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Rooftopy 
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Rooftopy ch³odzone powietrzem

24 - 234 kW

Rooftopy ch³odzone wod¹

47 - 196 kW

Rooftopy z modu³em odzysku ciep³a

25 - 162 kW
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ROOFTOPY CH£ODZONE POWIETRZEM

24  85 kW

85  234 kW

85  234 kW
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Opis ogólny
Rooftopy to najbardziej wydajne kosztowo urz¹dzenia o 
kompaktowej konstrukcji zapewniaj¹ce skuteczn¹ i komfortow¹ 
klimatyzacjê w pojedynczych budynkach o du¿ej kubaturze.

• Technologia sprê¿arek spiralnych pracuj¹cych w zespo³ach, 
wykorzystuj¹cych bezchlorowy czynnik ziêbniczy R410A, 
to gwarancja wydajno ci najwy¿szej klasy. Linia produktów 
typu "rooftop" Þ rmy Lennox to najbardziej innowacyjne 
urz¹dzenia dla lekkich aplikacji komercyjnych

• System wentylacyjny z napêdem bezpo rednim eDrive o 
zmiennej prêdko ci pozwala zaoszczêdziæ jeszcze wiêcej 
energii w nowych urz¹dzeniach z asortymentu BALTIC i 
FLEXY EC.

• Zaawansowany regulator CLIMATIC Þ rmy Lennox zosta³ 
zaprojektowany tak, aby poprawiæ wydajno æ energetyczn¹ 
i niezawodno æ. Regulator dzia³a w uk³adzie master-slave i 
wspó³pracuje z wieloma interfejsami komunikacyjnymi

• Ekonomiczna, zwarta budowa, zapewniaj¹ca szybk¹ i ³atw¹ 
instalacjê.

• Lekka konstrukcja, u³atwiaj¹ca podnoszenie we wszystkich 
konÞ guracjach miejsca instalacji.

• Wiele standardowych konÞ guracji przep³ywu powietrza i 
szeroki asortyment regulowanych podstaw dachowych, 
pasuj¹cych do wszystkich typów budynków.

• Dostêpne liczne opcje ogrzewania z inteligentnym 
sterowaniem, co umo¿liwia wybór najbardziej efektywnego 
sposobu wytworzenia ciep³a w oparciu o temperaturê 
zewnêtrzn¹ lub/oraz koszty energii.

• Kontrola przep³ywu wie¿ego powietrza oraz zarz¹dzanie 
Free Coolingiem/Heatingiem zapewnienia zdrowe i 
komfortowe parametry powietrza we wnêtrzu.

• Rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce odzysk ciep³a z powietrza 
wywiewanego lub odzyskiwanie ciep³a wytwarzanego przez 
urz¹dzenia ch³odnicze.

• Urz¹dzenia dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych wersjach:
> Tylko ch³odzenie
> Pompa ciep³a
> Tylko ch³odzenie z nagrzewnic¹ gazow¹ standardowej lub 

wysokiej mocy
> Urz¹dzenia o ró¿nych ród³ach ogrzewania - po³¹czenie 

pompy ciep³a z nagrzewnic¹ gazow¹

G³ówne elementy

• Sprê¿arki spiralne R410A
• Szafka elektryczna EN 60204-1 z wy³¹cznikiem 

zabezpieczaj¹cym oraz ponumerowanymi przewodami i 
z³¹czami

• Izolacja ognioodporna M0
• Szeroki wybór Þ ltrów i Þ ltrów wstêpnych do F7
• Napêd pasowy lub bezpo redni o zmiennej prêdko ci 

zale¿nie od typoszeregu.
• Aluminiowa taca ociekowa i syfon zdejmowalne i 

przystosowane do mycia.
• Obudowa odporna na korozjê (ocynkowana stal lub 

aluminium) z mocowaniami ze stali nierdzewnej.
• Napiêcie 400V/3fazowe/50Hz

Regulator CLIMATIC

• Tekstowy wy wietlacz b³êdów i historii pracy.
• Mo¿liwo æ dostosowania ustawieñ i odczytów do wymogów 

u¿ytkownika i wykorzystania ich do diagnostyki.
• Zaawansowane funkcje sterowania: kontrola pracy 

sprê¿arek; dynamiczne odszranianie; inteligentna kontrola 
nawiewu wie¿ego powietrza; automatyczna zmiana lato/
zima, sterowanie napêdem wentylatora o zmiennej prêdko ci 
z pomiarem przep³ywu powietrza

• Rozszerzone mo¿liwo ci komunikacyjne: Master/Slave, 
ModBus oraz BACnet RS485 lub TCP-IP, LonWorks, 

• Kompatybilny z rozwi¹zaniami monitoruj¹cymi Þ rmy Lennox.

