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Spis treści · Opis

Charakterystyka pracy

– Wysoka jakość powietrza i efektywność nauczania
– Stałe utrzymywanie wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu 

celem uzyskania wyższej efektywności nauczania

– Spełnienie zaleceń odnośnie maksymalnej ilości CO  2

w powietrzu w pomieszczeniu

– Regulacja w oparciu o jakość powietrza ( ) (opcja)CO2

– Indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniu (opcja)

– Wysoki poziom sprawności energetycznej
– Wentylatory EC o szczególnie niskich mocach znamionowych, 

zgodnie z PN-EN 13779, SFP = 1

– Odzysk ciepła 

– Redukcja nastawy temperatury poza okresem wykorzystania
pomieszczenia lub przy chłodzeniu w nocy w okresie letnim

– Ekonomia
– Niskie koszty inwestycyjne

– Prosta konstrukcja i montaż dzięki standardowemu typoszeregowi

– Szybki montaż i niewielkie wymiary własne pozwalające na 
przeprowadzenie modernizacji w okresie ferii szkolnych
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Zdecentralizowany system wentylacji oparty na 
urządzeniach typu SCHOOLAIR-B zapewnia indywidualną   
i energooszczędną wentylację klas szkolnych oraz innych 
pomieszczeń. Zadaniem jednostki jest utrzymanie wysokiej 
jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez dostarczanie 
świeżego i usuwanie na zewnątrz powietrza zużytego.       
Ze względu na zwartą budowę, niewielką wysokość               
i głębokość, urządzenia te są w szczególności stosowane 
przy projektach modernizacyjnych. Bez większych zmian 
konstrukcyjnych w budynku można je wpasowywać w 
istniejącą aranżację.
W skład urządzenia wentylacyjnego wchodzą dwa 
energooszczędne wentylatory, wymiennik rekuperacyjny 
oraz dwa filtry. Urządzenie montowane jest w zewnętrznej 
osłonie dostarczonej przez klienta lub opcjonalnie jest 
dostarczane w obudowie, jako kompletne urządzenie.
Możliwe jest dostarczenie urządzenia w opcji                        
z wymiennikiem ciepła. W tym wypadku jednostki mogą 
pracować w dwóch trybach: ogrzewania oraz, jeśli jest 
dostępna woda lodowa, chłodzenia. Moc grzewcza jest 
wystarczająca do ogrzania powietrza nawiewanego do 
temperatury ok. 40 °C. W związku z tym można 
zrezygnować w wielu przypadkach ze standardowego 
ogrzewania.
SCHOOLAIR-B oferowany jest również jako kompletny 
system obejmujący elementy automatyki do indywidualnej 
regulacji komfortu w pomieszczeniach.
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Urządzenia wentylacyjne SCHOOLAIR-B zapewniają wysoką 
jakość powietrza w klasach szkolnych poprzez dostarczanie 
świeżego powietrza i usuwanie „zużytego”.

Wentylator nawiewny dostarcza świeże powietrze, które 
przepływa przez przepustnicę odcinającą i filtr dokładny. 
W przypadku wyłączenia jednostki, przepustnica zamyka się 
zapobiegając niekontrolowanym przepływom powietrza. 
Filtr klasy F7 spełnia wymagania higieniczne VDI 6022.

Odzysk ciepła następuje w wymienniku płytowym.
Część ciepła z powietrza wywiewanego zostaje odebrana 
i ponownie wykorzystana do ogrzania  powietrza świeżego.  
Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w wymiennik 

W okresie przejściowym oraz aby zapobiec zamarznięciu  
wymiennika przepustnica może otwierać by-pass odzysku ciepła. 

Powietrze jest nawiewane do pomieszczenia jak w
wentylacji wyporowej.

Obciążenia cieplne z pomieszczenia odbierane są w wymienniku 
ciepła. Dzięki temu urządzenie otrzymuje dodatkową funkcję 
w postaci ogrzewania, a w przypadku dostępnej wody lodowej,
chłodzenia. Temperatura powietrza w wymienniku ciepła wzrasta
do ok. 22 °C (przy istniejącej klasycznej instalacji ogrzewania) 
lub nawet do ok. 40 °C, w celu pokrycia strat ciepła przez fasadę  
(nie jest wtedy konieczne klasyczne ogrzewanie).

