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BASIS INFORMATION
BRUG
Gulvkonvektorer er velegnede til steder med store glasfacader. De bliver ofte
installeret i kommercielle og offentlige bygninger, indkøbscentre, forhaller og
foyer samt offentlige rum. De er også almindelige i beboelsesejendomme, hvor
de bruges til at opvarme stuer, korridorer, entréer og havestuer / orangerier.

PLACERING
Gulvkonvektorer bliver, som ordet indikerer, installeret i gulvet og optager derfor ikke plads, der er egnet til møbler, og forstyrrer ikke indretningen som
traditionelle varmegivere kan gøre. Gulvkonvektorens endelige udseende afhænger af den synlige gulvrist. Vi har et bredt udvalg af riste i aluminium natur,
bronze, sort og træ.

DRIFT
Gulvkonvektorer med ventilator styres med en digital termostat med kontinuerlig styring. Dette sikrer komfortabel og økonomisk drift ved optimal termisk
komfort og lavt støjniveau. Alle dele af gulvkonvektorerne arbejder på en
sikker, direkte spænding på 24 V DC.
Den lave mængde vand i varmeveksleren sikrer hurtig opvarmning til driftstemperatur. Gulvkonvektorerne sørger for opvarmning i det øjeblik det er nødvendigt uden forsinkelse under opstart og uden inerti, når kravet annulleres.
Ved at generere deres egen varme eliminerer elektriske varmevekslere også
ethvert potentielt varmetab i rørene.
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FUNKTION
En ”termisk skærm” dannes foran vinduesruden, der adskiller den kolde overflade fra det varme indendørs miljø. Samtidig forhindrer luftstrømmen kondensering af luftfugtighed på rudens overflade. Gulvkonvektoren er installeret i
gulvet med varmeveksleren tættest på vinduet. Den lodrette og vandrette fordeling af temperaturer i det opvarmede rum er jævn, og ideelle forhold skabes
for at sikre optimal termisk komfort. Luftstrømmen er sammenlignelig med varmetransmission leveret af traditionelle varmeydere placeret på væggen under
vinduet. (Det omvendte arrangement i gulvet er muligt, hvor varmeveksleren

Vindue

placeres mod rummets centrum og ventilatoren ved vinduet).

Rum

LAVTEMPERATUR
OPVARMNINGSSYSTEMER
Højt-ydende modeller med moderne tangentielle ventilatorer 24 V DC EC muliggør implementering i varmesystemer med lav temperatur ved hjælp af termiske pumper og andre miljøvenlige varmekilder.

BMS
Gulvkonvektorer med EC-ventilatorteknologi kombineret med en moderne digital termostat kan let integreres i bygningsstyringssystemer (BMS).
Kommunikation med det overordnede system sker enten direkte eller via en
termostat med udgang til kommunikation med KNX-protokollen. For andre systemer er det muligt at bruge protokolomformere.
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EC TEKNOLOGI
Denne tekniske udvikling påvirker alle områder af menneskelig aktivitet og
muliggør opfyldelse af kravene til lavt energiforbrug og sikkerhed i elektriske
apparater. Moderne 24 V DC-ventilatorer med elektronisk kommuterede (EC)
motorer er blandt de vigtigste elementer i gulvkonvektorer.

EGENSKABER FOR 24V DC EC VENTILATOR
•

Sikker spænding på 24 V DC

•

Lavt energiforbrug beregnet i watt-enheder

•

Komfortabel kontinuerlig hastighedsregulering ved hjælp af en spænding på
0 - 10 V DC

•

Impuls for at starte motoren ved lave hastigheder

•

Beskyttelsesfunktion, når rotoren stoppes af en udefrakommende påvirkning

•

Synkronisering af blæserhastigheder

•

Motorens lange levetid med elektronisk styring

•

Enkel implementering i komplekse kontrolsystemer

Ventilatorerne i Hudevad Terras gulvkonvektorer dækker med deres rotorer
hele længden af varmeveksleren. Selv ved lave hastigheder opnår de optimal
ydelse og en stille drift.

er vores mærkning af et miljøvenligt produkt med lavt forbrug, økonomisk drift, der
arbejder på en sikker jævnstrømsspænding på 24 V DC

Gulvkonvektoren inkluderer en
Al-Cu plade varmeveksler

Helt elektrisk gulvkonvektor
Gulvkonvektor med ventilator, øget
effekt med tvungen konvektion

+

24 V
-

24 V DC strømforsyning
installeret i gulvkonvektoren

Opvarmning, en gulvkonvektor til
varmtvandssystem med tvungen
cirkulation
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GULVKONVEKTOR DESIGN
Pladevarmeveksler, 2×G½
tilslutningsgevind, udluftingsventil,
sortmalet

Rist, tværgående eller
lineær i aluminium og
træ (Rustfri rist kan
laves på bestilling)

Dækplade

Åbninger til tilslutning af
strømkabler
Ventilator 24 V DC EC med
kontinuerlig hastighedsregulering
Galvaniseret stålkanal med
sort pulverlakering (Rustfri
kanal kan laves på bestilling)
Forankringsplader til
beton