G³ówne zastosowania
• Du¿e i mniejsze obiekty komercyjne (centra handlowe, lotniska, restauracje, sklepy, stacje 

paliwowe…)
• Kina, teatry
• Obiekty przemys³owe i centra logistyczne

Dlaczego wybraæ w³a nie to urz¹dzenie?
• Rozwi¹zanie wydajne energetycznie
• Wydajna kosztowo konstrukcja umo¿liwiaj¹ca ³atw¹ i szybk¹ instalacjê
• Dostêpne liczne opcje grzewcze 
• Sterowanie nawiewem wie¿ego powietrza oraz  Free Cooling/Heating
• Szeroki wybór interfejsów komunikacyjnych
• Modu³y odzysku ciep³a zmniejszaj¹ zu¿ycie energii
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Oszczêdno æ energii dziêki innowacjom

Wentylatory osiowe ze sko nymi 

³opatami

wie¿e powietrze i free cooling/heating

eDrive:

Wentylator o zmiennej prêdko ci z napêdem 
bezpo rednim oraz systemem pomiaru 
przep³ywu powietrza eFlow

Zaawansowany regulator CLIMATIC:

Inteligentny regulator poprawia efektywno æ, 
a tak¿e u³atwia ustawienie parametrów i prace 
serwisowe.

Wysokowydajny obwód ch³odniczy:

Sprê¿arki spiralne pracuj¹ce w zespo³ach z czynnikiem ziêbniczym R410A
Elektroniczny zawór rozprê¿ny
Optymalna powierzchnia wymienników ciep³a
Podwójne obiegi

BALTIC zapewnia najni¿sze koszty eksploatacji 

w ca³ym okresie u¿ytkowania dziêki wysokiej 

efektywno ci energetycznej, krótkiemu czasowi 

potrzebnemu na rozruch oraz obni¿onym kosztom 

konserwacji

Zaawansowany obwód ch³odniczy

Zaawansowany regulator CLIMATIC

Wentylator o zmiennej prêdko ci eDrive:

Rozwi¹zania odzysku ciep³a

• Technologia zespo³u sprê¿arek 
spiralnych, zapewniaj¹ca najlepsze 
osi¹gi przez ca³y rok

• C z y n n i k  z i ê b n i c z y  R 4 1 0 A 
zapewniaj¹cy najlepsz¹ efektywno æ

• Elektroniczne zawory rozprê¿ne 
zapewniaj¹ce optymaln¹ regulacjê we 
wszystkich warunkach

• Optymalna powierzchnia wymienników 
ciep³a w celu zwiêkszenia wydajno ci 
systemu

Technologia «Multiscroll» sprê¿arek umo¿liwia redukcjê 

zu¿ycia energii w porównaniu z rozwi¹zaniami 

«inwerterowymi».

• Inteligentne sterowanie wszystkimi 
parametrami urz¹dzenia, co gwarantuje 
d³ugoterminow¹ oszczêdno æ energii

• M o n i t o r o w a n i e  i  d i a g n o s t y k a 
komponentów umo¿liwia bezpieczn¹ i 
niezawodn¹ pracê

• £atwe ustawienie parametrów i serwis 
za pomoc¹ us³ug CLIMATIC Wizard oraz 
ADALINK II

• Interfejs przyjazny dla u¿ytkownika:
 Wy wietlenie wysokiego/niskiego ci nienia czynnika 

ziêbniczego
 Wy wietlenie warto ci przep³ywu powietrza eFlow
 Pomiar zu¿ycia energii

• W pe³ni zintegrowana komunikacja:
• Master/Slave , ModBus®, BACnet®, LonWorks®

• 30% oszczêdno ci energii rocznie
 Zmienna prêdko æ przep³ywu 

powietrza
• £atwo æ rozruchu i serwisowania
 System nie wymagaj¹cy konserwacji
 Pomiar przep³ywu powietrza eFlow
 Zintegrowany ³agodny start
 Kompensacja spadku ci nienia na 

zabrudzonych Þ ltrach

Wentylator z napêdem bezpo rednim eDrive o zmiennej 

prêdko ci wystêpuje standardowo w urz¹dzeniach 

BALTIC Þ rmy LENNOX, umo¿liwiaj¹c oszczêdno æ 

energii oraz zmniejszenie kosztów konserwacji.

