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Niezrównana elastyczność

COMPACT Unit i COMPACT Top
Przedstawiając nową serię central COMPACT, Swegon 
oferuje centrale wentylacyjne dla małych przepływów 
powietrza, nie ograniczając przy tym standardów 
sprawności, zużycia energii, funkcji sterowania czy 
możliwości komunikacji. 

Wysokosprawne wentylatory 
W centralach COMPACT zastosowano wentylatory typu 
plug z napędem bezpośrednim. Wyposażone są w silniki 
EC, które zapewniają najwyższą sprawność w całej 
charakterystyce pracy.

Wentylatory mają zwartą budowę i wymagają niewiele 
przestrzeni. Bezpośrednio na wylocie wentylatora można 
zamontować kolano 90° bez dodatkowych oporów 
przepływu, a ponadto pracują wyjątkowo cicho. 

Wysokosprawny odzysk ciepła
Wszystkie centrale serii COMPACT wyposażone są 
w obrotowe wymienniki odzysku ciepła RECOnomic, 
będące jednymi z najbardziej wydajnych na rynku.

Wymiennik RECOnomic zapewnia sprawność odzysku  
do 85%, utrzymując przy tym niskie opory przepływu. 
Rotor napędzany jest silnikiem krokowym, który  
zapewnia dużą precyzję regulacji obrotów  
wymiennika oraz jego sprawności.

Filtry kasetowe 
Centrale wentylacyjne wyposażone są w filtry kasetowe 
w klasie ePM1 50% (F7) zarówno dla powietrza 
świeżego, jak i wywiewanego. Układ sterowania 
monitoruje stan zabrudzenia filtrów.

- Centrala COMPACT Top jest doskonałym   
 rozwiązaniem w sytuacji ograniczonej przestrzeni  
 po bokach urządzenia i kiedy kanały prowadzone  
 są od góry.

- Centrala COMPACT Top może być montowana   
 w pozycji pionowej, a dzięki możliwości zmiany   
 kierunku powietrza, otrzymujemy sześć wariantów  
 instalacji.

- Dzięki estetycznemu wykonaniu można    
 zamontować centralę w widocznym miejscu.

COMPACT Unit

COMPACT Top
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Komunikacja

System sterowania IQnomic 
Kompletny Układ Sterowania 
Układ sterowania IQnomic zarządza czasem pracy 
urządzenia, steruje pracą wentylatorów, wymiennika 
obrotowego, reguluje temperaturę i przepływ powietrza. 
System posiada zaprogramowane wszystkie obsługiwane 
przez centralę wentylacyjną funkcje.
Za pomocą panelu sterowania można wprowadzać 
nastawy funkcji, a także sprawdzić odczyty 
poszczególnych parametrów w formie tekstowej oraz 
w języku wybranym przez użytkownika. 
Fabryczna zabudowa układu sterowania, który został 
zaprojektowany specjalnie dla central COMPACT, jest 
gwarancją na niezawodną współpracę podzespołów 
elektronicznych i mechanicznych.

Inteligentne i Ekonomiczne Funkcje 
Sterowania 
Charakterystyczne funkcje sterowania systemu IQnomic 
w centralach Swegon:
• Regulacja ERS. Stosowana jest dla pomieszczeń 

o znacznych zyskach ciepła. W większości zastosowań 
nie jest wymagana nagrzewnica.

• Kompensacja gęstości powietrza. Funkcja 
automatycznie koryguje przepływ powietrza, analizując 
jego powietrza w zależności od temperatury.

• Kompensacja powietrza zewnętrznego. W zimie 
można ograniczyć przepływ powietrza zgodnie 
z nastawioną krzywą regulacji.

• Chłodzenie nocne latem. Funkcja pozwalająca 
na ograniczenie zużycia energii przez schładzanie 
pomieszczenia nocą powietrzem zewnętrznym.

• Cooling BOOST i Heating BOOST. Przepływ 
powietrza można dostosować niezależnie dla funkcji 
wzmocnionego chłodzenie lub ogrzewania.

• Odzysk chłodu. Wymiennik ciepła uruchamia   
się automatycznie w trybie odzysku chłodu,   
który dostępny jest w pomieszczeniu.

Układ sterowania fabrycznie przygotowany jest do 
zdalnej komunikacji w standardzie TCP/IP i EIA 485. 
W przypadku komunikacja przez LON lub Trend 
potrzebny jest dodatkowy moduł TBLZ.
COMPACT posiada również fabrycznie zainstalowany 
web serwer.
Udostępnia on pełną funkcjonalność panelu sterowania 
przez przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) 
w Twojej sieci komputerowej, bez dodatkowych 
urządzeń i aplikacji.
Dodatkowo COMPACT posiada szereg styków wejść 
i wyjść dla dodatkowych funkcji jak sygnalizacja 
alarmów czy przedłużenie pracy za pomocą 
dodatkowego przycisku.

Panel 
sterowania

IQnomic
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Opis techniczny central COMPACT Unit & Top
Informacje ogólne
Centrale wentylacyjne COMPACT Unit i COMPACT 
Top to kompletne urządzenia, produkowane w dwóch 
wariantach wydajności, wyposażone w wentylator 
nawiewny i wywiewny z silnikiem EC, filtr powietrza 
nawiewanego i wywiewanego, obrotowy wymiennik 
odzysku ciepła i wbudowany układ sterowania.
Oba warianty mają ten sam gabaryt i różnią się tylko 
maksymalnym przepływem powietrza.
Centrala COMPACT Unit posiada króćce podłączeniowe 
kanałów umieszczone na bocznych ścianach obudowy. 
Natomiast w COMPACT Top króćce umieszczone są na 
górze urządzenia.
W celu regulacji prawidłowego przecieku powietrza 
przez rotor w centrali znajdują się perforowane przesłony 
do regulacji ciśnienia. Zapobiega to przedostaniu się 
powietrza usuwanego do powietrza nawiewanego. 

Zabudowany układ sterowania
COMPACT Unit i COMPACT Top posiadają fabrycznie 
zabudowany układ sterowania ze zdalnym panelem 
użytkownika. Wszystkie elementy układu zasilania 
i sterowania zamontowane są wewnątrz urządzenia. 
Mikroprocesorowa płyta sterowania zarządza regulacją 
temperatur, przepływów oraz pracą pozostałych 
funkcji. Wszystkie dostępne funkcje są fabrycznie 
zaprogramowane w sterowniku i gotowe do użycia. 

Zakres zastosowania
Centrale COMPACT Unit i COMPACT Top zaprojektowano 
do komfortowej wentylacji takich pomieszczeń jak 
biura, szkoły, żłobki i przedszkola, sale konferencyjne, 
pomieszczenia biurowe, sklepy, mieszkania i inne 
pomieszczenia użytku publicznego.
Centrale COMPACT należy montować wewnątrz 
budynku.
Centrale COMPACT zostały zaprojektowane 
i przetestowane do pracy w temperaturze otoczenia od 
-25°C do +40°C i temperaturze strumienia powietrza od 
-40°C do +40°C. Różnica temperatury dla wymiennika 
odzysku ciepła pomiędzy powietrzem zewnętrznym 
i wywiewanym nie może być większa niż 70°C.
Stosowanie central COMPACT Unit i Top zapewnia 
niski poziom hałasu. Dzięki temu możliwe jest ich 
zamontowania w pobliżu użytkowanych pomieszczeń 
i przestrzeni roboczej.
Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i estetycznemu 
wykonaniu centrale można zamontować w widocznych 
miejscach.