Zasada działania

Powietrze

Powietrze

Powrót powietrza

Nawiew powietrza

M

F7

M

t

M

t

G3

VOC

Schemat wentylacji (regulacja opcjonalna)

SRO

SRS

SET

1 2 3 4 106115

2 4 9 6 7 8

SEH wywiew z pojedynczego pomieszczenia

SRO świeże powietrze dla pojedynczego pomieszczenia

SRS powietrze nawiewane dla pojedynczego pomieszczenia

SET powietrze wywiewane z pomieszczenia

1 czujnik temperatury powietrza 

świeżego (opcja)

2 przepustnica odcinająca

3 filtr dokładny klasy F7

4 wentylator

5 odzysk ciepła

6 tłumik dźwięku

7 wymiennik ciepła (opcja)

8 czujnik temperatury powietrza 

nawiewanego (opcja)

9 bypass przepustnicy

10  czujnik jakości powietrza 

w pomieszczeniu (opcja)

11  filtr zgrubny klasy G3

Wentylator wywiewny

Wentylator 

Odzysk ciepła

Wymiennik ciepła (opcjonalnie)

Zasada działania

wywiewane

świeże

nawiewny

SEH

Powietrze nawiewane

Wymiennik ciepła (opcja)

Wentylator wyciągowy usuwa powietrze z pomieszczenia, 
w pobliżu parapetu i kieruje je do rekuperacyjnego wymiennika 
ciepła oraz przez przepustnicę odcinającą na zewnątrz budynku.
Filtr zgrubny chroni wentylator oraz rekuperacyjny wymiennik 
ciepła przed zanieczyszczeniami.

Wywiew

ciepła.



Budowa · Wymiary

– Strumień objętości powietrza świeżego od 42 do 70 l/s, 
150 do 250 m /h3

zwiększona wydajność (90 l/s, 325 m /h), do „szybkiej” 3

wentylacji, ogrzewania lub chłodzenia

wody chłodzącej

– Zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora, w efekcie 

– Montaż pod parapetem

– Odzysk ciepła z by-passem

– Tacka kondensatu do pracy przy niskich temperaturach 

– Efektywna izolacja termiczna i akustyczna:

– Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar:
– Maksymalna temperatura wody zasilającej: 75 °C

Akcesoria (opcje)

– Wymienniki ciepła do systemów dwu lub cztero- rurowych
– Zewnętrzna obudowa z kratkami nawiewnymi i wywiewnymi, 

możliwe kratki liniowe lub perforowane

z panelem obsługowym, czujnikami i siłownikami
– System indywidualnej regulacji komfortu w pomieszczeniu

– Regulowane nóżki z zakresem regulacji 50 mm
– Dwa wsporniki do instalacji na budowie

– Zgodność z wymogami higienicznymi VDI 6022

– Ciężar ok. 70 kg

– Rekuperacyjny wymiennik ciepła wykonany z aluminium

– Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 
13501-1 (DIN 4102; A2), pokrytej włóknem szklanym celem 
ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s

– Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału 

– Widoczne powierzchnie i tacka skroplin lakierowane proszkowo 
na kolor czarny (RAL 9005)

Typ SCHOOLAIR-B
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Szczegół X
Powietrze wywiewane
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Obudowa
Pokrywa filtra zgrubnego
Pokrywa filtra dokładnego
Czujnik temperatury powietrza nawiewanego 

(opcjonalnie)
Wymiennik ciepła
Otwór powietrza świeżego z czujnikiem
temperatury (opcjonalnie)
Otwór powietrza wywiewanego
Uszczelka
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Charakterystyka

– Mała wysokość i głębokość, kompaktowa konstrukcja samonośna

– Obudowa i tacka skroplin wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

Cechy konstrukcyjne

Materiały
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Budowa · Wymiary

zewnętrznej, montowane są w obudowach dostarczanych przez 
klienta. Po stronie klienta jest wtedy również dostawa kratek 
nawiewnych i wywiewnych.