Justerbare
nivelleringsskruer

Justerbar montagebeslag/
Ramme - lavet af

ben

anodiseret aluminium

Huller til tilslutning af
varmtvandssystemet
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TERRA FAN
VENTILATORASSISTERET
GULVKONVEKTOR MED
PLADEVARMEVEKSLER
Gulvkonvektoren Terra Fan, med tvungen konvektion via en ventilator, giver
en meget god termisk ydelse. Dette opnås via installerede ventilatorer med
langsgående tangentielle rotorer, der tvinger luft ind i en varmeveksler med
separate plader. Ventilatorerne er udstyret med effektive elektrisk (EC) motorer,
der fungerer på basis af en sikker spænding på 24 V DC.
Motoren har et meget lille elforbrug. Ventilatorens hastigheder styres kontinuerligt med en styrespænding på 0-10 V DC. Rumtermostaten sikrer den korrekte
funktion af alle de installerede Terra Fan gulvkonvektorer, sammenligner den
indstillede og faktiske temperatur i rummet, åbner strømmen af varmemedium i
varmeveksleren og styrer ventilatorens omdrejningstal i henhold til forskellen i
temperaturer og indstilling af driftstilstand.
Brug af nye teknologier sikrer den optimale opvarmning af rummet, hvilket resulterer i energibesparelser, en økonomiske drift af gulvkonvektoren samt en
høj effektivitet og fleksibilitet ved opvarmning. Gulvkonvektoren drives kun
med sikker spænding, alle komponenter får strøm med jævnstrøm på 24 V.
Det brede produktprogram med mange mulige løsninger, giver arkitekten eller
designeren mange muligheder for at vælge en model med den krævede varmeydelse til sammensætningen af den påkrævede gulvkonfiguration. De nødvendige data er præsenteret i datablade under hvert enkelt produkt, herunder
de akustiske parametre for gulvkonvektoren.
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TERRA FAN SERIEN
MED 24 V DC VENTILATOR
Højde

Bredde

65 mm

80 mm

90 mm

110 mm

125 mm

140 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

-

-

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

-

-

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

-

-

425 mm

425 mm

425 mm

425 mm

PLACERING I GULVET
Gulvkonvektoren lægges i gulvet, så varmeveksleren er tættere på vinduessiden, mens ventilatorerne placeres dybere ind i rummet. Den lodrette og
vandrette fordeling af temperaturer i det opvarmede rum er ensartet, og forholdene skabes, for at give ideel termisk komfort. Luftstrømmen kan sammenlignes med varmeoverførslen med klassiske varmegivere placeret på væggen

Vindue

under vinduerne..
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Rum

TERRA FAN
GULVKONVEKTOR TYPER
Bredde/
Højde

175

200

250

65
Side 12

80
Side 13

90
Side 14

110
Side 15

125
Side 16

140
Side 17
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300

425

TERRA FAN H: 65 MM
TEKNISK DATA

175-300

175-300

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Anvendelig i lejligheder, huse, kontorer, administrative bygninger
		
Den laveste og mest smalle ventilatorassisteret gulvkonvektor
		
Høj varmeydelse
		
Kontinuerlig hastighedskontrol
		
Stille betjening
		
Almindeligt elforbrug 2 W / m
		
Brug i tørt miljø
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

175-300

175-300

ANBORINGER

110°C

Garanti		
5 år på kabinettet, 10 år på varmevekslere
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		
65 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
175 - 300 mm
Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

TILBEHØR

2 x G 1/2” indvendig

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Side 44

Side 46

Side 47

Varmeveklser		
Al-Cu pladeveksler med udluftningsventil, sortmalet
Rist

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Ventilator		
Moderne tangential ventilator med 24 V DC EC motor med høj effektivitet
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA FAN H: 80 MM

175-300

175-300

TEKNISK DATA

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Anvendelig i lejligheder, huse, kontorer, administrative bygninger
		
Lav og smal ventilatorassisteret gulvkonvektor
		
Høj varmeydelse
		
Kontinuerlig hastighedskontrol
		
Stille betjening
		
Almindeligt elforbrug 2 W / m
		
Brug i tørt miljø
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

175-300

175-300

ANBORINGER

110°C

Garanti		
5 år på kabinettet, 10 år på varmevekslere
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		
80 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
175 - 300 mm
Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

TILBEHØR

2 x G 1/2” indvendig

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Side 44

Side 46

Side 47

Varmeveklser		
Al-Cu pladeveksler med udluftningsventil, sortmalet
Rist

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Ventilator		
Moderne tangential ventilator med 24 V DC EC motor med høj effektivitet
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA FAN H: 90 MM

175-425

175-425

TEKNISK DATA

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Anvendelig i lejligheder, huse, kontorer, administrative bygninger
		
Lav og smal ventilatorassisteret gulvkonvektor
		
Høj varmeydelse
		
Kontinuerlig hastighedskontrol
		
Stille betjening
		
Almindeligt elforbrug 2-3 W / m
		
Brug i tørt miljø
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

175-425

175-425

ANBORINGER

110°C

Garanti		
5 år på kabinettet, 10 år på varmevekslere
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		
90 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
175 - 425 mm

175 og 200 mm

Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

250 og 300 mm

425 mm

TILBEHØR

2 x G 1/2” indvendig

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Varmeveklser		
Al-Cu pladeveksler med udluftningsventil, sortmalet
Rist

Side 47

Side 46

Side 44

Side 46

Side 47

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Ventilator		
Moderne tangential ventilator med 24 V DC EC motor med høj effektivitet
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA FAN H: 110 MM

175-425

175-425

TEKNISK DATA

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Anvendelig i lejligheder, huse, kontorer, administrative bygninger
		
Smal ventilatorassisteret gulvkonvektor egnet til standard gulv
		
Høj varmeydelse
		
Kontinuerlig hastighedskontrol
		
Stille betjening
		
Almindeligt elforbrug 2-3 W / m
		
Brug i tørt miljø
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

175-425

175-425

ANBORINGER

110°C

Garanti		
5 år på kabinettet, 10 år på varmevekslere
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		
110 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
175 - 425 mm

175 og 200 mm

Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

250 og 300 mm

425 mm

TILBEHØR

2 x G 1/2” indvendig

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Side 47

Side 46

Side 44

Side 46

Varmeveklser		
Al-Cu pladeveksler med udluftningsventil, sortmalet
Rist

Side 47

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Ventilator		
Moderne tangential ventilator med 24 V DC EC motor med høj effektivitet
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA FAN H: 125 MM

250 - 425

250 - 425

TEKNISK DATA

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Anvendelig i huse, kontorer, administrative bygninger
		
God balance mellem ydelse og størrelse
		
Høj varmeydelse
		
Kontinuerlig hastighedskontrol
		
Stille betjening
		
Almindeligt elforbrug 2- 3 W / m
		
Brug i tørt miljø
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

250 - 425

250 - 425

ANBORINGER

110°C

Garanti		
5 år på kabinettet, 10 år på varmevekslere
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		
125 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
250 - 425 mm