Łatwy montaż 
Montaż podstawowej wersji jest bardzo łatwy. Oprócz 
montażu kanałów i nawiewników instalator musi tylko 
podłączyć centralę do źródła zasilania i zamontować 
czujnik temperatury nawiewu.
Płyta układu sterowania ma gotowe, dedykowane 
wejścia i zaciski do połączenia dodatkowych elementów 
wyposażenia jak przepustnice, nagrzewnice i chłodnice.

COMPACT Unit

COMPACT Top

www.eurovent-certification.com 

N° 09.05.426 
Typoszereg: COMPACT

Certyfikaty
Swegon AB posiada certyfikat Systemu Zarządzania 
Jakością zgodnie z normą ISO 9001 i certyfikat Systemu 
Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 
14001.

Centrale COMPACT Unit i Top posiadają certyfikat 
Eurovent o nr  AHU-09-05-426.
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Opis techniczny central COMPACT Unit & Top
Budowa
Obudowa
Obudowa urządzenia z zewnątrz wykonana jest 
z ocynkowanej blachy stalowej malowanej w odcieniu 
bieli (NCS S 0502-G), a wewnątrz wykonana z blachy 
stalowej z powłoką alucynkową. Tyla ścianka centrali 
COMPACT Top wykonana jest także z blachy stalowej 
z powłoką alucynkową.

Wykończenie zewnętrznej powierzchni centrali 
odpowiada klasie korozyjności C4. Obudowa posiada 
wewnętrzną izolację z wełny mineralnej o grubości 
30mm, a drzwi inspekcyjne posiadają izolację o grubości 
50mm.

Drzwi inspekcyjne zamontowane są na zawiasach. Drzwi 
otwiera się za pomocą specjalnego klucza. Jako opcja 
dostępne jest zamknięcie na zamek z kluczem.

Wentylatory 
W centrali zastosowano wentylatory typu plug z napędem 
bezpośrednim. Wyposażone są w silniki EC, które 
zapewniają najwyższą sprawność w całej charakterystyce 
pracy. Standardowo każda centrala posiada pomiar 
i regulację przepływu powietrza.

Wentylatory posiadają skuteczną wibroizolację. W razie 
potrzeby można je łatwo zdemontować i wyjąć 
z urządzenia.

Wymiennik odzysku ciepła 
W centrali zastosowano wymiennik obrotowy typu 
RECOnomic, opatentowany przez Swegon. Rotor 
napędzany jest silnikiem krokowym, który zapewnia 
dużą precyzję regulacji obrotów wymiennika oraz jego 
sprawności.

Standardowo każda centrala posiada pomiar i regulację 
obrotów rotora.

Wymiennik obrotowy dostępny jest również w wersji 
sorpcyjnej umożliwiającej odzysk wilgoci, co zapewnia 
ograniczenie kosztów inwestycji i eksploatacji systemu 
chłodzenia, a także zapewnia lepsze warunki komfortu 
w zimie.  

Filtry
W centrali zastosowano filtry kasetowe w klasie ePM1 
50% (F7) dla powietrza nawiewanego i wywiewanego. 
Układ sterowania monitoruje stan zabrudzenia filtrów.

Deklaracja wpływu produktu na 
środowisko
Swegon AB posiada certyfikat Systemu Zarządzania 
Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001 zgłoszony 
w rejestrze REPA pod nr  5560778465.
Materiały zastosowane w urządzeniu:

Rodzaj Procent całkowitej masy

Blacha stalowa Ok. 80%

Aluminium Ok. 8%

Materiał polimerowy Ok. 1%

Izolacyjna wełna mineralna Ok. 2%

Filtr Ok. 1%

Osprzęt elektroniczny, silniki Ok. 8%

Wentylatory z silnikami EC.

Wymiennik obrotowy RECOnomic

Filtr kasetowy klasy ePM1 50% (F7).

COMPACT Top

COMPACT Unit
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Opis techniczny central COMPACT Unit & Top
Układ zasilania i sterowania
Informacje ogólne
Wszystkie elementy układu zasilania i sterowania 
zamontowane są wewnątrz urządzenia. 
Mikroprocesorowa płyta sterowania zarządza regulacją 
temperatur, przepływów oraz pracą pozostałych 
funkcji. Wszystkie dostępne funkcje są fabrycznie 
zaprogramowane w sterowniku i gotowe do użycia. Patrz 
akapit “Kompletny Układ Sterowania”.

Centrala wentylacyjna może pracować w sposób 
automatyczny na wiele sposobów m.in. przez 
wbudowany programator czasowy, jak również 
w zależności od potrzeb przez czujnik CO2 lub czujnik 
obecności. W każdej chwili dostępne jest sterowanie 
ręczne.

Większością funkcji i ustawień można zarządzać 
i sterować zdalnie. 

Precyzja regulacji:
Temperatura ± 1oC.
Przepływ powietrza ± 5%.

Sprawność Energetyczna
Rozwiązania konstrukcyjne i parametry centrali 
wentylacyjnej zostały optymalnie dobrane, uzyskując 
doskonałą sprawność energetyczną.

Normy
Centrala wentylacyjna spełnia wymagania normy 
EN 60204-1.

Poziom zakłóceń
Centrala wentylacyjna spełnia wymagania Dyrektywy 
EMC i została przebadana zgodnie z normą  
EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 (emisja w środowiskach: 
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym).

Stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego
W przypadku zastosowania wyłącznika 
różnicowoprądowego powinno się go montować tylko 
w obwodzie centrali, a jego typ musi być odpowiedni dla 
współpracy z silnikami EC sterowanymi elektronicznie.

Komunikacja
Układ sterowania fabrycznie przygotowany jest do zdalnej 
komunikacji w standardzie TCP/IP i EIA 485. W przypadku 
komunikacja przez LON lub Trend potrzebny jest 
dodatkowy moduł TBLZ.

COMPACT posiada również fabrycznie zainstalowany 
web serwer. Udostępnia on pełną funkcjonalność panelu 
sterowania przez przeglądarkę internetową (np. Internet 
Explorer) w Twojej sieci komputerowej, bez dodatkowych 
urządzeń i aplikacji.

Dodatkowo COMPACT posiada szereg styków wejść 
i wyjść dla dodatkowych funkcji jak sygnalizacja alarmów 
czy przedłużenie pracy za pomocą dodatkowego 
przycisku.

Sysytem sterowania IQnomic

Przykładowy ekran dla komunikacji przez Internet.
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Opis techniczny central COMPACT Unit & Top
Układ zasilania i sterowania
Schemat blokowy
Dobierając centralę w programie ProUnit, program  
na podstawie naszego doboru przygotowuje schemat 
blokowy wraz z opisem wybranych funkcji.