Istnieje możliwość dostawy urządzeń z obudową firmy TROX, 
wykonaną z blachy stalowej, z kratkami powietrza nawiewanego 
i wywiewanego. W opcji do wyboru dostępne są  kratki liniowe
z poziomymi kierownicami powietrza lub z blachy  perforowanej. 

– Obudowa zewnętrzna z kratkami liniowymi lub z blachy 
perforowanej wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

Obudowa Kod zamówieniowy

Bez obudowy –

Obudowa z płytami perforowanymi V1

Obudowa z kratkami liniowymi V2

SCHOOLAIR-B bez obudowy

Obudowa z kratkami liniowymi

SCHOOLAIR-B/1500×420/V2

Obudowa z płytami perforowanymi

SCHOOLAIR-B/1500×420/V1

3
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7
7
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1710

1512

Obudowa

Jednostki wentylacyjne dostarczone bez fabrycznej obudowy 

Materiały

– Widoczne powierzchnie malowane proszkowo na kolor 
szaro-biały (RAL 9002) lub inny kolor zgodnie z paletą RAL
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Obsługa i regulacja

dodatkowe wyposażenie, jest dopasowany do jednostek  
wentylacyjnych SCHOOLAIR. Sterownik posiada  niezbędne 
elementy elektroniki pozwalające na połączenie i komunikację
z panelami obsługowymi, czujnikami temperatury, 
pomieszczeniowymi czujnikami jakości powietrza i siłownikami 
oraz oprogramowanie regulacyjne.

Elementy regulacyjne:

– Regulator SCHOOLAIR

– Panel obsługowy

– Zawory wody grzewczej i / lub chłodzącej

– Siłowniki

– Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

– Pokojowy czujnik jakości powietrza

– Czujnik temperatury powietrza świeżego

Jednostki wentylacyjne bez systemu regulacji SCHOOLAIR 
regulowane są przez elementy sterujące dostarczone przez
klienta.

Przycisk wykorzystania

Światło sygnalizacyjne

Pokrętło nastawy

Tryb pracy Światło sygnalizacyjne Praca urządzenia

Pomieszczenie światło zgaszone
Wentylatory wyłączone,
klapy odcinające
zamknięte

Praca dzienna światło ciągłe
Wentylatory włączone,
klapy odcinające 

Praca wzmożona światło pulsujące

Wentylatory włączone,
klapy odcinające 

otwarte, maksymalny 

Panel obsługowy

Panel obsługowy

zielony
szary
różowy
żółty
niebieski
brązowy
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LiYCY
7×0.5 mm , 3m2

BACNet

TROXSCHOOLAIR-B 

43 44

N L

ÖlflexClassic100,3G
0.75 mm ,3m2

LiYCY
2×0.5 mm ,3m2

BACNet

230 V AC
okablowanie podłączane na budowie

Okablowanie

LiYCY
2×0.5 , 3m2mm

Aktywny tryb pracy sygnalizowany jest lampką kontrolną. 

Temperatura w pomieszczeniu ustawiana jest na pokrętle 
w zakresie od 18 do 24°C (działa tylko z urządzeniami 
wyposażonymi w wymiennik ciepła).

Regulacja Kod zamówieniowy

Bez regulacji –

Regulator Master,
z panelem obsługowym

MB

Regulator M aster, M

Regulator Slave S

Panel obsługowy

bez panelu obsługowego

pomieszczenia

niewykorzystane

otwarte

strumień obiętości 
powietrza

kabel przyłączny

biały
brązowy

biały
brązowy

biały

Regulacja SCHOOLAIR 

Funkcje panelu obsługowego

System indywidualnej regulacji SCHOOLAIR, dostarczany jako 

Użytkownik ustawia żądany tryb pracy za pomocą przycisku. 

PE



Obsługa i regulacja

Tryby pracy

Efektywne oszczędzanie energii jest możliwe dzięki działaniu 
urządzeń w odpowiednich do zapotrzebowania trybach pracy. 
Komfortowa temperatura w pomieszczeniu utrzymywana jest 
tylko w pomieszczeniach wykorzystywanych.