250 og 300 mm

Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

425 mm

TILBEHØR

2 x G 1/2” indvendig

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Varmeveklser		
Al-Cu pladeveksler med udluftningsventil, sortmalet
Rist

Side 47

Side 46

Side 44

Side 46

Side 47

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Ventilator		
Moderne tangential ventilator med 24 V DC EC motor med høj effektivitet
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA FAN H: 140 MM

250 - 425

250 - 425

TEKNISK DATA

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Anvendelig i lejligheder, huse, kontorer, administrative bygninger
		
Smal gulvkonvektor egnet til dybere gulve
		
Høj varmeydelse
		
Kontinuerlig hastighedskontrol
		
Stille betjening
		
Almindeligt elforbrug 2-3 W / m
		
Brug i tørt miljø
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

250 - 425

250 - 425

ANBORINGER

110°C

Garanti		
5 år på kabinettet, 10 år på varmevekslere
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		
140 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
250 - 425 mm

250 og 300 mm

Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

425 mm

TILBEHØR

2 x G 1/2” indvendig

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Side 47

Side 46

Side 44

Side 46

Varmeveklser		
Al-Cu pladeveksler med udluftningsventil, sortmalet
Rist

Side 47

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Ventilator		
Moderne tangential ventilator med 24 V DC EC motor med høj effektivitet
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA POWER
VENTILATORASSISTERET
GULVKONVEKTOR MED INSTALLERET
STRØMFORSYNING PÅ 24 V DC
Vores gulvkonvektor Terra Power er velegnet til større projekter, hvor et stort
antal varmeapparater styres samtidigt, og hvor de individuelle kableafstande

+

er i snesevis af meter. Vores Terra Fan bliver til Terra Power da den her er med

24 V

indbygget strømforsyning.

-

Netværket behøver ikke at være dimensioneret efter det elektriske output;
varmelegemerne får strøm fra deres egen strømforsyning. Det forenkler også
de projekter, hvor det indtil sidste øjeblik ikke er klart, hvor mange varmeapparater der vil være i individuelle rum (for eksempel afhængigt af gulvpladse, der
lejes i indkøbscentre). Anboringerne kan laves fleksible, individuelle enheder
kan let adskilles og afsluttes med en rumtermostat.

FORDELE
•

Nem tilslutning af et større antal varmelegemer

•

Forbindelse ved lange afstande

•

Forbindelse med IP67 elektrisk beskyttelse

•

Ubetydeligt spændingstab

•

Nem indbygning i smarte bygninger

•

Modelområde identisk med Terra Fan-gulvkonvektorer

•

Længde 900-4800 mm (i trin 100 mm).

18

TERRA POWER SERIEN
MED 24 V DC STRØMFORSYNING
Højde (mm)

Bredde

65 mm

80 mm

90 mm

110 mm

125 mm

140 mm

-

175 mm

175 mm

175 mm

-

-

-

200 mm

200 mm

200 mm

-

-

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

-

-

425 mm

425 mm

425 mm

425 mm

DESIGN
En strømforsyning placeres i gulvkonvektoren, der konverterer netspændingen på 230 V AC til en lav DC-spænding på 24 V DC. Forbindelsessikkerhed
sikres ved hjælp af komponenter med IP67 elektrisk beskyttelse, som endda
kan modstå nedsænkning i vand. Alle elementer inde i gulvkonvektoren - den
tangentielle ventilator og den elektro-termiske aktuator - arbejder på en sikker
jævnstrømsspænding. Det samme gælder RTD201 rumtermostaten.

YDELSE
I ydelsestabellerne for Terra Power gulvkonvektor skal parametre for det 200
mm kortere varmelegeme tages med i overvejelsen. På grund af ventilatorernes

ANVENDELSE
•

Indkøbscentre

•

Administrative bygninger

•

Fritids- og sportskomplekser

•

Fitnesscentre, wellness

•

Konferencelokaler

•

Restauranter og caféer

•

Hoteller

store dækning af varmeveksleren, er ændringen i ydelsen generelt ikke signifikant. Gulvkonvektoren opnår sin oprindelige ydeevne med en lille stigning i
blæserhastigheden, hvilket aktiveres ved kontinuerlig styring af termostaten.
Længde L
[mm]

Terra Power
Terra Fan
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1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

1

826 W
910 W
991 W
991 W
1 146 W
1 244 W
1 328 W

Hastighed [-] / Varmeydelse [W]
2
3

1 748 W
1 927 W
2 098 W
2 098 W
2 426 W
2 633 W
2 811 W

2 302 W
2 536 W
2 762 W
2 762 W
3 194 W
3 466 W
3 701 W

4 max.

2 457 W
2 708 W
2 949 W
2 949 W
3 410 W
3 701 W
3 952 W

MONTAGE
Den nødvendige plads til den installerede strømforsyning er 200 mm. For den
samme gulvkonvektor, er de installerede elementer derfor identiske med den
200 mm kortere Terra Fan gulvkonvektor. Installationen af Terra Power gulvkonvektoren og dens forbindelse til varmesystemet, er derfor også den samme
som med standard gulvkonvektorer.

Hvis der er installeret mere end 10 gulvkonvektorer, er RL10-relæet til åbning
af yderligere aktuatorer inkluderet.
Ventilatorer med motorer med EC-teknologi styres af en spænding på 0-10
V DC, og elektrotermiske aktuatorer styres med en koblingsspænding på 24

Forskellen på Terra Fan og Terra Power (med strømforsyning)

V DC. En sådan kontrol muliggør nem integration i bygninger med en central
styring af BMS (Building Management System).