Poszczególne elementy opisano poniżej. 

V1 Filtr nawiewny.

BT3 Czujnik temperatury zewnętrznej. Wpływa na pracę 
funkcji związanych z temperaturą.

E1 Obrotowy wymiennik ciepła RECOnomic o zmiennej 
prędkości obrotów wyposażony w sektor czyszczący.

M3 Silnik krokowy do regulacji prędkości obrotów 
wymiennika.

BG1 Czujnik prędkości obrotowej wymiennika.

G1 Wentylator nawiewny z silnikiem EC.

T1 Sterownik silnika do płynnej regulacji wydajności 
wentylatora nawiewnego.

BF1 Czujnik ciśnienia, nawiew. Odpowiada za regulację 
wydajności wentylatora nawiewu i monitoruje 
stopień zabrudzenia filtra.

BT1 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego. Do 
montażu na kanale nawiewnym. Wpływa na pracę 
funkcji związanych z temperaturą.

Urządzenie

COMPACT Unit COMPACT Top

V2 Filtr wywiewny

BT2 Czujnik temperatury powietrza wywiewanego. 
Wpływa na pracę funkcji związanych z temperaturą.

G2 Wentylator wywiewny z silnikiem EC.

T2 Sterownik silnika do płynnej regulacji wydajności 
wentylatora wywiewnego.

BF2 Czujnik ciśnienia, wywiew. Odpowiada za regulację 
wydajności wentylatora wywiewu i monitoruje 
stopień zabrudzenia filtra.

K1 Układ sterowania IQnomic wraz z płytą główną 
i kompletnym układem zasilania.

P1 Panel sterowania do obsługi funkcji, wprowadzania 
nastaw i odczytów parametrów przepływu, 
temperatury, alarmów i innych.

Wystarczy prosta zmiana w układzie sterowania, aby nawet na budowie  
zmienić kierunek przepływu powietrza w centrali COMPACT Unit (małe strzałki). 
Pozostałe elementy regulacyjno-sterujące automatycznie zmieniają swoje funkcje.

Powietrze 
świeże

Nawiew Wywiew Wyrzut
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Układ zasilania i sterowania
Panel sterowania
Za pomocą panelu sterowania można wprowadzać 
nastawy funkcji, a także sprawdzić odczyty 
poszczególnych parametrów w formie tekstowej oraz 
w języku wybranym przez użytkownika. 

Panel obsługiwany jest za pomocą przycisków. Zarówno 
ekran jak i przyciski posiadają podświetlenie. Czerwona 
dioda informuje o aktywnym alarmie. Wprowadzone 
nastawy przechowywane są w pamięci sterownika na 
wypadek zaniku napięcia.

Panel posiada logiczny układ menu zorganizowany na 
kilku poziomach dostępu:

• Menu główne. Pozwala na odczyt stanu pracy centrali 
i na wprowadzanie tymczasowych zmian w pracy 
urządzenia.

• Poziom użytkownika. Pozwala na wprowadzanie 
nastaw i odczyt parametrów aktywnych funkcji.

• Poziom instalatora. Dostęp wymaga podania kodu 
(kod znajduje się w instrukcji obsługi). Pozwala na 
wybór dostępnych dla użytkownika funkcji   
i ustawienia wartości granicznych.

• Poziom serwisu. Dostęp wymaga podania kodu 
(uzyskanie kodu wymaga ukończenia specjalistycznego 
szkolenia).

Panel sterowania

Opis techniczny central COMPACT Unit & Top

MENU GŁÓWNE
PRACA

NASTAWY

PRACA AUTOMATYCZNA
RĘCZNE NISKIE OBROTY
RĘCZNE WYSOKIE 
OBROTY
STOP

POZIOM UŻYTKOWNIKA

POZIOM INSTALATORA

POZIOM SERWISU

Zasada organizacji struktury menu.
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Wyposażenie dodatkowe, COMPACT Unit & Top
Akcesoria kanałowe
Informacje ogólne
Akcesoria kanałowe montowane na kanałach 
wentylacyjnych poza centralą COMPACT. Specjalnie 
zaprojektowane wentylatory umożliwiają montaż 
wyposażenia bezpośrednio na króćcach podłączeniowych 
bez ryzyka dodatkowych oporów przepływu czy zakłóceń 
w transporcie powietrza.

Wszystkie elementy wyposażenia kanałowego central 
COMPACT posiadają podłączenia z gumową uszczelką.

Dodatkowe zasady dotyczące wymiarowania i doboru 
wyposażenia dostępne są w programie doboru ProUnit.

TBSA Przepustnica
Przeznaczona do zabezpieczenia centrali w czasie postoju 
przed niekontrolowanym napływem zimnego powietrza. 
Przepustnica z siłownikiem sterowana jest przez IQnomic. 

Dane techniczne
Przepustnica wyposażona jest w siłownik 230V w wersji 
ze sprężyną powrotną lub on/off. Klasa szczelności 
3 zgodnie z normą EN 1751.

Montaż
Możliwość montażu w pionie i poziomie. Zasilanie 
i sterowanie odbywa się bezpośrednio z karty sterowania 
centrali wentylacyjnej.

250

125

50

70

TBDA Tłumik akustyczny
TBDA to okrągły tłumik akustyczny przeznaczony do 
montażu na kanałach wentylacyjnych.

Dane techniczne
Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej.

Materiałem tłumiącym dźwięk jest wełna mineralna 
o grubości 100mm. Wełna zabezpieczona jest materiałem 
Fartex®, który jest opatentowaną samonośną powłoką, 
przebadaną pod względem łatwości czyszczenia, ryzyka 
porwania włókien, a także odporności na starzenie się 
i minimalnej emisji.

Podłączenia kanałów posiadają gumowe uszczelki. 

Klasa odporności ogniowej
Tłumik TBDA posiada aprobatę (TG 0783) odporności 
ogniowej w klasie EI30/EI120, EI60/120.

Klasa EI120/120 spełniona jest, jeśli tłumik zamontowany 
jest w bezpiecznej odległości 50mm od materiałów 
palnych.

W budynkach gdzie nie ma możliwości zapewnienia 
bezpiecznej odległości od materiałów palnych TBDA 
odpowiada klasie EI60/EI120.

Montaż
Należy zapewnić odpowiedni dostęp do obsługi 
i czyszczenia.

Waga: 5 kg

Waga: 15 kg
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Podstawowy schemat podłączenia

Akcesoria kanałowe
TBLA Nagrzewnica wodna
Nagrzewnicę TBLA stosuje się do ogrzewania powietrza 
nawiewanego za pomocą wody grzewczej.  

Dane techniczne
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej 
bez izolacji.

Wymiennik ciepła wykonany jest z miedzianej wężownicy, 
na której osadzone są aluminiowe lamele. Kolektory 
i rury podłączeniowe do instalacji wodnej wykonane 
są z miedzi. Na rurach podłączeniowych zastosowano 
mosiężne króćce z gwintem zewnętrznym.

