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Ultra: 
większa energo-
oszczędność 
i wyższy komfort 
w dużych 
pomieszczeniach.

Precyzyjny kie-
runek przepływu 
powietrza 

Optymalnie zwymiarowany, 
pierścieniowy wymiennik ciepła 
gwarantuje wysoką moc cieplną 
i chłodniczą w każdym kierunku. 
Kierunek, w którym uzdatnione 
powietrze ma płynąć, można 
wybrać, ustawiając szerokie lamele.

Zawsze pasuje

Asortyment zapewnia Ci swobodny 
wybór: wysokość urządzenia 
zaledwie 330 mm, trzy różne 
wielkości, bogate akcesoria itp. 
Aparat grzewczo-wentylacyjny 
Ultra może również pracować 
w trybie niskotemperaturowym!

Dzięki technologii EC nowy aparat 
Ultra EC wyposażony jest 
w najbardziej energooszczędny 
napęd i nadaje się do stosowania 
wszędzie, gdzie liczy się 
długofalowa oszczędność energii.

Oszczędność 
energii

Czy Ultra, czy Ultra EC – 
aparaty grzewczo-wentylacyjne 
fi rmy Kampmann to wydajne 
i jednocześnie energooszczędne 
urządzenia zgodne z dyrektywą ErP.

Gwarancja 
sukcesu

Niskie koszty 
eksploatacji 

Technologia EC: w połączeniu 
z techniką regulacyjną KaControl 
fi rmy Kampmann zapewniającą 
pracę odpowiednio do 
zapotrzebowania i prostą obsługę.

Do dużych pomieszczeń o dużej 
powierzchni potrzebujesz aparat 
Ultra. Nawet z wysokości czterech 
metrów zapewnia on komfortowy 
mikroklimat.

Duże plany
Nasi pracownicy terenowi są zawsze blisko Ciebie. 
Skorzystanie z usług fi rmy Kampmann zapewnia 
Ci szereg korzyści:

 doradztwo na miejscu
 różnorodność wzorów
 wsparcie w projektowaniu
 omówienie szczegółów
 pomoc w obmiarze
 indywidualny instruktaż
 obsługa posprzedażna

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
Kampmann.pl/kontakt

Korzyści dla 
klienta!



Wymiary w: [mm]

Wielkość A B C D

[mm] [mm] [mm] [mm]

73 750 840 729 739

84 / 85 900 1004 904 912

96 / 97 1050 1177 1077 1085

Wentylator ECOsłona wlotu 
powietrza w wyposażeniu 
standardowym

1

Cichobieżny wentylator 
osiowo-sierpowy

3

Wanna kondensatu5

Osłona 
dolna

6

Wymiennik ciepła 
Cu/Al

4

Warianty

Dane techniczne urządzenia Ultra AC

1)  Poziom ciśnienia akustycznego obliczono przy założeniu 16 dB(A) tłumienia w pomieszczeniu. 
Odpowiada to odległości 3 m w pomieszczeniu o kubaturze 2000 m³ i czasowi pogłosu 1,0 s.

2)  Moce cieplne przy temp. wody grzewczej 75/65 °C, temperatura powietrza na wlocie = 20 °C
3)  Moce chłodnicze przy temp. wody lodowej 7/12 °C, temperatura powietrza na wlocie = 27 °C, 48 % wzgl. wilgotność powietrza 

(wyjątek: urządzenia serii 963136 i 963116, patrz 4) )
4)  Urządzenia serii 963136 i 963116 przystosowane są tylko do chłodzenia na sucho. Dane dla temp. wody lodowej 16/18 °C, 

temperatura powietrza na wlocie = 27 °C

1)  Poziom ciśnienia akustycznego obliczono przy założeniu 16 dB(A) tłumienia w pomieszczeniu. 
Odpowiada to odległości 3 m w pomieszczeniu o kubaturze 2000 m³ i czasowi pogłosu 1,0 s

2)  Moce cieplne przy temp. wody grzewczej 75/65 °C, temperatura powietrza na wlocie = 20 °C
3)  Moce chłodnicze przy temp. wody lodowej 7/12 °C, temperatura powietrza na wlocie = 27 °C, 48 % wzgl. wilgotność powietrza 

(wyjątek: urządzenia serii 963133, patrz 4))
4)  Urządzenia serii 963133 przystosowane są tylko do chłodzenia na sucho. Dane dla temp. wody lodowej 16/18 °C, 

temperatura powietrza na wlocie = 27 °C
5)  Poziom ciśnienia akustycznego < 20 dB (A) poza zwykłym zakresem pomiaru i słyszalności

Informacje 
techniczne Dane techniczne urządzenia Ultra EC

Ultra w skrócie

Ultra serii 84 – 96 do chłodzenia

Ogrzewanie

Ogrzewanie lub chłodzenie: wanna kondensatu 
i pompa są wbudowane fabrycznie

Wymiary

W
ie

lk
o

ść

Ogrzewanie i chłodzenie Ogrzewanie lub chłodzenie

Wielkość 
przyłącza

2-stopniowy 
silnik 

trójfazowy, 
400 V

1-stopniowy 
silnik 

jednofazowy, 
230 V

Przepływ 
powietrza

Poziom 
ciśnienia 

akustycznego 1) 
LPA Moc cieplna 2) 

Maks. 
wysokość 

montażu Hmaks. 