Hudevad Terra Fan gulvkonvektor design

KONTROLENHEDER
Der kan benyttes følgende kontrolenheder til Terra Power gulvkonvektorer

Hudevad Terra Power med installeret strømforsyning

STRØMFORSYNING

Digital termostat
RTD201

Elektrotermiske aktuator
Z-TS24

Termostatisk ventil
Z-TD001

Returkobling
Z-RD001

REGULERING
For at gulvkonvektoren fungerer korrekt, skal kontrol- og reguleringsenhedererne tilføjes. Rumtemperaturen vurderes af rumtermostaten (RTD201),
der styrer ventilationshastigheden og strømmen af varmemediet gennem veksleren. Gennemstrømningen reguleres ved hjælp af den elektrotermiske aktuator
Z-TS24, som åbner eller lukker for Z-TD001 termostatventilen. Den termostatiske ventil er installeret ved indgangen til varmeveksleren. For korrekt justering
af varmemediets gennemstrøningsvolumen er det nødvendigt at installere og
indstille Z-RD001 returkobling ved udgangen af varmeveksleren.

Yderligere information om tilbehør kan findes på side 44.

KREDSLØBSDIAGRAM
En vekselspænding på 230 V AC føres til gulvkonvektoren med strømforsyning.
Der omdannes den til en sikker spænding på 24 V DC. Alle elementerne i
gulvkonvektoren (ventilatorer, elektrotermiske aktuatorer og rumtermostaten)

Switchboard

arbejder derefter med den.

ANDRE
GULVKONVEKTORER

Gulvkonvektor TERRA POWER Nr. 3,4..

Gulvkonvektor TERRA POWER Nr. 2

Gulvkonvektor TERRA POWER Nr. 1
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TERRA STANDARD
GULVKONVEKTOR MED NATURLIG
KONVEKTION OG PLADEVARMEVEKSLER
Hudevad Terra Standard gulvkonvektorer med naturlig konvektion er installeret
under vinduer, der dækker hele bygningsfacaden. Gulvkonvektorerne danner
en termisk barriere for at holde strømmen af kold luft fra vinduesoverfladen. En
del af den varme luft ledes indad og varmer bolig/brugsområdet op.
Gulvkonvektorerne bruges normalt som ekstra opvarmning kombineret med
anden type opvarmning. Hvis gulvkonvektorernes varmeydelse er tilstrækkelig,
kan de dog også bruges som hovedvarmesystem.
Terra Standard er også velegnede til at justere temperaturer i entréer, kommercielle områder og lange korridorer på f.eks. sygehuse, skoler og administrationsbygninger.
Et stort udvalg af gulvkonvektorernes højder og bredder giver arkitekten eller
designeren mange muligheder for at tilpasse modellen til den krævede varmeydelse i gulvkonfigurationen. De nødvendige data præsenteres i databladende
for de individuelle produkter.
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TERRA STANDARD SERIEN
MED NATURLIG KONVEKTION
Højde (mm)

Bredde

80 mm

90 mm

110 mm

125 mm

140mm,

165 mm

200 mm

-

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

-

-

-

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

-

-

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

-

-

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

-

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

-

425 mm

425 mm

425 mm

425 mm

425 mm

425 mm

PLACERING I GULVET
Gulvkonvektoren lægges i gulvet, så varmeveksleren er tættest på vinduessiden. Den lodrette og vandrette fordeling af temperaturer i det opvarmede
rum er ensartet, og forholdene skabes for at give termisk komfort. Luftstrømmen kan sammenlignes med varmeoverførslen med klassiske varmeydere pla-

Vindue

ceret på væggen under vinduerne.
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Rum
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TERRA STANDARD
GULVKONVEKTOR TYPER
Bredde/
Højde mm

175

200

250

300

80
Side 26

90
Side 27

110
Side 28

125
Side 29

140
Side 30

165
Side 31

200
Side 32
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350

425

TERRA STANDARD H:80 MM
TEKNISK DATA

250 -300

250 - 300

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Kontorer, korridorer, haller, lejligheder, vinterhaver
		
Høj varmeydelse ved naturlig konvektion
		
Velegnet til kombination med andre varmekilder
		
Brug i tørt miljø
		
2 rørsystem
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

250 -300

250 - 300

110°C

ANBORINGER

Garanti		
5 år på kabinet, 10 år på varmeveksler
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		
80 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
250 - 300 mm
250 og 300 mm

Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

2 x G 1/2” indvendig

TILBEHØR

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Varmeveklser		
Al-Cu pladevarmeveklser med udluftningsventil, sortmalet
Rist

Side 47

Side 46

Side 45

Side 45

Side 47

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød

26

Side 38

Side 34

TERRA STANDARD H:90 MM

175-425

TEKNISK DATA

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Kontorer, korridorer, haller, lejligheder, vinterhaver
		
Høj varmeydelse ved naturlig konvektion
		
Velegnet til kombination med andre varmekilder
		
Brug i tørt miljø
		
2 rørsystem
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

175-425

175-425

110°C

ANBORINGER

Garanti		
5 år på kabinet, 10 år på varmeveksler
		
2 år på elektriske dele
		
Beskyttelse
IP 20
Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		
90 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
175 - 425 mm
Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

175 mm

2 x G 1/2” indvendig

200 - 425 mm

TILBEHØR

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Side 47

Side 46

Side 45

Side 45

Varmeveklser		
Al-Cu pladevarmeveklser med udluftningsventil, sortmalet
Rist

Side 47

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA STANDARD H:110 MM
TEKNISK DATA

175-425

175-425

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Kontorer, korridorer, haller, lejligheder, vinterhave
		
Høj varmeydelse ved naturlig konvektion
		
Velegnet til kombination med andre varmekilder
		
Brug i tørt miljø
		
2 rørsystem
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

175-425

175-425

110°C

ANBORINGER

Garanti		
5 år på kabinet, 10 år på varmeveksler
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		110 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
175 - 425 mm
Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

175 mm

2 x G 1/2” indvendig

200 - 425 mm

TILBEHØR

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Varmeveklser		
Al-Cu pladevarmeveklser med udluftningsventil, sortmalet
Rist

Side 47

Side 46

Side 45

Side 45

Side 47

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA STANDARD H:125 MM

175-425

175-425

TEKNISK DATA

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Kontorer, korridorer, haller, lejligheder, vinterhave
		