16°C

18°C

21°C

24°C
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Tryb pracy: Czuwanie

Tryb pracy: Poranny rozruch

Tryb pracy: Praca dzienna

Tryb pracy: Pomieszczenie niewykorzystane

Zakres nastawy temperatury przez użytkownika

Chłodzenie nocne

Chłodzenie

nocne

Zakres nastawy

temperatury 

22°C

20°C

Tryby pracy

Tryb pracy Czas Włączanie Wyłączanie
Nastawa temperatury

w pomieszczeniu

Praca dzienna

7:15 – 16:00

przycisk obecności 
naciśnięty przez 

użytkownika

18°C – 24°C
pokrętło

42 – 70 l/s
3150 – 250 m /h

16:00 – 7:00 po 1 godzinie
18°C – 24°C

pokrętło
42–70 l/s

3150 –250 m /h

Pomieszczenie
7:15 – 16:00

7:15 lub tryb praca

obecności nacisnięty
przez użytkownika

18°C

0 l/s
lub 42 – 70 l/s

3150 – 250 m /h
w trybie ogrzewania

Praca wzmożona 00:00 – 24:00 18°C – 24°C
90l/s

3325 m /h

Czuwanie 16:00 – 7:00 16:00

przycisk obecności 

naciśnięty przez 

użytkownika

16°C

0 l/s
lub 42–70 l/s

3150 – 250 m /h
w trybie ogrzewania

Poranny rozruch 7:00 – 7:15 7:00 po 15 minutach 18°C

0 l/s
lub 90 l/s

3325 m /h
w trybie ogrzewania

Chłodzenie nocne 2:00 – 7:00

temperatura w pomieszczeniu > 18°C
temperatura zewnętrzna >15°C

i  zewnętrzna < temperatury temperatura
pokojowej - 2 K

18°C
90 l/s

3325 m /h

Panel obsługowy

przez używkownika

Strumień objętości
powietrza

niewykorzystane

7

przycisk obecności 
naciśnięty przez 

użytkownika

lub 16:00

przycisk obecności 
naciśnięty przez 

użytkownika

przycisk obecności 
naciśnięty przez 

użytkownika (3s)

przycisk obecności 
naciśnięty przez 

użytkownika lub

czas trwania pracy 

 wzmożonej (15 min)

lub 16:00

przycisk obecności 
naciśnięty przez 

użytkownika

 dzienna i przycisk
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Obsługa i regulacja

Jednostki nadrzędne i podrzędne (master- slave)

położenie zaworów, każda jednostka wentylacyjna wymaga 
zastosowania regulatora SCHOOLAIR pracującego w trybie 
master lub slave. W celu indywidualnej regulacji pomieszczenia 
w każdym pomieszczeniu powinna znajdować się jednostka
nadrzędna. Jeśli w jednym pomieszczeniu zamontowanych jest 

pracują w trybie    slave.

Elementy dodatkowe jednostki nadrzędnej (Master):

– Panel obsługowy (-MB)

– Czujnik temperatury powietrza świeżego

– Pomieszczeniowy czujnik temperatury i jakości powietrza (VOC)

– Na zewnątrz urządzenia dostępny kabel przyłączeniowy 
panelu obsługowego

protokołu BACnet. W ten sposób możliwe jest podłączenie do 
centralnego systemu BMS lub równoważnych systemów. Wartości 
rzeczywiste, aktualne tryby pracy oraz sygnały sterujące siłowników 
są przekazywane do BMS umożliwiając efektywne zarządzanie 
energią. Podczas weekendów lub świąt sterowanie odbywa się 
centralnie. Funkcje komunikacji i współpracy z BMS uruchamiane 
są przez integratora systemu.