• Krzy¿owe wymienniki ciep³a lub 
dodatkowy obieg termodynamiczny 
umo¿liwiaj¹ce odzyskiwanie energii 
z powietrza wywiewanego

• Modu³ odzysku ciep³a eRecovery 
odzyskuje ciep³o generowane przez 
sprzêt ch³odniczy i mo¿e pokryæ 
100% zapotrzebowania na ciep³o. 

eRecovery zmniejsza roczne wydatki na energiê i 

poprawia wp³yw na rodowisko dziêki odzyskowi 

energii marnowanej przez system ch³odzenia ¿ywno ci.

Wydajno æ podana jako % 
wydajno ci nominalnej

EER netto
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BAC/BAH/BAG/BAM 024 030 038 042 045 052 057 065 075 085

23,8 30 38,2 40,7 44,8 51,1 57,1 65,1 76,5 83,5

23,4 29,2 37,2 39,5 43,9 49,8 55,2 62,5 74,2 80,7

7,1 9,7 12,3 14,1 14,1 16,5 18,2 22,2 24,7 28,5

3,61 3,51 3,48 3,27 3,46 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4

3,28 3,03 3,02 2,81 3,11 3,02 3,03 2,81 3,01 2,81

A A A B A A A B A B

20,7 26,2 34,8 38,0 40,8 46,2 54,4 62,2 73,5 80,1

5,5 7,1 9,9 11,2 11,7 13,3 15,4 18,6 21,2 24,7

4,04 4,12 3,80 3,74 3,71 3,80 3,91 3,75 3,85 3,62

3,79 3,70 3,51 3,39 3,48 3,47 3,53 3,34 3,47 3,25

A A A B A A A B A B

19/43 19/43 19/43 19/43 31/56 31/56 31/56 31/56 56/112 56/112

18/36 18/36 18/36 18/36 27/54 27/54 27/54 27/54 27/54 27/54

18/36 18/36 18/36 18/36 24/48 24/48 24/48 24/48 36/72 36/72

50 59 63 66 84 93 103 109 178 186

1/1 2/1 2/1 2/1 2/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2

6,1 6,1 8,1 8,1 11,5 11,6 15 15,2 21 21

48 46 46 46 48 46 46 46 48 48

4200 5700 6300 6900 7100 8300 9900 11100 13500 14500

3600 4600 5100 5500 5700 6700 7900 8900 10500 10500

5600 6800 8400 8400 9700 11200 13100 13100 17000 19000

80 80 81 81 83 83 84 84 83 84

77 77 78 79 80 80 81 82 80 81

71 76 78 80 74 83 81 83 83 84

Check ongoing validity of certiÞ cate :
eurovent-certiÞ cation.com

certiß ash.com
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(1) Wszystkie dane spe³niaj¹ wymagania certyÞ katu Eurovent
 ch³odzenie: 35°C DB - 27°C DB 47% / 19°C WB
 grzanie: 7°C DB - 20°C 60% / 15°C WB),
 nominalny przep³yw powietrza, nominalne zewnêtrzne ci nienie statyczne, 

400 V/3 Ph/50 Hz)

(2) W tym sprê¿arka i wentylator zewnêtrzny (osiowy) oraz wentylator wewnêtrzny 
(promieniowy)

(3) EER netto = Moc ch³odnicza netto/Ca³kowity pobór mocy
 COP netto = Moc grzewcza netto/Ca³kowity pobór mocy

(4) Warto ci graniczne parametrów pracy w trybie ch³odzenia i grzania podane s¹ 
dla ustalonych warunków pracy przy okre lonym poziomie temperatury

(5) S = Standardowa moc grzewcza
 H = Wysoka moc grzewcza

Dane ogólne

Tryb ch³odzenia - BAC/BAG

Moc ch³odnicza brutto (1)

kWMoc ch³odnicza netto (1)