Høj varmeydelse ved naturlig konvektion
		
Velegnet til kombination med andre varmekilder
		
Brug i tørt miljø
		
2 rørsystem
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

175-425

175-425

110°C

ANBORINGER

Garanti		
5 år på kabinet, 10 år på varmeveksler
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		125 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
175 - 425 mm
Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

175 mm

2 x G 1/2” indvendig

200 - 425 mm

TILBEHØR

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Side 47

Side 46

Side 45

Side 45

Varmeveklser		
Al-Cu pladevarmeveklser med udluftningsventil, sortmalet
Rist

Side 47

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA STANDARD H:140 MM
TEKNISK DATA

175-425

175-425

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Kontorer, korridorer, haller, lejligheder, vinterhave
		
Høj varmeydelse ved naturlig konvektion
		
Velegnet til kombination med andre varmekilder
		
Brug i tørt miljø
		
2 rørsystem
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

175-425

175-425

110°C

ANBORINGER

Garanti		
5 år på kabinet, 10 år på varmeveksler
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		140 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
175 - 425 mm
Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

175 mm

2 x G 1/2” indvendig

200 - 425 mm

TILBEHØR

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Varmeveklser		
Al-Cu pladevarmeveklser med udluftningsventil, sortmalet
Rist

Side 47

Side 46

Side 45

Side 45

Side 47

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA STANDARD H:165 MM

300-425

TEKNISK DATA

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Kontorer, korridorer, haller, lejligheder, vinterhave
		
Høj varmeydelse ved naturlig konvektion
		
Velegnet til kombination med andre varmekilder
		
Brug i tørt miljø
		
2 rørsystem
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

300-425

300-425

110°C

ANBORINGER

Garanti		
5 år på kabinet, 10 år på varmeveksler
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		165 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
300 - 425 mm
Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

300 - 425 mm

2 x G 1/2” indvendig

TILBEHØR

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Side 47

Side 46

Side 45

Side 45

Varmeveklser		
Al-Cu pladevarmeveklser med udluftningsventil, sortmalet
Rist

Side 47

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA STANDARD H:200 MM
TEKNISK DATA

300-425

300-425

TEKNISKE TEGNING

Karakteristika		
Kontorer, korridorer, haller, lejligheder, vinterhave
		
Høj varmeydelse ved naturlig konvektion
		
Velegnet til kombination med andre varmekilder
		
Brug i tørt miljø
		
2 rørsystem
			
Max. drifttryk		
10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur		

300-425

300-425

110°C

ANBORINGER

Garanti		
5 år på kabinet, 10 år på varmeveksler
		
2 år på elektriske dele
Beskyttelse

IP 20

Omgivelsesforhold 		

Temperatur +2 til +40º C, Luftfugtighed = 20 til 70%

Højde		200 mm
Længde
700-4800 mm i intervaller af 100 mm
		
Bredde
300 - 425 mm
Type		
Al-Cu pladevarmeveksler.
Anboringer

300 - 425 mm

2 x G 1/2” indvendig

TILBEHØR

STANDARD UDSTYR
Kanal		
		

Galvaniseret stålkanal med overfladefinish og sort spraylag indvendigt, 		
sorte dækplader over anboringer

Varmeveklser		
Al-Cu pladevarmeveklser med udluftningsventil, sortmalet
Rist

Side 47

Side 46

Side 45

Side 45

Side 47

TILVALG

Rist efter kundens valg

Ramme		
Fremstillet af anodiseret aluminium, type og farve efter kundens valg
Installation
Justeringsskruer til opsætning af kanal, monteringsbeslag samt trin		
inddelt installationsvejldning, ledningsdiagram og brugermanual
		medfølger
		
Emballage		
Forsvarligt emballeret i transportforpakning der kan modstå slag og stød
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Side 38

Side 34

TERRA RISTE
RIST TYPER
Lamellerne i Terra ristene er lavet af anodiseret aluminium. Overfladen er modstandsdygtig og slidstærk, og de forskellige farver er holdbare.
Lamellerne leveres i følgende farver: NATUR, BRONZE og SORT..

ALUMINIUM LAV, TVÆRGÅENDE RIST
Kan benyttes til de lave modeller af Terra FAN 65 mm og 80 mm.
Muliggør installation i gulvkonfigurationer med højderne 65 og 80 mm.
Aluminiumslamellerne monteres på langsgående plastikholdere i sort. Risten
leveres i længder af 520 mm sektioner og monteres med et sammenføjningsstykke på installationsstedet for at danne den krævede længde.

NATUR - Type 15

BRONZE - Type 25

SORT – Type 35

Rist - tværsnit

De lave riste kan bruges til andre typer af af giulvkonvektorer.
Kontakt venligts Hudevads kundeservice eller din Hudevad salgsansvarlige
for denne mulighed.

ALUMINIUM,
TVÆRGÅENDE RULLERIST
Tværgående lameller sammenføjet med en gennemgående fjeder og med afstandsstykker i hærdet plast. Rulleristen letter håndteringen under installation
og rengøring af gulvkonvektoren. Afstandsstykkerne leveres i følgende farver
alt efter farven på risten: NATUR - sølv, BRONZE - sort, SORT - sort.
Lamellerne kan også leveres i forskellige RAL farver i henhold til vores farvekort.

NATUR - Type 11

BRONZE - Type 21

SORT – Type 31

BEMÆRK:
Ristene kan ikke benyttes til de lave udgaver af Terra Fan, højde 65 og 80 mm

Rist - tværsnit
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ALUMINIUM, LINEÆRE, FAST RIST

TRÆ RULLERISTE

Aluminium lameller forsynet med huller langs deres længde og samles med en

Vores træriste er fremstillet som en tværgående roll-up version. Ristene leveres i

tværgående stang.

Risten er opdelt i flere stykker for nemmere håndtering.

bøg og eg i enten natur eller farvet. Ristene er et fantastisk supplement til andet

Spændvidden mellem lamellerne defineres af afstandsstykkerne i hærdet plast.

interiør og kan harmoniseres yderligere med et flot gulv i træ. Yderligere overfla-

Afstandsstykkerne leveres i følgende farver alt efter farven på risten:

debehandling kan tilføres træet for at øge holdbarhed og slidstyrke på træristen.