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2

Pomieszczenie 3

SCHOOLAIR

Master

SCHOOLAIR

Slave1

SCHOOLAIR

Slave2

SCHOOLAIR

Master

SCHOOLAIR

Slave1

SCHOOLAIR

Slave2

SCHOOLAIR

Master

SCHOOLAIR

Slave1

SCHOOLAIR

Slave2
SCHOOLAIR

Master

SCHOOLAIR

Slave1

SCHOOLAIR

Slave2

BACnet

BACnet

BACnet

Sterowniki DDC lub B SM

Tryb pracy master-slave

Regulator SCHOOLAIR Regulator SCHOOLAIR

BACnet BACnet BACnet

230 V AC

maksymalnie 5 

kable przyłączeniowe jednostki

okablowanie poza zakresem dostawy

Master Slave1

Regulator SCHOOLAIR

Slave2

Panel obsługowy

BACnet

Tryb pracy master-slave

jednostek slave

Podłączenie do systemu BMS

Aby ustawić prędkość obrotową wentylatora oraz regulować Regulatory SCHOOLAIR komunikują się za pomocą otwartego 

Integracja z centralnym systemem BMS

BACnet

kilka urządzeń wentylacyjnych, pozostałe (maksymalnie pięć)

Pomieszczenie 4
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System mocowania, podłączenie i materiały uszczelniające
nie wchodzą w zakres dostawy. 

Prace instalacyjne powinny być przeprowadzone przez 
fachowy personel.

Urządzenia wentylacyjne są montowane przy ścianie 
zewnętrznej pod parapetem, bezpośrednio na podłodze, 
regulowane i mocowane do ściany. 
Uszczelki z materiału zamkniętokomórkowego zapewniają 
szczelne przyleganie do ściany. 

Dwa otwory o średnicy od 220 do 250 mm wyprowadzone na 
zewnątrz niezbędne do zapewnienia poprawnego przepływusą 
świeżego i wywiewanego powietrza. Otwory powinny być 
wyłożone materiałem izolacyjnym o grubości 20 mm. Ochronę 
przed deszczem zapewniają zewnętrzne osłony 
pogodowe (poza dostawą).

patrząc od strony pomieszczenia. Podłączenia wodne 
wykonywane są za pomocą węży elastycznych. Dzięki temu 
można w łatwy sposób odłączyć wymiennik ciepła np. podczas 
czyszczenia.

Dostęp do filtrów dokładnego i zgrubnego możliwy jest po
zdjęciu obudowy i pokryw. Pokrywy są mocowane zamkiem 
twist lock i mogą być otwierane bez użycia narzędzi.

Ø220 –250mm

1190

Otwory powietrza świeżego i wywiewanego Podłączenie elektryczne

Y
Podłączenie
wody

Pokrywa filtra
zgrubnego

Pokrywa filtra
dokladnego

Fasada lub
ściana zewnętrzna

Podłoga

Woda zasilająca
Zawór dwudrogowy
z zewnętrznym gwintem G½”
i uszczelką

1
4
 –

 6
4

Woda powrotna
Zawór odcinający
z zewnętrznym gwintem G½”
i uszczelką

Odwodnienie

Odpowietrzenie

BACnet
2LiYCY 2 × 0.5 mm

BACnet
2LiYCY 2 × 0.5 mm

Panel obsługowy
2LiYCY 7 × 0.5 mm

Napięcie zasilania
Ölflex classic 100, 3G

23 × 0.75 mm

X

Szczegół YWidok X

Montaż

Podłączenia powietrza świeżego i wywiewanego
Konserwacja

Podłączenia elektryczne

Przyłącza wodne

Króćce wymiennika ciepła umieszczone są po prawej stronie, 

Podłączenie elektryczne znajduje się po lewej stronie, patrząc od
strony pomieszczenia.



Dane techniczne

Temperatura powietrza nawiewanego do 30°C

Tryb grzania, bez lub ze zredukowanym ogrzewaniem konwencjonalnym w pomieszczeniu. Straty ciepła przez wentylację
 i fasadę pokrywane są przez powietrze nawiewane o temperaturze (do 30°C) wyższej od temperatury w pomieszczeniu.

