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* Рекомендована висота встановлення залежить від типу приміщення.

Специфікація продукту

• Рекомендована висота встановлення 3,2 м*

• Скритий монтаж

• 1, 1,5 i 2 м

Оптимізований потік повітря в 
відповідності з технологією 
Thermozone.

AR3200C 
Повітряно-теплова завіса для скритного встановлення, що оснащена зовнішним і 
інтегрованим управлінням

• Дистанційне управління і вбудований механізм регулювання.
• 3-ступінчастий вентилятор і 2-ступеневе електричне опалення.
• Невеликі розміри і інтегрована рама.

• Монтаж за допомогою різьбових шпильок.
• Корозійно-стійкий корпус виконаний з оцинкованого металу.

і пофарбований порошковим способом. Колір рами і корпуса:
білий, RAL 9016, NCS S 0500-N Колір решітки: сірий, RAL 7046.
Раму і корпусможна пофарбувати у будь який колір.

Застосування
AR3200C це компактна повітряно-теплова завіса призначена 
для монтажу в підвісній стелі в комерційних будівлях і в 
малих промислових зонах. Завіса має інтегровану система 
управління, а також може бути оснащена дистанційним 
управлінням.

Дизайн
Завдяки невеликим розмірам і вбудованій рамі, повітряні завіси 
AR3200C прості в установці. Рама і корпус можуть бути 
пофарбована в будь-який колір, щоб ідеально гармоніювати з 
приміщенням.

Аксесуари

3 Електрообігрів: 5 - 16 кВт

Тип Опис

PA2DR Управління датчиком освітлення

PAMLK Плата сигналізації аварії двигуна

http://planetaklimata.com.ua/ua/catalog/lineup/?goodsid=1054&path=root-13-54-171-1054
http://planetaklimata.com.ua/ua/uslugi/montagh/
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AR3200C

Технічні характеристики

3 Електричні нагрівачі - AR3200C E (IP20)

Управління

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення збоку компанії Frico.

*1) Самий повільний/швидкий повітряний потік для всіх 3-х ступенів вентилятора.
*2) Умови: Відстань до 5 метрів прилада. Фактор спрямованості: 2. Площа поглинання: 200м2. При низької/високої витраті.
*3) ∆t = збільшення температури при максимальної теплової потужності і низької/високої витраті.

Розміри 

Система управління інтегрована в повітряну завісу. 
Повітряно-теплова завіса має непомітну інтегровану
в корпус панель управління. Можна також управляти за 
допомогою окремого пульта. Швидкість руху повітря 
встановлюється вручну. Опалення регулюється 
автоматично. Управління датчиком освітлення PA2DR 
доступно в якості додаткового обладнання. Можливість 
використання зовнішнього вимикача включено/вимкнено.

Ступінь вентилятора 1/2/3

Ступінь нагрівання
Електричні: половина/повна потужність: включено/
вимкнено. (1 діод)

Увімкнути/Вимкнути

~ 20 °C

Ступінь захисту:IP20. 
Сертифікат CE. 

Тип Ступені
потужності
[кВт]

Продуктивність
по повітрю*1 
[м3/год]

∆t*3

[°C]

Рівень
шуму*2 
[дБ(А)]

Напруга
двигуна
[В]

Ток
двигуна
[А] 

Напруга [V] 
Ток [A] 
(нагрівачі)

Довжина

[мм]

Вага

[кг]
AR3210CE05 3/5 1000/1800 15/8 43/57 230В~ 0,7 230В~/21,7 

400В3ф~/7,2
1078 30

AR3210CE08 5/8 1000/1800 24/13 43/57 230В~ 07 400В3ф~/11,6 1078 30

AR3215CE12 8/12 1600/2900 22/12 43/57 230В~ 1,3 400В3ф~/17,3 1588 43

AR3220CE16 8/16 2100/3900 23/12 44/60 230В~ 1,6 400В3ф~/23,1 2078 59

http://planetaklimata.com.ua/ua/proizvoditeli/platten-frico/