NATUR - sølv, BRONZE - sort, SORT - sort.
Lamellerne kan også leveres i forskellige RAL farver i henhold til vores farve-

Overflade NATUR

kort.

Forarbejdet træ uden yderligere overfladebehandling. Træet kan efterlades i rå
tilstand eller gives en overfladebehandling for at beskytte træet. Baseret på den

Den maksimale længde på et enkelt stykke er 3000 mm. Større længder kan

ønskede beskyttelsestype og det endelige udseende (harmonisering med evt.

opnås ved at forbinde flere stykker sammen.

interiør) kan der bruges enten bejdse, olie, voks eller lak. Afstandstykkerne til
NATUR-versionen er beige.
Overflade FARVE
Ristens trælameller er farvet med et gennemtrængende farvestof for at sikre en
mørkere brun farve. Dette frembringer træets struktur og giver en grundlæggende overfladebeskyttelse. Afstandstykkerne er sorte.

NATUR - Type 12

BRONZE - Type 22

SORT - Type 32

Den maksimale længde på træriste er 6500 mm.
BEMÆRK:

BEMÆRK:

Ristene kan ikke benyttes til de lave udgaver af Terra Fan, højde 65 og 80 mm

Ristene kan ikke benyttes til de lave udgaver af Terra Fan, højde 65 og 80 mm

BØG NATUR Type 61

Rist - tværsnit

Rist t - tværsnit
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EG NATUR Type 63

FARVET BØG Type 62

FARVET EG Type 64
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TERRA RAMMER
RAMMEPROFILER
Rammen danner gulvkonvektorens arkitektoniske og funktionelle grænser for
installationen i gulvet. Rammen i anodiseret aluminium fås i farverne „NATUR“,
„BRONZE“ og „SORT“. Rammerne kan males i andre RAL-farver i henhold til
vores farvekort.
En gulvkonvektor uden ramme kan leveres til den skjulte installation i gulvet.
Ramme ”J”
En standard ramme, der danner en flot arkitektonisk ramme om gulvkonvektoren. Anvendes til installation i gulve, med et tæt ”fit” til gulvkonvektorens kanal
Velegnet til betongulve, polerede betongulve, stengulve, linoleum, kork med mere.
Rammen fastmonteres under fremstillingen af gulvkonvektoren.

Ramme J - tværsnit

Ramme L - tværsnit

Ramme ”L”
En ramme med et overlap. L-tværsnittet på 15×15×1,5 mm, muliggør tildækning
af ekspansionsgabet med en bredde på op til 10 mm. Rammen placeres udover
gulvkonvektoren. Rammen installeres efter det endelige gulv er afsluttet og
limes på den indvendige kant af gulvkonvektoren. Gulvkonvektorens varmelegeme installeres på en måde, så det ikke overstiger niveauet for det endelige
gulv. Velegnet til trægulve, krydsfiner gulve, laminatgulve og vinyl. Det kan bruges i tilfælde, hvor gulvlægning kræver en ekspansionsafstand. Gulvkonvektorens længde og bredde ender med at være 21 mm større end de dimensioner,
der er angivet i kataloget.
Ramme L profil
38

Ramme L profil

Ramme J profil
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SPECIELLE UDFORMNINGER
VINKLEDE GULVKONVEKTORER
Brug vinklede gulvkonvektorer til at dække varmetab fra vinduespartier - også
i asymmetriske rum. Vi leverer både spidse og stumpe vinkler og flere forskellige vinklede gulvkonvektorer.
Vinklede gulvkonvektorer, der består af flere enheder, kan installeres foran
lange vinduespartier. Gulvkonvektoren er udstyret med en rist i et eller flere
stykker, der ved første øjekast, ligner en samlet rist.
Specifikation af placeringen af gulvkonvektoren og godkendelse af designdokumentationen skal godkendes af kunden inden produktionsstart.

TYPER
Aluminium
Tværgående riste
TYPE: 15, 25, 35

Tværgående rulleriste
TYPE: 11, 21, 31, 41

Lineær fast riste
TYPE: 12, 22, 32, 42

Kun 90° grader

Vinkel 40°– 320°

Vinkel 40°– 320°

Træ
Rulleriste
TYPE: 61, 62, 63, 64

Vinkel 40°– 320°
40

EKSEMPLER PÅ VINKLER

Gulvkonvektor - sektionslængde

Spids vinkel

Lang gulvkonvektor - ofte sammensat af flere enheder

1 vinkel - indvendig

2× vinkler - indvendig

2× vinkler - udvendig

2× vinkler - ind- og udvendig
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1 vinkel - udvendig

BUEDE GULVKONVEKTORERE

EKSEMPLER PÅ BUER

Moderne bygninger med buede vinduesfacader eller sektioner kan udstyres
med afrundede gulvkonvektorer. Om vinduerne er et stort stykke eller i mindre
Buet - indvendig

sektioner, er underordnet. Vi får buen til at følge den naturlige runding på vin-

Let buet - udvendig

duerne og byggeriet. Gulvkonvektorens placering skal opmåles på byggepladsen, da den faktiske grundplan ofte adskiller sig fra designet.
Ved denne type gulvkonvektor skal du kontakte Kent Junhkun hos Hudevad på
på +45 75 42 02 55.
Buet . udvendig

Dobbelt bue - S form

Bue med asymmetrisk bue
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UDSKÆRINGER I GULVKONVEKTORERE
Gulvkonvektorer krydser ofte bygningens strukturelle dele såsom søjler og
skillevægge. Søjler kan helt eller delvis integreres i gulvkonvektoren. En tilpasset rist fuldender designet.