Strumień objętości powietrza świeżego: 3l/s/m /h 42/150 55/200 70/250

Maksymalna moc grzewcza (odzysk ciepła nieaktywny) W 2490 3349 4095

Maksymalna strata ciepła przez fasadę W 872 1189 1403

Temperatura zewnętrzna °C -20 -20 -20

Maksymalna temperatura powietrza nawiewanego °C 29.4 29.8 28.8

Strumień objętości wody - grzanie l/h 84 120 150

Temperatura wody zasilającej - grzanie °C 60 60 60

Temperatura wody powrotnej - grzanie °C 33.8 35.4 35.9

Różnica ciśnienia wody kPa <3 <3 <3

Poziom mocy akustycznej dB (A) dB(A ) 30 34 39

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8dB/okt. tłumienia pomieszczenia dB(A ) 22 26 31

Temperatura powietrza nawiewanego ok. 22°C

Tryb grzania z dodatkowym ogrzewaniem konwencjonalnym w pomieszczeniu. Temperatura powietrza nawiewanego wynosi 
ok. 2 °C (izotermiczny). Straty ciepła przez fasadę pokrywane są przez ogrzewanie konwencjonalne.2

Strumień objętości powietrza świeżego 3l/s / m /h

Maksymalna moc grzewcza (odzysk ciepła nieaktywny) W

Maksymalna strata ciepła przez fasadę W

Temperatura zewnętrzna °C

Maksymalna temperatura powietrza nawiewanego °C

Strumień objętości wody - grzanie l/h

Temperatura wody zasilającej - grzanie °C

Temperatura wody powrotnej - grzanie °C

Różnica ciśnienia wody kPa

Poziom mocy akustycznej dB (A) dB(A )

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8dB/okt. tłumienia pomieszczenia dB(A )

Tryb pracy wzmożonej

Strumień objętości powietrza świeżego l/s / m /h3 90/325

Poziom mocy akustycznej dB(A ) 44

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem  8 dB/okt.
dB(A ) 36

Dane elektryczne

Moc grzewcza

230 V AC ±10%,
50/60 Hz

Pobór mocy: 
Praca wzmożona:: 45 W

3Średnia prędkość wentylatora (55l/s / 200m /h): 17 W
156 VAMoc znamionowa:

ciepła, przy temperaturach poniżej -6 °C odzysk ciepła jest 
wyłączony. W tym przypadku ciepło jest dostarczane wyłącznie 
przez wymiennik ciepła zasilany wodą pracujący z maksymalną 

Powyżej temperatury zewnętrznej -6 °C odzysk ciepła jest 
aktywny i część ciepła z powietrza wywiewanego przekazywana 
jest do powietrza świeżego. Stąd ilosć ciepła dostarczana 
przez wodny wymiennik jest redukowana. Sprawność 
odzysku ciepła wynosi ok. 55%.

Przykład:

Strumień objętości powietrza świeżego: 42 l/s / 150m /h3

Temperatura zewnętrzna: -5°C
Temperatura w pomieszczeniu: 22°C
Temperatura powietrza nawiewanego: 35°C
Moc grzewcza: 2000W
Odzysk ciepła
wzrost temperatury: 15 K
Moc grzewcza z odzysku ciepła: 743W
Wydajność chłodnicza na życzenie.

tłumienia pomieszczenia 
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 :

Napięcie zasilania:

W celu uniknięcia zamarznięcia rekuperacyjnego wymiennika

wydajnością.

42/150 55/200 70/250

1718 2316 2943

105 160 259

−12 −12 −12

22.1 22.4 23.1

36 54 72

60 60 60

17.8 22.2 23.9

<3 <3 <3

30 34 39

22 26 31



Informacje do zamawiania

Opcje wykonania urządzenia:

– Wymiennik ciepła w systemie dwururowym

– Wymiennik ciepła w systemie czterorurowym

– Indywidualny system sterowania pomieszczeniem do 
regulacji jednostki wentylacyjnej (master) lub innych 
jednostek znajdujących się w tym samym pomieszczeniu 
(slave),w połączeniu z regulacją temperatury i ograniczeniem
stężenia CO  w pomieszczeniu, składający się z regulatora, 2

panelu obsługowego, zaworów wody grzewczej i chłodzącej 
(tylko w systemie czterorurowym), czujników temperatury
powietrza nawiewanego i wywiewanego i czujnika jakości 
powietrza (VOC).