Pobór mocy
Jednostki BAC 

EER brutto (2)

EER netto (3)

Klasa wydajno ci energetycznej wed³ug Eurovent
Tryb ch³odzenia

Tryb grzania - BAH/BAM

Moc grzewcza netto (1)

kWPobór mocy
Jednostki BAH 

COP ogrzewanie brutto (2)

COP netto (3)

Klasa wydajno ci energetycznej wed³ug Eurovent
Tryb grzania

Dodatkowa nagrzewnica

Wydajno æ nagrzewnicy gazowej 

kW
S/H (5)Wydajno æ nagrzewnicy elektrycznej

Wydajno æ wstêpnej nagrzewnicy elektrycznej

Moc nagrzewnicy wodnej
Powietrze 10°C/Woda 90-70°C

kW)

Obwód ch³odniczy

Liczba sprê¿arek/Liczba obwodów

Ilo æ czynnika ziêbniczego przypadaj¹ca na jeden obwód kg

Maks. temp. zewnêtrzna przy wew. 27°C DB/ 19°C WB (4) °C

Dane uk³adu wentylacyjnego

Nominalny przep³yw powietrza

m3/hMinimalna prêdko æ przep³ywu powietrza

Maksymalna prêdko æ przep³ywu powietrza

Dane akustyczne (zewnêtrzne ci nienie statyczne 100 Pa)

Zewnêtrzny poziom mocy akustycznej 
Jednostka standardowa (1)

dB(A)
Zewnêtrzny poziom mocy akustycznej
Jednostka o niskim poziomie ha³asu (1)

Moc akustyczna na wylocie wentylatora wewnêtrznego
Jednostka standardowa (1)
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BAC/BAH/BAG/BAM 024 030 038 042 045 052 057 065 075 085

A 2123 2123 2123

B 1818 2217 2719

C 415 415 415

A 2225 2225 2225

B 1719 2318 2818

C 495 495 495

A 2222 2222 2222

B 1808 2260 2763

C 795 795 795

C

B

A

B

A

C

D

B

A

C

B

A

C

BAC/BAH/BAG/BAM 024 030 038 042 045 052 057 065 075 085
A 2259 2259 2259

B 2283 2783 3663

C 1260 1260 1260

D 435 435 435

556 591 641 644 772 803 887 911 1092 1100

599 634 684 687 827 858 942 966 1162 1170

618 653 703 706 849 880 964 988 1222 1230

BALTIC
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Wymiary i waga

mm

Ciê¿ar jednostek standardowych

Jednostka podstawowa - BAC kg

Ciê¿ar jednostek z nagrzewnic¹ gazow¹
Urz¹dzenie podstawowe
Standardowa moc grzewcza

kg
Urz¹dzenie podstawowe
Wysoka moc grzewcza

WIELOKIERUNKOWA PODSTAWA 

DACHOWA

NIEREGULOWANA, 

NIEZMONTOWANA PODSTAWA 

DACHOWA

REGULOWANA PODSTAWA 

DACHOWA

Nieregulowana, niezmontowana podstawa dachowa

mm

Zmontowana, regulowana podstawa dachowa

mm

Wielokierunkowa podstawa dachowa (Wymiary zew. Nie wymaga otworu w dachu)

mm
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BAC/BAH/BAG/BAM 024 030 038 042 045 052 057 065 075 085

A 1872 2349 2731

B 2323 2323 2127

C 1110 1110 1110

A 980 980 980

B 1159 1659 2159

C 720 720 720

1

2

3

4

5
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Wymiary i waga podstawy dachowej

Podstawa wywiewna – pionowy przep³yw powietrza

mm

Pozioma komora wyci¹gowa

mm

BALTIC

WIELOKIERUNKOWA PODSTAWA 

DACHOWA

POZIOMA KOMORA WYCI¥GOWA

BALTIC

(przep³yw pionowy)