Gulvkonvektor og firkantet søjle

Gulvkonvektor og rund søjle
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TILBEHØR
TERMOSTAT TIL TERRA FAN
RTD201 - Digital rum termostat
Til styring af gulvkonvektor med ventilator 24 V DC EC og elektrotermiske aktuatorer 24 V DC
Beskrivelse

Parametre

Tilvalg

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Digital rumtermostat med baggrundsbelyst LCD-display
2 og 4 rør
Indstilling af ugeprogram
Manuel/automatisk skift af
hastigheder
Driftstilstande: Komfort,
økonomi og beskyttelse
Farve på front: Hvid RAL9003

•

•

•
•
•
•

Temperaturområde 5-40 ° C
(komforttilstand)
Nominel spænding 24 V DC
Strømforbrug maks. 2 VA / 1 W.
Styring af blæsere 24 V DC EC
0 - 10 V DC EC, maks. ± 5 mA
Maks. tilslutning af 10 stk.
elektrotermiske aktuatorer
Z-TS24
Beskyttelsesgrad IP30
Omgivelsestemperatur 0-50 ° C
Relativ luftfugtighed <95%
Mål: 128 × 93 × 31 mm

•
•

Ekstern temperaturføler TE40
Sensor til varmevekslerens
temperatur TE30
Fjerninfrarød kontrol RC10
Mulighed for at forbinde sensoren
med åbent vindue

TERMOSTAT TIL TERRA STANDARD
RTD301 - Programerbar rum termostat
Til styring af gulvkonvektor uden ventilator og Z-TS230 elektrotermiske aktuatorer. Tidsplan kan styres i 15 min. interval.
Beskrivelse
•
•
•
•

2-position ON / OFF varmestyring
Indstilling af ugeprogram
Driftstilstande: Komfort,
økonomi og beskyttelse
Farve på front: Hvid RAL9003

Parametre
•
•
•
•

•
•
•
•

Temperaturområde 5-35 ° C
Forsyningsspænding: 3 V DC
(2x 1,5 V batterier)
Koblingsspænding: 230 V AC
Kan tilsluttes op til 15 stk.
Z-TS24 elektrotermisk
aktuatorer
Beskyttelsesgrad IP30
Omgivelsestemperatur 0-50 ° C
Relativ luftfugtighed <95%
Mål: 127 × 85 × 22 mm
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Tilvalg
•
•

Ekstern temperaturføler TE40
Mulighed for at forbinde sensoren
med åbent vindue

TERMOSTAT TIL TERRA STANDARD
Z-RT001 - Rum termostat til flowstyring i gulvkonvektor uden ventilator
Til styring af elektrotermiske aktuatorer Z-TS24 med strømforsyning 24 V DC (DR). Uden strømforsyning, styres den elektrotermiske aktuator Z-TS230 med 230 V AC.
Funktion åbnet / lukket.
Parametre
•
•
•

•
•
•

Temperaturområde: 10 til 30 ° C
Driftsspænding: 24 V DC eller
230 V AC
Antallet af kontrolleret elektrotermisk aktuatorer:
24 V DC - 10 × Z-TS24
230 V AC - 30 × Z-TS230
Beskyttelse: IP30
Farve: hvid
Mål: 83 × 83 × 40 mm

TERMOSTAT TIL TERRA STANDARD
RTD301 - Rum termostat med følerelement
Det termostatiske hoved Z-TF001 med fjernbetjening med et væskefyldt føleelement beregnet til styring af termostatventiler på Terra Standard gulvkonvektorer.
Hver gulvkonvektor skal udstyres med Z-TF001, flere konvektorer kan ikke styres på samme enhed.
Parametre
•

•
•
•
•
•

Termostatisk ventilhoved med
fjernbetjening - væskefyldt
føleelement.
Temperaturområde: 9 til 26 ° C,
frostvæske temperatur 9 ° C
Mode: Proportional kontrol
Kapillarrørs længde: 5 m
Dimension: 75 × 75 mm, sensor
ø 50 × 68 mm
Farve: hvid til RAL 9010
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STRØMFORSYNINGER
Konverterer netspændingen på 230 V AC til sikker spænding på 24 V DC, strømforsyning klar til installation på DIN-skinne
Beskrivelse
•
•
•

Sørg for tilstrækkelig med plads omkring enheden, når strømforsyningen placeres
Juster størrelsen på output, så det passer til input fra antal installerede konvektorer og kabler, giver 5% outputreserve på kilden mod beregnet forbrug
DR60-24 og DR100-24 kan installeres i en kasse til væginstallation.

DR60-24, 60 W

24 V DC,
78×93×56 mm

DR100-24, 100 W

24 V DC,
100×93×56 mm

DRP240-24, 240 W

DRP480-24, 480 W

24 V DC,
126×126×100 mm

24 V DC,
227×126×100 mm

ELEKTROTERMISK AKTUATORER
Z-TS24 / Z-TS24-5m
24 V DC
Åben/lukke funktion
(Uden spænding: Lukket).

Z-TS230/Z-TS230-5m
230 V AC
Åben/lukke funktion
(Uden spænding: Lukket)

Parametre

Parametre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Indgangsspænding: 24 V DC
Strømforbrug v. tænding: 6 VA,
input ved drift: 2,5 W
Åbning / lukningstid: 270 s
Beskyttelsesgrad: Cover - IP54
Tilslutning til ventil: M30 × 1,5 mm
Samlet højde ved maks. løft: 74 mm
Farve på aktuator og kabel: sort
RAL9005
Z-TS24 kabellængde 3 m
Z-TS24-5m kabellængde 5 m

•
•

•
•

Indgangsspænding: 230 V AC
Strømforbrug: ved tænding 58 VA,
input ved drift: 2,5 W
Åbning / lukningstid: 210 s
Beskyttelsesgrad: Cover - IP54
Tilslutning til ventil: M30 × 1,5 mm
Samlet højde ved maks. løft: 74 mm
Farve på aktuator og kabel: sort
RAL9005
Z-TS230 kabellængde 3 m
Z-TS230-5m kabellængde 5 m

69 (Min.)