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw zaworu/Zestaw podłączeń elektrycznych 
Dostępny jest kompletny zestaw zaworu 2(3)-drogowego 
z siłownikiem, czujnikiem przeciwzamrożeniowym 
i przewodem podłączeniowym z wtyczką do karty 
sterowania. W przypadku montażu własnego zaworu 
i siłownika można zamówić sam zestaw podłączeń 
elektrycznych. Zestaw zawiera wtedy przewód 
podłączeniowy z wtyczką do karty sterowania, opornik 
i czujnik zanurzeniowy lub przylgowy.

Pompa obiegowa
Pompa obiegowa wspomaga pracę funkcji zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego i jej monitorowanie. W zestawie 
znajduje się trójnik, zawór zwrotny i równoważący. 
Funkcje sterowania pracą pompy uwzględnione   
są w układzie sterowania centrali COMPACT.

Montaż
Nagrzewnica TBLA może być montowana w pozycji 
poziomej i pionowej. Należy zapewnić odpowiedni dostęp 
do obsługi i czyszczenia.

Montaż osprzętu i wyposażenia, podłączenie do instalacji 
i napełnienie układu czynnikiem musi odbyć się na 
budowie.

Wyposażenie dodatkowe, COMPACT Unit & Top

Trójnik

Czujnik zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego

Zawór odcinający

Woda grzewcza

Zawór odcinający

Zawór 2(3)-drogowy

Zawór 
równoważący

Zawór zwrotny

Pompa obiegowa

Króćce podłączeniowe, gwint zewnętrzny, DN 15

60 38860

Waga: 7 kg bez czynnika
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Akcesoria kanałowe
TBCE Nagrzewnica elektryczna
Nagrzewnica elektryczna TBCE służy do ogrzewania 
powietrza nawiewanego.  

Dane techniczne
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej 
bez izolacji, a element grzejny wykonany jest ze stali 
nierdzewnej.

Nagrzewnica dostępna jest w dwóch wariantach mocy.

Posiada fabryczny regulator tyrystorowy sterowany 
sygnałem z centrali COMPACT. Wyposażona 
jest w poczwórne szeregowe zabezpieczenie 
przeciwprzegrzaniu. Stopień ochrony IP44.

Nagrzewnica przeznaczona jest do pracy w temperaturze 
otoczenia i powietrza ogrzewanego od -25°C do +40°C.

Montaż
Nagrzewnica TBCE może być montowana w pozycji 
poziomej i pionowej.

Należy zapewnić odpowiedni dostęp do obsługi 
i czyszczenia.

Panel skrzynki podłączeniowej można zdemontować 
w celu inspekcji i wykonania podłączeń elektrycznych.

Odległość od/do kolana, przepustnicy, filtra itp. przed/
za nagrzewnicą powinna wynosić co najmniej 2xśrednica 
kanału (zalecana odległość 3xD).

Nie zachowanie minimalnych odległości może skutkować 
zaburzeniami przepływu powietrza przez nagrzewnicę 
i wyzwoleniem zabezpieczenia termicznego.

Zasilanie elektryczne należy doprowadzić bezpośrednio 
z rozdzielnicy elektrycznej pod zaciski nagrzewnicy. 
Zalecane jest zastosowanie wyłącznika serwisowego. 
Nagrzewnicę należy połączyć dedykowanym przewodem 
sterującym z kartą sterowania centrali wentylacyjnej.

Wyposażenie dodatkowe, COMPACT Unit & Top

Waga, 6 kg

Ø250

41 41293278
375

90

340
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Akcesoria kanałowe
TBKA chłodnica wodna
TBKC chłodnica freonowa
Chłodnice TBKA/TBKC służą do chłodzenia powietrza 
nawiewanego za pomocą wody lodowej lub czynnika 
chłodniczego.

Chłodnice TBKA/TBKC występują w kilku wariantach 
wydajności, które pokrywają zapotrzebowanie chłodu 
w centralach COMPACT.

Dane techniczne
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej 
bez izolacji.

Wymiennik ciepła wykonany jest z miedzianej wężownicy, 
na której osadzone są aluminiowe lamele. TBKA posiada 
króćce podłączeniowe z miedzi i mosiądzu z gwintem 
zewnętrznym. TBKC króćce wykonane są z miedzi 
i przystosowane są do połączeń lutowanych.

Wyposażenie dodatkowe

Sterowanie
Do sterowania pracą chłodnicy wodnej wymagany jest 
dodatkowy moduł IQnomic plus. IQnomic plus to moduł 
rozszerzeń dla podstawowego układu sterowania centrali 
wentylacyjnej.

Standardowe wyjścia sterujące chłodem z karty 
sterowania przeznaczone są sterowania 1-stopniową 
chłodnicą freonową. Jeśli to rozwiązanie jest 
niewystarczające, należy zastosować moduł IQnomic plus. 

Zestaw zaworu
Kompletny zawór 2(3)-drogowy wraz z siłownikiem. 

Montaż
Chłodnicę TBKA/TBKC należy montować tylko w pozycji 
poziomej. Podłączenie kanału dla chłodnicy ma średnicę 
315 mm, dlatego niezbędne są kształtki redukcyjne  
250-315 mm (brak w dostawie).

Należy zapewnić odpowiedni dostęp do obsługi 
i czyszczenia.

Montaż osprzętu i wyposażenia, podłączenie do instalacji 
i napełnienie układu czynnikiem musi odbyć się na 
budowie.

Króciec podłączeniowy skroplin, gwint zewnętrzny, DN 15.

43
0

31
5

60 500 60 490

Podłączenie wodne, gwint zewnętrzny, wariant  
wydajności 1: DN 15, wariant wydajności 2: DN 20.

Waga: wariant wydajności 1, 21 kg,
wariant wydajności 2, 24 kg.
bez czynnika

TBKA, chłodnica wodna

Króciec podłączeniowy skroplin, gwint zewnętrzny, DN 15.

43
0

31
5

60 500 60 490

D1: Króciec podłączenia czynnika, gładki, 12 mm
D2: Króciec podłączenia czynnika, gładki, 12 mm

Waga: 37 kg bez czynnika

TBKC (freonowa)

D1D2

Wyposażenie dodatkowe, COMPACT Unit & Top
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Wyposażenie dodatkowe, COMPACT Unit & Top
Czerpnie i wyrzutnie dachowe
Informacje ogólne
Przejścia dachowe wykonane są z ocynkowanej blachy 
stalowej. Izolowane są wewnątrz materiałem izolacyjnym 
o grubości 50 mm, o klasie odporności ogniowej 
EI30, z powłoką z atestowanej tkaniny syntetycznej. 
W dostawie zawarte są dwa wsporniki kątowe do 
zamocowania urządzenia do dachu o różnym kącie 
nachylenia.

Czerpnie i wyrzutnie wykonane są z blachy stalowej 
z powłoką alucynkową dodatkowo pokryte od zewnątrz 
warstwą Plastisol, w kolorze czarnym, spełniającą klasę 
korozyjności C4.

