Aan de voorzijde van de unit 
moet een ruimte van 1200 mm 
worden vrijgehouden voor de 
inspectiedeur, die naar links 
opent.

Aansluiting op netvoeding

1) Luchtbehandelingssectie 221 kg, luchtverdeelsectie 124 kg.  2) Het geluidsdrukniveau, rekening houdend met het ruimte-effect: -12 dB. 
3) Geldt niet wanneer de BOOSTER-functie is ingeschakeld.

COMPACT
Heat
Type

Gewicht
kg

Kanaal-
aansluiting

mm

Elektrische 
aansluiting

Luchthoeveelheid, 
l/s

Beschikbare druk, Pa, voor 
buitenlucht/afvoerlucht 

bij maximale luchtstroom

Geluidsniveau 
≤ 30 dB(A)  

 bij l/sMin. Max./SFPv

02 345 1 Ø 250 3x400V -10/+15%,16A 80 230/1.1 20 230 2

03 345 1 Ø 250 3x400V -10/+15%,16A 80 305/2.0 20 250 2
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