•
•
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RETURKOBLINGER
Lige og vinklet. Installeres på varmevekslerens returrør
Parametre
•
•
•

Størrelse: DN 15
Max drift temperatur: 110 °C
Max drifttryk: 10 bar
T – Hastighed

Z-RD001

Lige returkobling

Z-RE001

Vinklet returkobling

TERMOSTATISKE VENTILER
Lige og vinklet. Installeres på varmevekslerens indløbsrør
Parametre
•
•
•
•
•
•

Størrelse: DN 15, NF standard
Max drift temperatur: 120 °C
Max drifttryk: 10 bar
Tilslutningsgevind: M30 × 1,5 mm
kv-værdi (m3 / h) interval 0,10-0,89
kv-værdi (m3 / h) for zone 2K 0,52

Z-TD001

Lige termostatisk
ventil

Z-TE001

Vinklet termostatisk
ventil
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FORLÆNGERSTYKKE MED VINKEL
For nem tilslutning af gulvkonvektoren til varmesystemet. Forlængerstykkets længde og vinklerne passer med forbindelsespunkterne overfor åbningerne i
gulvkonvektorens kanal.

2 x

PR50 - forlængerstykke,
50 mm, 2 x vinkel 90°

PR40 - forlængerstykke,
50 mm, 2 x vinkel 90°

Passer til Terra Fan
65 og 80 mm højde

Passer til Terra Fan
Dog ikke højde 65 og 80 mm

1 x

VENTILATIONSFILTER

RELÆ

TIL STRØMFORSYNING

Til Terra Fan og Terra Power

Til tilslutning af mere end 10 stk. aktuatorer

Kasse til strømforsyning

Se det elektriske diagram
Parametre
•

Fås kun til modeller med dimension 135 × 325 mm
Farve: sort
Filtermål: Angiv længden på konvektoren ved bestilling

DF10

Ventilationsfilter

Parametre

Parametre

RL10

KP10

•
•
•
•
•
•

Spænding 24 V DC
Beskyttelsesgrad IP20
Maks. skiftestrøm 12 A.
Ingen spænding: afbrydelse
37×20×39 mm
Max. drifts temperatur 60 °C

Relæ

•
•
•
•
•

Mulighed for installation af DR60-24 og DR100-24
Fastgørelse til DIN-skinne
Installation under gips, skjult i væggen
234 × 176 × 79 mm
Når pladsen på tavlen ikke er tilstrækkelig

Kasse til strømforsyning
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EKSTERN SENSOR
Til termostat RTD201
Parametre
•

TE40
Ekstern sensor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Måler stuetemperatur på et andet
sted end der hvor termostaten er
installeret
Tilslutning til termostat RTD201
Måleområde 0-40 ° C
Målesensor NTC, 3 kΩ ved 25 ° C
Målepræcision ved 25 ° C: ± 0,3 K
Beskyttelsesgrad IP30
Driftstemperatur 0-50 ° C
Relativ luftfugtighed <85%
Hvid farve RAL9003
97 × 100 × 36 mm

FJERNBETJENING
Til termostat RTD201 , Indfarød.
Kommunikation mellem fjernbetjeningen og termostaten er envejs. Den aktuelle indstilling vises på displayet.
Enhver ændring, der udføres direkte på den digitale rum termostat, synkroniseres ikke med fjernstyringen.
Parametre
•

•
•

•

Valg af driftstilstand:
Komfort, Automatisk med en tidsindstilling eller Beskyttelsesindstilling
Ændring af indstilling for ønsket rumtemperatur i komforttilstand
Valg af ventilatorens driftstilstand:
Automatisk eller manuel valg af ventilaorhastighed
Driftsafstand (infrarød modtager),
afstand ≤ 7,5 m, vinkel ≤ ± 30 °

RC10
Fjernbetjening
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HUDEVAD
OM OS
VI VAR HER I GÅR
Hudevad Radiatorfabrik så dagens lys i 1936 i den lille by Hudevad, men blev
grundlagt som en beslagssmedje tilbage i 1897. Vores Hudevad Plan radiator
blev produceret for første gang i 1938 og har været en af byggestenene for
alle fremtidige Hudevad radiatorer. Den robuste følelse og det umiskendelige
Hudevad-look har ikke ændret sig meget gennem årene og er et tegn på det
stolte og dedikerede håndværk, der altid har været en del af, hvem vi er.
I 2005 blev Hudevad købt af Danmarks største radiatorproducent - Ribe Jernindustri - og flyttede fra Hudevad til Ribe.
VI ER HER I DAG
Ribe Jernindustri lukkede i 2018, og Hudevad blev solgt til britiske Stelrad
Radiator Group. Fokus på lønsomhed, strømlining og produktionsoptimering er
et vigtigt anliggende for Stelrad Radiator Group, og derfor blev nye produktionsfaciliteter og nye produktionsmetoder introduceret i 2020.
I oktober 2020 flyttede Hudevad Radiator Design fra Ribe til Kolding, hvor nye
kontorer, et stort lager og en special Hudevad produktion blev indviet.
VI ER HER I MORGEN
Flytningen af vores produktion betød en genovervejelse af vore kendte
Hudevad designs for at sikre, at Hudevad stadig opfylder morgendagens opvarmningskrav, og at kvalitet, form og funktion og den specielle ”Hudevad følelse” stadig er der.
Det er vigtigt, at følelsen og det overordnede udtryk af vores Hudevad radiatorer forbliver det samme, selvom produktionsmetoderne ændres, og nogle
modeller får et lidt andet udseende. De store investeringer i produktion, lager
og kontorer er en del af vores fortsatte Hudevad-rejse fremover og sikrer, at
vores smukke designradiatorer også er her i morgen.
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KONTAKT OS
GIV OS ET RING
Vores danske salgsteam er altid klar til at hjælpe,
hvis du har brug for assistance med vores
produkter, med priser, leveringer osv.
Vores salgsteam kan træffes
Mandag - Torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8. 00 - 14.00

Hudevad Radiator Design A/S
Ambolten 37
DK-6000 Kolding
Tel: +45 75 42 02 55
Mail: sales@hudevad.com

www.hudevad.com
KENT JUNKUHN
Area Sales Manager,
DK, Syd / Vest
T: +45 2121 2192
E: kju@hudevad.com

MARTIN ERICHSEN
Area Sales Manager,
DK, Nord / Øst
T: +45 2121 2194
E: mer@hudevad.com
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