TBHA Dachowa czerpnia powietrza 
Przeznaczona jest do czerpania powietrza świeżego. 
Konstrukcja czerpni zabezpiecza przed dostawaniem 
się śniegu i deszczu do instalacji wraz z powietrzem. 
Obudowa czerpni posiada zawiasy do jej otwarcia, 
a także po jej obu stronach otwory czerpne z lamelami. 

TBHB Dachowa wyrzutnia powietrza 
Przeznaczona jest do usuwania zużytego powietrza. 
Obudowa wyrzutni posiada zawiasy umożliwiające 
jej otwarcie, a także wyposażona jest w kierownice 
powietrza, które zapewniają skuteczny pionowy wyrzut 
powietrza z dużą prędkością. W celu ograniczenia 
oporów powietrza kierownice mają obustronnie 
zaokrąglone łopatki. Wyrzutnie posiadają drenaż w celu 
odprowadzenia z nich wody.

TBHC Czerpnio-wyrzutnia
Czerpnio-wyrzutnia TBHC jest połączeniem czerpni TBHA 
i wyrzutni TBHB w jednym module.

TBHA  
Dachowa czerpnia 

powietrza

TBHB  
Dachowa 
wyrzutnia 
powietrza

TBHC  
Dachowa czerpnio-

wyrzutnia

800

620

850

Ø315
400

500

400

2 wsporniki 
kątowe 
(niezamontowane) 
dostarczone wraz 
z urządzeniem.

Czerpnia TBHA i wyrzutnia TBHB TBHC Czerpnio-wyrzutnia

850

400

1000

900

620

800

Ø315 Ø315

2 wsporniki kątowe 
(niezamontowane) 
dostarczone wraz 
z urządzeniem.

Weight: 31 kg Weight: 70 kg

Czerpnie i wyrzutnie dachowe mają okrągłe podłączenie 
kanału z gumową uszczelką. Podłączenie kanału ma 
średnicę 315 mm, dlatego niezbędne są kształtki 
redukcyjne 250-315 mm (brak w dostawie).



14

COMPACT

Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia. 20190101 www.swegon.pl

TBHF Czerpnio-wyrzutnia ścienna
Służy do zakończenia kanału powietrza świeżego 
i wyrzutowego na zewnątrz budynku.
Powietrze usuwane jest poziomo przez okrągły wylot 
zabezpieczony siatką ochronną. Świeże powietrze 
czerpane jest przez kratkę zabezpieczoną stalową siatką 
od dołu skrzynki. Taki rozdział powietrza skutecznie 
zabezpiecza przed możliwością zwrotnego zaciągnięcia 
powietrza usuwanego.
Wykonanie z blachy z powłoką alucynkową pomalowaną 
na kolor ciemny szary, RAL 7021 (odpowiednik 
NCSS 8502-B), klasa korozyjności C4.
Dostępne są dwa warianty z izolacją akustyczną lub bez.

Montaż
Króćce podłączeniowe o średnicy 250mm posiadają 
gumowe uszczelki. Wykonując otwory w ścianie należy 
pamiętać, że kanały powinny być izolowane (30mm), 
a także zabezpieczone od zewnątrz przed wilgocią. Panel 
przedni czerpnio-wyrzutni można odkręcić i obrócić. 
Dzięki temu możemy odpowiednio dopasować miejsce 
podłączenia kanałów.

Wyposażenie dodatkowe, COMPACT Unit & Top

Wyposażenie dodatkowe i osprzęt
Statyw TBLZ
Specjalnie zaprojektowany statyw dla central COMPACT. 
Wysokość konstrukcji zapewnia możliwość prowadzenia 
kanałów pod centralą.

Statyw wykonany jest z ocynkowanych profili stalowych. 
Należy go samodzielnie zmontować. Może być używany 
z nogami jak i bez. Wysokość bez nóg: 100 mm.

W pozycji poziomej centralę montujemy na dłuższych 
profilach (rysunek A), a w pozycji pionowej na krótszych 
(rysunek B). 

Blokada drzwi TBLZ
Blokada drzwi stosowana jest w przypadku montażu 
centrali COMPACT w pozycji pionowej do podparcia 
górnego skrzydła drzwi w pozycji otwartej. Blokada 
drzwi składa się z mechanicznego zaczepu z zatrzaskiem 
i dostarczana jest luzem do samodzielnego montażu.

TBLZ Zamek z kluczem
Zamek z kluczem można zastosować w miejscach, 
w których wymagany jest wyższy poziom 
bezpieczeństwa, którego nie spełnia standardowy zamek. 
Dostarczany osobno do samodzielnego montażu na 
budowie.

605

A

B
Statyw. W komplecie są dwa długie profile. Profile A 
stosowane są do montażu centrali w pozycji poziomej, 
a profile B do montażu w pozycji pionowej.

310

Ø 250 Ø 250

B

A

C

60

D

17
1

TBHF A B C D

Bez izolacji 440 683 167 185

Z izolacją 470 830 220 260
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Wyposażenie elektryczne i sterujące

Czujnik obecności
Do sterowania pracy na wysokich i niskich obrotach 
zamiast wewnętrznego programu czasu. Po wykryciu 
przez czujnik obecności w pomieszczeniu centrala zostaje 
przełączona w pracę na wysokich obrotach; w przypadku 
braku obecności w pomieszczeniu przełącza się ponownie 
na niskie obroty.
Czujnik należy podłączyć do właściwych zacisków karty 
sterowania.

Czujnik ciśnienia
Stosowany jest w przypadku regulacji stałego ciśnienia 
w instalacji ze zmiennym przepływem (VAV). Można go 
również wykorzystać do zabezpieczenia rotora przed 
oblodzeniem, w sytuacji gdy konieczna jest kontrola 
spadku ciśnienia na wymienniku. W komplecie znajduje 
się przewód sterujący. Przy zamówieniu należy określić 
długość przewodu 1-15m. Czujnik należy podłączyć do 
właściwych zacisków karty sterowania.

Czujnik jakości powietrza
Do sterowania pracy na wysokich i niskich obrotach 
zamiast wewnętrznego programu czasu. Czujnik 
jakości powietrza wykrywa stężenie zanieczyszczeń 
w pomieszczeniu (w tym CO2) i steruje ilością powietrza 
w zależności od potrzeb, w zadanych wartościach 
granicznych.
Dostępny jest w wersji do montażu kanałowego 
i ściennego. Czujnik należy podłączyć do właściwych 
zacisków karty sterowania.

Czujnik VOC
Do regulacji i sterowania zmiennym przepływem 
powietrza. Czujnik VOC wykrywa poziom 
zanieczyszczenia powietrza z emisji materiałów 
budowlanych w pomieszczeniach i w zależności 
od potrzeb reguluje ilość powietrza w ustawionych 
granicach.
Montowany jest wewnątrz centrali. Czujnik należy 
podłączyć do właściwych zacisków karty sterowania.