BALTIC

POZIOMA KOMORA WYCI¥GOWA

BALTIC

PIONOWA WYWIEWNA

PODSTAWA DACHOWA

PODSTAWA WYWIEWNA – PIONOWY PRZEP£YW 

POWIETRZA

Schematy

wie¿e powietrze

Powietrze powrotne

Powietrze wywiewane

Nawiew powietrza

Wentylator nawiewny

Przepustnica ekonomizera

Przepustnica powietrza 
wywiewanego oraz wentylator 
wyci¹gowy

Wielokierunkowa podstawa 
dachowa

Wywiewna podstawa dachowa
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Wysokowydajny rooftop gwarantuj¹cy oszczêdno æ energii przez ca³y okres eksploatacji

Wysokowydajny obieg ch³odniczy

Wentylatory osiowe ze sko nymi ³opatami

Aluminiowa obudowa odporna na 

korozjê

Inteligentne sterowanie wie¿ym 

powietrzem i free coolingiem/

heatingiem

Zaawansowany regulator CLIMATIC

Zaawansowany obieg ch³odniczyGwarantowana wspó³praca z systemem eDrive

Rozwi¹zania dotycz¹ce odzysku energii

• Technologia zespo³u sprê¿arek 
sp i ra lnych ,  zapewn ia j¹ca 
najlepsze osi¹gi przez ca³y rok

• Czynn ik  z iêbn iczy  R410A 
z a p e w n i a j ¹ c y  n a j l e p s z ¹ 
efektywno æ

• Elektroniczne zawory rozprê¿ne 
z a p ew n i a j ¹ c e  o p t y m a l n ¹ 
regu lac j ê  we  wszys tk i ch 
warunkach

• Optyma lna  pow ie r zchn i a 
wymienników ciep³a w celu zwiêkszenia wydajno ci systemu

Technologia «Multiscroll» sprê¿arek umo¿liwia 

redukcjê zu¿ycia energii w porównaniu z 

rozwi¹zaniami «inwerterowymi».

Napêd o zmiennej prêdko ci

• Redukcja przep³ywu powietrza przy 
czê ciowym obci¹¿eniu i w streÞ e 
martwej

• Wysokowydajny silnik wentylatora 
wykonany w technologii «EC»

• Korekcja wspó³czynnika mocy w celu 
zmniejszenia poboru pr¹du

• £agodny start w celu ograniczenia 
skoku pr¹dowego przy rozruchu

• £atwa regulacja przep³ywu powietrza podczas rozruchu
• £atwa komunikacja i serwis za pomoc¹ zarz¹dzania 

przep³ywem powietrza eFlow

Napêd bezpo redni

• Brak tarcia oznacza lepsz¹ wydajno æ przy pe³nych obrotach
• ¯adnej utraty efektywno ci spowodowanej lu nymi lub 

zu¿ytymi pasami
• Wentylator nie wymagaj¹cy konserwacji

eRecovery

Odzysk ciep³a z ch³odziarek ¿ywno ci to najbardziej 

zaawansowane i elastyczne rozwi¹zanie zwi¹zane z 

transferem i odzyskiem ciep³a na rynku.

• 50% rocznego zu¿ycia energii przez supermarkety jest 
wykorzystywane dla ch³odzenia ¿ywno ci na stoiskach i w 
ch³odniach.

• eRecovery przenosi «woln¹» energiê ciepln¹ wytworzon¹ przez 
systemy ch³odz¹ce ¿ywno æ do czê ci handlowej.

• eRecovery mo¿e pokryæ 100% zapotrzebowania grzewczego
• Najbardziej elastyczne rozwi¹zanie do odzyskiwania ciep³a:  

oprócz odzysku ciep³a - ogrzewanie termodynamiczne i 
ogrzewanie dodatkowe.

eRecovery zmniejsza roczne wydatki na energiê i 

poprawia wp³yw na rodowisko dziêki odzyskowi 

energii marnowanej przez system ch³odzenia 

¿ywno ci.

Odzysk energii z powietrza wywiewanego

Adiabatyczny odzysk energii z powietrza wywiewanego 

poprzez rotacyjny regenerator ciep³a umo¿liwia ca³kowity 

odzysk ciep³a (odczuwalnego + utajonego).

