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VENTILATIETOESTEL
OMSCHRIJVING CITYCOOL®

TOEPASSING
• Ontworpen het regelen van condensors die in gesloten ruimtes zijn geïnstalleerd. 

De CITYCOOL® LBK (luchtbehandelingskast) is autonoom en hoeft niet te worden 
afgesteld. Uitgerust met ingebouwde sensoren, bewaakt het continu het luchtvolume dat 
wordt gegenereerd door de condensorventilator(en).

• De ingebouwde regelaar analyseert de meting en genereert een regelsignaal dat het 
luchtvolume van de CITYCOOL® aanpast aan de actuele eisen van de installatie.

• Een geïntegreerde sonde bewaakt continu de ruimtetemperatuur.
• Als het setpoint wordt overschreden, schakelt de CITYCOOL® over naar het maximale 

luchtvolume om de warmte af te voeren die wordt afgegeven door de andere apparatuur 
die in de ruimte is geïnstalleerd. Als de condensor stopt met werken (normale bedrijfs-
cyclus, stop met timer, onderhoud, enz.), Zal de CITYCOOL®  automatisch stoppen en 
opnieuw starten. Volledig in de fabriek bekabeld en ingeregeld, is de CITYCOOL® een 
"plug and play" -product. De stroomvoorziening is 230V eenfasig door het hele assortiment.

SERIE 
• De CITYCOOL® is verkrijgbaar in 6 maten en 6 modellen en wordt gecombineerd met 

condensunits van 4 kW - 2400 m3/u tot 34 kW - 12000 m3/u (maximaal calorisch of 
koelvermogen van de condensunit onder nominale EUROVENT-condities).

CONSTRUCTIE 

4 

• Frame van aluminium profiel.
• Hoeken van versterkt polyamide.
• Toegang tot interne componenten door de zijdeur rechts gezien in de luchtrichting.
• 10/10e gegalvaniseerde stalen panelen.
• Moeren in het frame voor vloer- / wandbevestiging met beugel.
• Module standaard voorzien van aanzuig- en afvoertuiten met in-line ronde aansluiting 

voorzien van dubbele rubberen afdichting.
• Regeling toestel geplaatst aan de rechter zijde, kijkend in de richting van de luchtstroom, 

gemonteerd op de zijdeur voorzien van een handgreep en scharnieren om de toegang tot 
de ventilatormotor te vergemakkelijken.

• Laag geluidsniveau door 25 mm akoestische isolatie van minerale wol met zeer hoge 
dichtheid (120 kg / m3).

VENTILATORMOTOR 
• Centrifugaalwaaier met dubbele aanzuiging.
• Motor IP55 klasse F met riem- en poeliekoppeling en PTO thermische uitschakeling in de 

fabriek bekabeld.
• De aandrijfriem kan in stilstand worden vervangen.
• Ventilatormotor gemonteerd op hetzelfde chassis.

  SELECTIETABEL CITYCOOL®

Maximale luchtvolume (m3/h) uitgestoten door de condensor
  Vermogen (kW)      
Condensorgroep

Beschibare 
statische druk 
(Pa) 



 AFMETINGEN CITYCOOL®

EIGENSCHAPPEN 

180 

CITYCOOL®

CITYCOOL®

model 
APPLICATIE 

kW - m3/h* 
Statische druk

Pa* 
Motorvermogen kW SPANNING 

CITYCOOL®

CITYCOOL® 4 4 / 2 400 300 0,75 

230V/1~ 

CITYCOOL® 7 7 / 3 200 300 0,75 

CITYCOOL® 10 10 / 4 000 300 1,1 

CITYCOOL® 14 14 / 6 500 250 1,5 

CITYCOOL® 20 20 / 8 500 300 2,2 

CITYCOOL® 34 34 / 12 000 250 2,2 

* kW: maximaal calorisch of koelvermogen van de condensor onder nominale EUROVENT-condities.
m3/h: maximale luchtvolume afgezogen door de CITYCOOL®.
Pa: maximale statische druk van het systeem, d.w.z. drukverlies van het systeem zoals weergegeven in het schema hieronder inclusief de drukval op de verse 
luchtinlaat.

INSTALLATIE- 
VOORBEELD CITYCOOL®

CITYCOOL®

 model 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 

Afmetingen 

E 
mm 

Ø 
mm 

F 
mm 

  Gewicht 
kg 

4 660 445 445 222 315 80 52 

7 700 545 545 272 400 80 66 

10 745 645 645 322 450 80 81 

14 845 745 745 372 500 80 109 

20 970 845 970 422 630 100 144 

34 1045 945 1045 472 800 100 174 

CITYCOOL®

Condensorgroep

Verse luchttoevoer rooster
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