Czujnik pomieszczeniowy 
Przeznaczony do stosowania jeśli standardowy czujnik 
temperatury wywiewu nie zapewnia miarodajnych 
odczytów.
Obudowa czujnika posiada klasę IP20 i wymaga montażu 
ściennego. Czujnik należy podłączyć do właściwych 
zacisków karty sterowania.

Timer, Mechaniczny
Przeznaczony jest do podtrzymania pracy urządzenia 
w momencie, gdy wewnętrzny program czasu przełączył 
już centralę w tryb niskich obrotów lub zatrzymał 
urządzenie. 
Timer należy podłączyć do właściwych zacisków karty 
sterowania.

Timer, elektroniczny
Przeznaczony jest do podtrzymania pracy urządzenia 
w momencie, gdy wewnętrzny program czasu przełączył 
już centralę w tryb niskich obrotów lub zatrzymał 
urządzenie. 
Timer należy podłączyć do właściwych zacisków karty 
sterowania. Wymaga oddzielnego źródła zasilania.

Przycisk
Przeznaczony jest do podtrzymania pracy urządzenia 
w momencie, gdy wewnętrzny program czasu przełączył 
już centralę w tryb niskich obrotów lub zatrzymał 
urządzenie.  Występuje w wersji z i bez sygnalizacji.
Timer należy podłączyć do właściwych zacisków karty 
sterowania.

Przewód sterujący
Przewód o długości 0.25 - 15 m do podłączenia panelu 
sterowania, czujnika ciśnienia i IQnomic plus.

Przedłużka przewodu komunikacji 
Dostępny o długości 5-8 m dla nagrzewnicy wodnej, 
elektrycznej i czujnika temperatury nawiewu oraz 
o długości 8 m dla panelu sterowania.

Zestaw do przedłużenia przewodu panelu 
sterowania
Do przedłużenia przewodu panelu sterowania od 6 do 50 m.

Dodatkowy panel sterowania 
Zawiera uchwyt ścienny i 3 m przewód sterujący.

Czujnik przylgowy 
Czujnik temperatury do montażu powierzchniowego 
gdzie wymagany jest odczyt temperatury.

Karta SD 
Służy do aktualizacji oprogramowania, zapisu ustawień 
i logowania dziennika pracy.

IQnomic Plus 
Przeznaczony do sterowania dodatkowych funkcji, 
które nie mają przewidzianych wejść i wyjść na karcie 
sterowania, np. sterowanie zewnętrzne lub chłodzenie.

TBLZ Moduł komunikacji
Przeznaczony do podłączenia centrali do sieci LON FTT-10 
- Lon Works i Trend (standardowo centrala przygotowana 
jest do komunikacji protokołem TCP/IP, EIA 485 oraz przez 
klasyczną przeglądarkę internetową).
Moduł należy podłączyć do właściwego gniazda 
karty sterowania. Zasilanie modułu możliwe jest 
z odpowiednich zacisków na karcie sterowania.

Zabezpieczenie pożarowe i dymowe
Zabezpieczenie pożarowe i dymowe składa się 
z 3 oddzielnych elementów:
• TBLZ Szafki sterowniczej
• TBLZ Czujnika dymu
• ELQZ* Siłownika przepustnicy

Szafka sterownicza zawiera moduł sterowania i listwę 
zaciskową. Czujnik dymu steruje zatrzymaniem centrali  
i pracą siłownika, który zamyka przepustnicę.  
Alarm sygnalizowany jest na panelu sterowania centrali 
COMPACT.
*) Odpowiednie do montażu w Szwecji: Siłownik ELQZ 
może być stosowany gdzie nie jest wymagana aprobata 
urządzenia. Jeśli wymagana jest aprobata urządzenia 
przepustnica i siłownik musi być dostarczony w komplecie 
jako kompletne urządzenie posiadające aprobatę. 
W takim przypadku wymaga się również stosowania 
trybu okresowej pracy urządzenia.

Wyposażenie dodatkowe, COMPACT Unit & Top
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Akcesoria kanałowe

Nagrzewnica wodna: TBLA-4-000-025-2-1
Króciec podłączeniowy o średnicy 250 mm.

Zawór regulacyjny, zestaw,  
grzanie lub chłodzenie TBVL-3-aaa-b
2(3)-drogowy zawór z siłownikiem, przewodem 
sterowniczym i czujnikiem zanurzeniowym  

 Wielkość zaworu:
 Kvs 0.25  = 002
 Kvs 0.40  = 004
 Kvs 0.63  = 006
 
 Czujnik zanurzeniowy  = 1
 Czujnik przylgowy  = 2

Zestaw podłączeń elektrycznych:  TBLZ-1-27-a
Dla nagrzewnicy wodnej

Przewód, opornik i czujnik zanurzeniowy = 1  
Przewód, opornik i czujnik przylgowy = 2

Pompa obiegowa  TBPA-5-aaa
Zestaw podłączeniowy pompy obiegu 
wtórnego nagrzewnicy bez zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowgo, zawiera zawór zwrotny 
i równoważący.

 Wydajność do 26kPa spadku ciśnienia  
 na nagrzewnicy i rurociągach:
 < 0.09 l/s  =009 
 0.091-0.17 l/s =017  
 
Nagrzewnica elektryczna TBCE-1-000-025-002-2

Chłodnica wodna  TBKA-4-000-031-1
Wariant mocy 1. Króćce podłączeniowe o średnicy 315 mm

Chłodnica wodna  TBKA-4-000-031-2
Wariant mocy 2. Króćce podłączeniowe o średnicy 315 mm

Zawór regulacyjny, zestaw,  
grzanie lub chłodzenie  TBVA-1-aaa
2(3)-drogowy zawór z siłownikiem

 Wielkość zaworu:
 Kvs 0.25  = 002   
 Kvs 0.40  = 004   
 Kvs 0.63  = 006   
 Kvs 1.0  = 010
 Kvs 1.6  = 016
 Kvs 2.5  = 025
 Kvs 4  = 040
 Kvs 6.3  = 063

Chodnica freonowa  TBKC-4-000-031-1-1
Króciec podłączeniowy o średnicy 315 mm. 1 sekcyjna

Specyfikacja, COMPACT Unit & Top

Materiały eksploatacyjne
Zestaw filtrów kasetowych, COMPACT TBFZ-1-07
Komplet dla nawiewu/wywiewu.

Akcesoria kanałowe
Przepustnica z siłownikiem  TBSA-1-000-025-1-a
Klasa szczelności 3, średnica kanału 250 mm 
lamela bez uszczelki

 Siłownik przepustnicy:
 Sprężyna zwrotna = 1
 On/off  = 2

Tłumik akustyczny do centrali TBDA-1-000-025-080
Średnica podłączenia 250 mm, długość 800 mm

Czerpnie/wyrzutnie
Dachowa czerpnia powietrza  TBHA-1-031
Zawiera przejście dachowe, śr. podłączenia 315 mm 

Dachowa wyrzutnia powietrza  TBHB-1-031
Zawiera przejście dachowe, śr. podłączenia 315 mm 

Dachowa czerpnio-wyrzutnia  TBHC-1-031
Zawiera przejście dachowe, śr. podłączenia 315 mm 

Czerpnio-wyrzutnia ścienna  TBHF-2-0025-b
Zblokowana czerpnio wyrzutnia ścienna.