• Jedyny uk³ad odzyskiwania ciep³a certyfikowany przez 
Eurovent

• Wydajno æ do 90%
• Niezawodny:  ¿adnego 

czynnika z iêbniczego, 
¿adnej sprê¿arki, ¿adnej 
pompy

eDrive

Wydajno æ podana jako % 
wydajno ci nominalnej

EER netto
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FLEXY & FLEXY EC 085 100 120 150 170 200 230

85,2 105 119 148 170 192 234

82,8 101,2 114,5 143,3 162,8 189,7 225,3

29,0 38,8 44,9 51,0 64,9 63,7 88,1

3,30 3,10 3,06 3,30 3,06 3,46 3,46

2,86 2,61 2,55 2,81 2,51 3,01 2,86

B C D B D A B

83,0 103,4 116,7 142,4 168,5 188,4 226

26,3 33,9 38,0 44,6 55,3 58,7 74,4

3,48 3,45 3,50 3,60 3,49 3,69 3,45

3,16 3,06 3,07 3,19 3,04 3,21 3,21

C C C C C B B

85,2 105 119 148 170 197 234

83,6 102,9 116,6 145,4 165,9 190,5 226,7

27,9 36,5 42,1 48,3 60,8 62,6 83,8

3,30 3,10 3,06 3,30 3,06 3,06 3,05

3,01 2,82 2,77 3,01 2,73 2,73 2,71

A B C A C C C

82,1 101,7 114,6 140,4 165,2 186,4 225,2

25,2 31,6 35,3 42,0 51,0 56,1 72,8

3,41 3,36 3,40 3,51 3,40 3,69 3,45

3,26 3,22 3,25 3,35 3,24 3,32 3,09

B B B B B B C

55,2/110,4 110,4/165,6 165,6/220,8

30/54/72 45/72/108 72/108/162

112/175 124/197 130/209 140/251 149/272 177/296 199/313

2/2 3/2 4/2

10,5/10,5 10,5/10,6 10,6/10,6 15,8/16 16/16 22/22 23,5/23,5

46 44 44 44 46 46 44

15000 18500 20500 26000 30000 35000 39000

12000 14000 15000 18000 21000 24000 27000

23000 23000 23000 35000 35000 43000 43000

87 88 87 92 92 88 89

82 82 82 84 86 85 85

84 87 89 88 90 86 88

Check ongoing validity of certiÞ cate :
eurovent-certiÞ cation.com

certiß ash.com
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Dane ogólne

(1) Wszystkie dane spe³niaj¹ wymagania certyÞ katu Eurovent
 Ch³odzenie: 35°C DB - 27°C DB 47% / 19°C WB
 Grzanie: 7°C DB - 20°C 60% / 15°C WB)
 nominalny przep³yw powietrza, nominalne zewnêtrzne ci nienie statyczne, 400 V/3 Ph/50 Hz

(2) W tym sprê¿arka i wentylator zewnêtrzny (osiowy) oraz wentylator wewnêtrzny (promieniowy)

(3) EER netto = Moc ch³odnicza netto/Ca³kowity pobór mocy
 COP netto = Moc grzewcza netto/Ca³kowity pobór mocy

(4) Warto ci graniczne parametrów pracy w trybie ch³odzenia i grzania podane s¹ dla ustalonych 
warunków pracy przy okre lonym poziomie temperatury </1129

(5) S = Standardowa moc grzewcza
 M = rednia moc grzewcza
 H = Wysoka moc grzewcza

Produkty FLEXY s¹ czê ci¹ Programu CertyÞ kacji RT Eurovent w kategorii sprzêtu do 200 kW

FLEXY - Tryb ch³odzenia - FCM/FGM

Moc ch³odnicza brutto

kWMoc ch³odnicza netto

Pobór mocy netto
Jednostki FCM

EER brutto

EER netto

Klasa wydajno ci energetycznej wed³ug Eurovent
Tryb ch³odzenia

FLEXY - Tryb grzania - FHM/FDM

Moc grzewcza netto

kW
Pobór mocy netto
Jednostki FHM 

COP brutto

COP netto

Klasa wydajno ci energetycznej wed³ug Eurovent
Tryb grzania

FLEXY EC - Tryb ch³odzenia - FCM/FGM EC

Moc ch³odnicza brutto

kWMoc ch³odnicza netto

Pobór mocy netto
Jednostki FCM EC

EER brutto

EER netto

Klasa wydajno ci energetycznej wed³ug Eurovent
Tryb ch³odzenia

FLEXY EC - Tryb grzania - FHM/FDM EC

Moc grzewcza netto

kW
Pobór mocy netto
Jednostki FHM EC

COP brutto

COP netto

Klasa wydajno ci energetycznej wed³ug Eurovent
Tryb grzania

Grzanie dodatkowe (wszystkie urz¹dzenia typu FLEXY)