Panel obsługowy z pokrętłem nastawczym, przyciskiem 
obecności i światłem sygnalizacyjnym wskazującym tryb pracy.
Tryby pracy:
Praca dzienna, pomieszczenie niewykorzystane, praca 
wzmożona, stand-by, poranny rozruch i chłodzenie nocne

– Obudowa zewnętrzna z liniowymi kratkami na nawiewie 

– Obudowa zewnętrzna z kratkami z blachy perforowanej na 
nawiewie i wywiewie

Materiały:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Obudowa 
zewnętrzna ze zintegrowanymi liniowymi kratkami lub 
kratkami z blachy perforowanej wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej. Wymiennik ciepła wykonany z miedzianych 
rurek i aluminiowych lameli. Rekuperacyjny wymiennik ciepła 
wykonany z aluminium. Izolacja z wełny mineralnej, niepalnej 
zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102; A2), pokrytej włóknem 

powietrza do 20 m/s.

Widoczne powierzchnie obudowy czarne (RAL 9005, stopień 
połysku 70%). Zewnętrzna obudowa lakierowana proszkowo 
na kolor szaro-biały (RAL 9002, stopień połysku 30%) lub inny 
kolor z palety RAL.

Tekst do specyfikacji

i energooszczędnej wentylacji klas szkolnych i innych 
pomieszczeń przeznaczone do montażu na  ścianie 
zewnętrznej pod parapetem.

Urządzenie składa się obudowy, uchwytów, dwóch 
wentylatorów, dwóch filtrów, wymiennika rekuperacyjnego, 
przepustnic odcinających, obejścia, tłumika dźwięku, izolacji 
termicznej i akustycznej.

Cechy charakterystyczne:

–  Ekonomiczna praca, zależna od zapotrzebowania na 
świeże powietrze

– Wysoka skuteczność energetyczna wentylatorów ,
promieniowych zgodnie z normą PN-EN 13779 klasa SFP 1

Dostępne cztery prędkości wentylatora  42, 55, 70 l/s i 90 l/s 
w trybie pracy wzmożonej.

Rekuperacyjny odzysk ciepła z krzyżowym wymiennikiem. 
Ręczna przepustnica na obejściu, pozwalająca uniknąć 
zamarznięcia wymiennika i umożliwiająca chłodzenie nocne.

Dokładny filtr F7 umieszczony na nawiewie, w celu 
zapewnienia wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu, 
filtr zgrubny G3 na wywiewie powietrza chroniący wymiennik
przed zanieczyszczeniami.

Odcinające klapy z siłownikiem zapobiegające 
niekontrolowanemu przepływowi powietrza, mogącemu 
spowodować ogrzanie lub chłodzenie budynku w przypadku 
wyłączonego urządzenia lub uszkodzenie zasilania.

Mała wysokość i głębokość urządzenia, kompaktowa 
konstrukcja z regulowanymi nóżkami o możliwości regulacji 
do 50mm.
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Urządzenia wentylacyjne do indywidualnej 

i wywiewie

szklanym celem ochrony przed erozją przy prędkości 



Informacje do zamawiania

Przykład zamówienia

Wyrób: TROX

Typ: SCHOOLAIR-B-2/1500×420/M/V1/P1/RAL9006
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Kod zamówieniowy

Wymiennik ciepła

Regulacja

Tylko wentylacja,

bez regulacji,

bez oznaczeń

Praca w trybie master,

z panelem obsługowym

Praca w trybie master,

bez panelu obsługowego

Praca w trybie slave

bez oznaczeń

System dwururowy

System czterorurowy

Szerokość x głębokość w mm

Wymiary

Powierzchnia obudowy

Obudowa

bez obudowy,

bez oznaczeń

Z perforowaną

płytą nawiewną

Z kratką liniową

Tylko dla V1 lub V2

Lakierowana proszkowo

(RAL 9002, stopień połysku 30%)

bez oznaczeń

Lakierowana proszkowo 

zgodnie z paletą RAL

Kolor

Tylko dla P1

inne kolory,

stopień połysku 30%

Kolory zgodnie z paletą RAL CLASSIC
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