 Izolacja Bez = 0  
  Z = 1

Wyposażenie dodatkowe i osprzęt
Statyw   TBLZ-1-03-05
Zestaw do montażu (tylko dla COMPACT Unit).

Blokada drzwi   TBLZ-1-10-07
Zestaw dla górnego skrzydła drzwi przy pionowym montażu 
(tylko dla COMPACT Unit).

Zamek z kluczem  TBLZ-1-57
Zestaw dwóch zamków z kluczem.  

Centrala wentylacyjna
 
Centrala wentylacyjna, COMPACT Unit CU-aa-A-c-1
 
 Wielkość  02 = 02
  03 = 03

 Wymiennik odzysku  
 ciepła    standard = 1
       sorpcyjny = 3

Centrala wentylacyjna, COMPACT Top CT-aa-A-c-1
 
 Wielkość  02 = 02
  03 = 03

 Wymiennik odzysku  
 ciepła     standard = 1
   sorpcyjny = 3
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Karta SD TBLZ-1-62-a
Karta pamięci do zapisu ustawień i logowania 
dziennika pracy.
  
Wersja:  
Bez oprogramowani dla COMPACT  = 1  
Z oprogramowaniem COMPACT = 3

IQnomic Plus   TBIQ-2-1-aa
Moduł funkcyjny z przewodem komunikacji

 Wersja:
 0.25 m  = 00   
 1 m  = 01
 3 m  = 03
 5 m  = 05
 10 m  = 10
 15 m  = 15

Adapter listwy zaciskowej  TBLZ-1-55

Moduł komunikacji   TBLZ-3-1-a-41

 Z interfejsem:
 LON FFT-10  = 1
 Tend  = 2

Zabezpieczenie pożarowe i dymowe

Szafka sterownicza funkcji  
zabezpieczenia pożarowego i dymowego  TBLZ-1-48-1
Zawiera moduł sterowania dla czujnika dymu

Szafka sterownicza funkcji  
zabezpieczenia pożarowego i dymowego TBLZ-2-48-2
Zawiera moduł sterowania dla czujnika dymu i okresowej 
pracy przepustnicy, przepustnica: 24 V AC Wymaga również 
modułu TBIQ. Zawiera moduł sterowania dla czujnika dymu

Czujnik dymu, optyczny  TBLZ-2-49-1
Rurka Venturiego, 600 mm

Uchwyt montażowy czujnika dymu,  TBLZ-1-53 
do kanałów okrągłym lub izolowanych  
TBLZ-1-53 

Siłownik przepustnicy  ELQZ-1-428-3-a
 Sprężyna zwrotna = 1
 Ze sprężyną zwrotną  
 i wyłącznikami krańcowymi = 2

Wyposażenie Elektryczne i Sterujące

Czujnik obecności  TBLZ-1-56

Czujnik ciśnienia  TBLZ-1-23-aa
W zestawie czujnik z przewodem sterowniczym.

 Wersja:
 Tylko czujnik  = 00   
 1 m  = 01
 3 m  = 03
 5 m  = 05
 10 m  = 10
 15 m  = 15

Czujnik jakości powietrza,  
pomieszczeniowy  ELQZ-2-504

Czujnik VOC   TBLZ-1-60-1-1

Czujnik pomieszczeniowy  TBLZ-1-24-2
Montaż ścienny. Obudowa IP20.

Timer, mechaniczny  ELQZ-1-406-1
Podtrzymanie pracy przez 0-2 godziny

Timer, elektroniczny  TBLZ-1-47

Przycisk podtrzymania pracy  ELQZ-2-455-a-b

 Wersja:
 Montaż ścienny = 1

 Bez sygnalizacji = 0
 Z sygnalizacją  = 1

Przewód sterujący  TBLZ-1-26-aa
Do panelu sterowania, czujnika ciśnienia,  TBIQ
 
 Wersja:
 1 m  = 01
 3 m  = 03
 5 m  = 05
 10 m  = 10
 15 m  = 15

Przewód sterujący  TBLZ-2-26-aa
Do panelu sterowania, czujnika ciśnienia,  TBIQ
 
 Wersja:
 0.45 m  = 00

Przedłużka przewodu sterowania  TBLZ-1-05-a
Z gotową wtyczką
 
 Wersja:
 5 m długości dla nagrzewnicy wodnej  
 lub elektrycznej = 1

 5 m długości dla czujnika temperatury  
 nawiewu = 2

 8m długości dla panelu sterowania,  
 czujnika ciśnienia, TBIQ = 3

Specyfikacja, COMPACT Unit & Top

Zestaw do przedłużenia przewodu  
panelu sterowania  TBLZ-2-13
Przedłużenie przewodu 6 - 50 m

Czujnik przylgowy  TBLZ-1-32
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Wymiarowanie
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COMPACT
Unit

Przepływ min. Przepływ maks.

m3/h* m3/s m3/h* m3/s

02 300 0.08 900 0.25

03 300 0.08 1440 0.40

Przepływ, m3/s

Przepływ, m3/h

Przepływ maks. i min., COMPACT Unit
Wartości podane w tabli możliwe są do ustawienia. Rzeczywisty 
przepływ powietrza zależał będzie od oporów na instalacji.

COMPACT Unit, wielkość 02

* Ustawiają przepływ należy zaokrąglić wartość obliczeniową 
do najbliższej dostępnej nastawy.

COMPACT Unit, wielkość 03

Przepływ, m3/h

Przepływ, m3/s

SFPv - kW/(m3/s)
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COMPACT Unit
Współczynnik poprawkowy, KOK , dB

Centrale spełniają wymagania Dyrektywy dla Ekoprojektu 2018.

Linia graniczna, Ecodesign 2018

SFPv - kW/(m3/s)

Pole 
wykresu

Pasmo częstotliwości, KOK/częstotliwość 
środka, Hz

Hałas 1 2 3 4 5 6 7 8

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

na wylocie 1 -1 -1 -10 -15 -16 -17 -23 -26
2 1 -5 -3 -12 -14 -15 -20 -19
3 0 -1 -10 -21 -21 -23 -30 -36
4 -2 -4 -3 -17 -18 -19 -24 -28

na wlocie* 1 -4 7 -9 -21 -21 -22 -24 -34
2 -5 -5 0 -19 -18 -21 -23 -28
3 1 2 -12 -24 -25 -28 -31 -42
4 -2 -2 -2 -20 -22 -25 -25 -35

do otoczenia** 1 -12 -15 -30 -36 -42 -50 -54 -57
2 -10 -19 -23 -33 -40 -48 -51 -50
3 -11 -15 -30 -42 -47 -56 -61 -67
4 -13 -18 -23 -38 -44 -52 -55 -59

Dla Ecodesign, średnia wartość z nawiewu i wywiewu powietrza musi 

mieścić się w linii granicznej.