Wydajno æ nagrzewnicy gazowej kW - S/H (2)

Wydajno æ nagrzewnicy elektrycznej kW - S/M/H (2)

Moc nagrzewnicy wodnej
(20°C wlot wody 90-70 °C)

kW - S/H (2)

Obwód ch³odniczy (wszystkie urz¹dzenia typu FLEXY)

Liczba sprê¿arek/Liczba obwodów

Ilo æ czynnika ziêbniczego przypadaj¹cy na obwód kg

Maks. temp zewn. przy temp. wewn. 27°C DB/ 19°C WB °C

Wentylacja (wszystkie urz¹dzenia typu FLEXY)

Nominalny przep³yw powietrza

m3/hMinimalny przep³yw powietrza

Maksymalna przep³yw powietrza

Dane akustyczne (zewnêtrzne ci nienie statyczne 150 Pa)

Zewnêtrzny poziom mocy akustycznej
Jednostka standardowa (1)

dB(A)
Zewnêtrzny poziom mocy akustycznej
Urz¹dzenie o niskim poziomie ha³asu (1)

Moc akustyczna na wylocie wentylatora wewnêtrznego 
Jednostka standardowa (1)
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FCM/FHM/FGM/FDM 085 100 120 150 170 200 230
A 2290 2290 2290
B 3348 4385 5530
C 1510 1830 2130
D 415 415 415

990 1065 1142 1442 1505 1992 2292

1097 1172 1249 1683 1746 2256 2556

1167 1242 1319 1706 1769 2296 2596

FCM/FHM/FGM/FDM 085 100 120 150 170 200 230
A 2059 2059 2059

B 2771 3466 4066

C 410 410 425

A 2159 2159 2159

B 2872 3567 4167

C 400 400 425

A 2154 2154 2154

B 2745 3441 4067

C 840 1140 1340

A 2256 2256 2256

B 3127 4193 4193

C 1220 1220 1220

A 2083 2083 2083

B 3041 4107 4107

C 1220 1220 1305

FLEXY & FLEXY EC
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mm

mm

mm

mm

Ciê¿ar jednostek standardowych

Jednostka podstawowa - BAC kg

Ciê¿ar jednostek z nagrzewnic¹ gazow¹
Urz¹dzenie podstawowe
Standardowa moc grzewcza

kg

Urz¹dzenie podstawowe
Wysoka moc grzewcza

kg

Wymiary i waga

Nieregulowana, niezmontowana 
podstawa dachowa

mm

Zmontowana, regulowana 
podstawa dachowa

Wielokierunkowa podstawa 
dachowa

Pionowa podstawa dachowa - 
powietrze powrotne

Pozioma podstawa dachowa - 
powietrze powrotne

NIEREGULOWANA, 

NIEZMONTOWANA PODSTAWA 

DACHOWA

PODSTAWA wentylatorem 

od rodkowym - POWIETRZE 

POWROTNE

(pionowa i pozioma)

WIELOKIERUNKOWA PODSTAWA 

DACHOWA

REGULOWANA PODSTAWA 

DACHOWA

Wymiary i waga podstawy dachowej
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WIELOKIERUNKOWA PODSTAWA DACHOWA*

PODSTAWA PROMIENIOWA - POWIETRZE 

POWROTNE

(przep³yw pionowy)*

FLEXY 
(przep³yw pionowy)*

Schematy ideowe

wie¿e powietrze

Powietrze powrotne

Powietrze wywiewane

Nawiew powietrza

Wentylator nawiewny

Przepustnica powietrza powrotnego

Przepustnica powietrza wywiewanego 

Podstawa wielokierunkowa

Wymiennik do odzysku ciep³a

Wentylator wyci¹gowy/powrotny

MODU£ ODZYSKU ENERGII*

*FLEXY EC

Sekcja wentylacji
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Standardowe i opcjonalne funkcje 

Wydajno æ energetyczna i komfort

• eDrive (BALTIC & FLEXY EC): napêd eDrive jest standardow¹ 
funkcj¹ urz¹dzeñ BALTIC & FLEXY EC Þ rmy Lennox. Jest 
to "bezpo redni" system wentylacji o zmiennej prêdko ci, 
oszczêdzaj¹cy energiê i zmniejszaj¹cy koszty utrzymania.