Zasięg 
wyrzutu 

powietrza

2-stopniowy 
silnik 

trójfazowy, 
400 V

1-stopniowy 
silnik 

jednofazowy, 
230 V

Przepływ 
powietrza

Moc 
chłodnicza 3)

Typ Typ [m³/h] [dB(A)] [kW] [m] [m] Typ Typ [m³/h] [kW] [cale]

73 73_ _36 73_ _16 880 – 1180 38 – 43 7,4 – 11,5 2,3 – 2,4 3,2 – 3,8 --- --- --- ---

1
84 84_ _36 84_ _16 1350 – 1650 44 – 50 10,9 – 15,8 2,5 – 2,8 3,7 – 4,4 843136 843116 1350 – 1580 5,6 – 6,2

85 85_ _36 85_ _16 1850 – 2860 45 – 52 15,4 – 29,0 3,0 – 3,4 4,5 – 5,6 85_ _36 85_ _16 1600 – 2750 7,7 – 12,3

96 96_ _36 96_ _16 2960 – 5130 50 – 60 23,1 – 45,2 3,4 – 3,9 3,3 – 7,0 96_ _36 96_ _16 2580 – 4920    5,7 – 9,04)

W
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Ogrzewanie i chłodzenie Ogrzewanie lub chłodzenie

Wielkość 
przyłączaBezstopniowy EC, 230 V

Przepływ 
powietrza

Poziom 
ciśnienia 

akustycznego 1) 
LPA Moc cieplna 2) 

Maks. 
wysokość 

montażu Hmaks. 

Maks. zasięg 
wyrzutu 

powietrza Bezstopniowy EC, 230 V
Przepływ 
powietrza

Moc 
chłodnicza 3)

Typ [m³/h] [dB(A)] [kW] [m] [m] Typ [m³/h] [kW] [cale]

84 84_ _33 470 – 1880 <205) – 48 5,0 – 17,5 2,3 – 3,0 1,5 – 5,0 843133 470 – 1820   2,6 – 6,7

1
85 85_ _33 680 – 2950 <205) – 54 7,6 – 29,6 2,4 – 3,4 3,1 – 5,7 85_ _33 530 – 2830 3,9 – 12,6 

96 96_ _33 760 – 5580 <205) – 60 9,6 – 47,4 2,8 – 4,2 3,2 – 7,4  96_ _33 4) 560 – 5260   1,7 – 9,54) 

96 96_ _34 510 – 3830 <205) – 50 6,4 – 35,9  2,6 – 3,7 2,9 – 5,9 96_ _34 320 – 3610 2,5 – 14,9

Wylot powietrza

Lamele kierowania powietrza można ustalić w sześciu różnych położeniach

Powietrze wydostaje się przez sześć pól wydmuchu 
i jest kierowane przez szerokie lamele (45 mm)

Warianty regulacji

System automatyki pomieszczenia 
KaControl do urządzeń powietrza wtórnego
  technologia KaControl zintegrowana 

fabrycznie
  interfejsy do systemów automatyzacji 

budynków KNX, LON lub Modbus jako 
opcjonalny podzespół wtykowy

  wejście analogowe 0 – 10 V do sterowania 
wentylatorem i zaworem poprzez jeden 
punkt danych

  atrakcyjny panel pokojowy z intuicyjną 
obsługą

 zintegrowany program czasowy

KaControl Wydajność z systemem

Widok z góry: przykład z wentylatorem AC (A, B) Widok z boku (C, D)

Obudowa z tworzywa 
sztucznego, RAL 9016

2

Opcjonalnie ze zwiększoną mocą wymiennika ciepła 
  Ogrzewanie: wersja z trybem niskotemperaturowym 

z bardzo niskimi temperaturami czynnika grzewczego
  Chłodzenie: możliwe jak najwyższe, także przy 

suchym chłodzeniu

Nowa wanna kondensatu
  łatwy dostęp za pomocą systemu szybkiego mocowania Snaplock 

oraz pozycjonowania
  zewnętrzna miska pompy, obserwacja możliwa za pomocą kratki 

nawiewnej
  łatwy dostęp do przełącznika pływakowego (bez konieczności 

demontażu dolnej osłony i wanny kondensatu)
  energooszczędna, cicha i wydajna pompa kondensatu
  kontrolowane odprowadzanie wody podczas konserwacji urządzenia 

– króciec spustowy w misce pompy

  powietrze obiegowe, system 2-rurowy, 
ogrzewanie/chłodzenie

  bezstopniowa praca wentylatorów
  czujnik temperatury w pomieszczeniu 

w oddzielnej obudowie
  możliwe uśrednianie temperatury 

pomieszczenia
  bezpotencjałowa sygnalizacja pracy i usterek
  możliwość podłączenia do 10 aparatów 

grzewczo-wentylacyjnych

Elektroniczny regulator obrotów 
z cyfrowym programatorem czasowymnumérique