Wentylator wywiewu

Wentylator nawiewu

Wentylator wywiewu

Wentylator nawiewu
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Wymiarowanie

Przestrzeń serwisowa
Przed urządzeniem należy zapewnić minimalną przestrzeń w odległości 
800m niezbędną na otwarcie drzwi inspekcyjnych oraz 200mm powyżej 
centrali na otwarcie i dostęp do skrzynki elektrycznej.

Podłączenie zasilania elektrycznego

Prawa strona inspekcji

Lewa strona inspekcji

COMPACT Unit
Dostawa i transport na budowie
Centrala dostarczana jest na drewnianej palecie. W celu 
łatwiejszego transportu urządzenia na budowie można 
zdemontować drzwi inspekcyjne i wyjąć wentylatory.

Centrala wentylacyjna COMPACT Unit produkowana 
jest w jednej wersji ze stałym umiejscowieniem 
poszczególnych elementów wewnątrz urządzenia.

Central standardowo dostarczana jest w wersji z prawą 
stroną inspekcji. Stronę inspekcji można zmienić po 
dostawie, na miejscu montażu przez zmianę ustawień na 
płycie sterowania. Centralę można również montować 
w pozycji pionowej co daje sześć różnych możliwości 
montażu zgodnie z rysunkami po prawej.

Konstrukcja centrali COMPACT Unit wymusza jej montaż 
na statywie (opcja) lub na innego rodzaju  
ramie/podstawie. W innym przypadku nie będzie 
możliwości otwarcia drzwi inspekcyjnych. Statyw Swegon 
został specjalnie zaprojektowany pod centralę COMPACT 
i posiada specjalne otwory na zawiasy dla pionowego 
montażu.

Dane elektryczne
Napięcie zasilania
1-faza, 3-żyły, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT.
Centrala posiada wyłącznik serwisowy.

Nominalne dane pojedynczego wentylatora
Wielkość 02: 1 x 230 V, 50/60Hz, 0.4 kW (0.24 kW)*
Wielkość 03: 1 x 230 V, 50/60Hz, 0.4 kW
*) Sterownik silnika ogranicza moc wyjściową do podanej 
wartości.

Nominalne dane silnika krokowego wymiennik 
obrotowego
3-fazy, 5.8 A (2A)*, 62V maks. 90V.
*) Sterownik silnika ogranicza moc wyjściową do podanej 
wartości.

Waga
160 kg

Wymiary i waga
COMPACT Unit, wielkość 02 i 03.

Powietrze 
świeże

Nawiew Wywiew Wyrzut
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Wymiarowanie

COMPACT
Top

Przepływ min. Przepływ maks.

m3/h* m3/s m3/h* m3/s

02 300 0.08 900 0.25

03 300 0.08 1440 0.40

Przepływ maks. i min., COMPACT Top
Wartości podane w tabli możliwe są do ustawienia. Rzeczywisty 
przepływ powietrza zależał będzie od oporów na instalacji.

COMPACT Top, wielkość 02

* Ustawiają przepływ należy zaokrąglić wartość obliczeniową 
do najbliższej dostępnej nastawy.

COMPACT Top, wielkość 03

Centrale spełniają wymagania Dyrektywy dla Ekoprojektu 2018.

Przepływ, m3/s

Przepływ, m3/h Przepływ, m3/h

Przepływ, m3/s

SFPv - kW/(m3/s)
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COMPACT Unit
Współczynnik poprawkowy, KOK , dB

Linia graniczna, Ecodesign 2018

SFPv - kW/(m3/s)

Pole 
wykresu

Pasmo częstotliwości, KOK/częstotliwość 
środka, Hz

Hałas 1 2 3 4 5 6 7 8

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

na wylocie 1 -1 -1 -10 -15 -16 -17 -23 -26
2 1 -5 -3 -12 -14 -15 -20 -19
3 0 -1 -10 -21 -21 -23 -30 -36
4 -2 -4 -3 -17 -18 -19 -24 -28

na wlocie* 1 -4 7 -9 -21 -21 -22 -24 -34
2 -5 -5 0 -19 -18 -21 -23 -28
3 1 2 -12 -24 -25 -28 -31 -42
4 -2 -2 -2 -20 -22 -25 -25 -35

do otoczenia** 1 -12 -15 -30 -36 -42 -50 -54 -57
2 -10 -19 -23 -33 -40 -48 -51 -50
3 -11 -15 -30 -42 -47 -56 -61 -67
4 -13 -18 -23 -38 -44 -52 -55 -59

Dla Ecodesign, średnia wartość z nawiewu i wywiewu powietrza musi 

mieścić się w linii granicznej.

Wentylator wywiewu Wentylator wywiewu

Wentylator nawiewu Wentylator nawiewu
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Wymiarowanie
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Podłączenie 
zasilania

Waga
200 kg

Przestrzeń serwisowa
Przed urządzeniem należy zapewnić mnimalną przestrzeń 
w odległości 1000m niezbędną na otwarcie drzwi   
inspekcyjnych (drzwi prawe).

COMPACT Top
Dostawa i transport na budowie
Centrala dostarczana jest na drewnianej palecie. Central 
posiada ramę nośną.

W celu łatwiejszego transportu urządzenia na budowie 
można zdemontować drzwi inspekcyjne i wyjąć 
wentylatory.

Centrala wentylacyjna COMPACT Top produkowana 
jest w jednej wersji ze stałym umiejscowieniem 
poszczególnych elementów wewnątrz urządzenia. 
Wszystkie króćce podłączeniowe kanałów zlokalizowano 
na górze obudowy.

Dane elektryczne
Napięcie zasilania
1-faza, 3-żyły, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT.
Centrala posiada wyłącznik serwisowy.

Nominalne dane pojedynczego wentylatora
Wielkość 02: 1 x 230 V, 50/60Hz, 0.4 kW (0.24 kW)*
Wielkość 03: 1 x 230 V, 50/60Hz, 0.4 kW
*) Sterownik silnika ogranicza moc wyjściową do podanej 
wartości.

Nominalne dane silnika krokowego wymiennik 
obrotowego
3-fazy, 5.8 A (2A)*, 62V maks. 90V.
*) Sterownik silnika ogranicza moc wyjściową do podanej 
wartości.

Wymiary i waga
COMPACT Top, wielkość 02 and 03.

Powietrze 
świeże

Nawiew Wywiew Wyrzut Recyrkulacja
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Swegon Sp. z o.o.
62-080 TARNOWO PODGÓRNE k. POZNANIA 
ul. Owocowa 23
tel. 61 816 87 00; fax 61 814 63 54
www.swegon.pl
poznan@swegon.pl

ODDZIAŁY:
GDAŃSK tel. 58 624 80 51; gdansk@swegon.pl
ŁÓDŹ tel. 42 632 64 07; lodz@swegon.pl
KRAKÓW tel. 12 260 12 90; krakow@swegon.pl
WARSZAWA tel. 22 531 66 77; warszawa@swegon.pl
WROCŁAW tel. 71 310 05 90; wroclaw@swegon.pl