• Regulator CLIMATIC steruje napêdem eDrive i automatycznie 
dostosowuje przep³yw powietrza do konkretnych potrzeb 
wynikaj¹cych z konstrukcji budynku, oszczêdzaj¹c do 30% 
rocznego zu¿ycia energii rooftopa.

• eDrive to system z napêdem bezpo rednim, bez kó³ pasowych 
i pasków klinowych.  Eliminuje straty powstaj¹ce wskutek 
tarcia, polepszaj¹c wydajno æ energetyczn¹, nawet przy 
pe³nej prêdko ci.

• Zaawansowany obieg ch³odniczy typu "multiscroll": 
Rooftopy Lennox posiadaj¹ wysokowydajne i przyjazne 
dla rodowiska obiegi ch³odnicze ze sprê¿arkami typu 
"multiscroll", pracuj¹cymi z czynnikiem ziêbniczym R410A, 
a tak¿e zoptymalizowan¹ powierzchni¹ wymiany ciep³a i 
elektroniczne zawory rozprê¿ne (w jednostkach BALTIC 
i FLEXY EC; w standardowej jednostce FLEXY s¹ one 
opcjonalne).

• Regulator wspó³pracuj¹cy z kana³ami tekstylnymi: 
Regulator p³ynnego startu umo¿liwia ³agodne nape³nianie 
kana³ów tekstylnych powietrzem po w³¹czeniu urz¹dzenia. To 
standardowa funkcja w jednostkach BALTIC oraz FLEXY EC 
dziêki napêdowi eDrive.

• Free cool ing/heat ing:  Ch ³odzen ie  lub  gr zan ie 
termodynamiczne mo¿na zast¹piæ rozwi¹zaniem free-cooling/
heating, gdy temperatura na zewn¹trz jest korzystna (poni¿ej 
/ powy¿ej warto ci zadanej dla budynku), oszczêdzaj¹c do 
30% rocznego zu¿ycia energii.

• Precyzyjnie okre lana zawarto æ wie¿ego powietrza: 
Zarz¹dzanie wie¿ym powietrzem jest obowi¹zkowe w ka¿dym 
budynku, aby kontrolowaæ poziomy CO2 i komfort osób w nim 
przebywaj¹cych. Wprowadzenie odpowiedniej ilo ci wie¿ego 
powietrza do budynku mo¿e ograniczyæ zu¿ycie energii.
We wszystkich rooftopach Lennox po³o¿enie przepustnicy 
jest okresowo kalibrowane, aby wprowadziæ do budynków 
rzeczywisty procent wie¿ego powietrza (patent 03 50616). 
Funkcja ta zapewnia lepsze zarz¹dzanie CO2, jednocze nie 
umo¿liwiaj¹c oszczêdzanie energii poprzez zmniejszenie 
poziomu ch³odzenia lub grzania, którym nale¿y poddaæ 
nadmiern¹ ilo æ wie¿ego powietrza.

• Sterowanie odszranianiem dynamicznym Odszranianie 
dynamiczne to odpowied  Þ rmy Lennox na zbêdne cykle 
odszraniania. Monitoruj¹c ró¿nice pomiêdzy czynnikiem 
ziêbniczym, a temperatur¹ na zewn¹trz,  funkcja odszraniania 
dynamicznego mo¿e wykryæ zaszronienie wymiennika 
i uruchomiæ cykl odszraniannia tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne. Ta funkcja umo¿liwia znaczn¹ oszczêdno æ energii 
poprzez redukcjê liczby zbêdnych cykli odszraniania.

• Naprzemienne odszranianie Funkcja ta jest dostêpna w 
jednostkach o podwójnych obiegach ch³odniczych.
Naprzemienne odszranianie jest ród³em oszczêdno ci energii 
poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na dodatkowe grzanie 
w ci¹gu cyklów odszraniania.  Dziêki tej funkcji, gdy jeden z  
obwodów  pracuje w trybie odszraniania, drugi nadal pracuje 
w trybie pompy ciep³a, aby zminimalizowaæ konieczno æ 
zapewnienia dodatkowego ogrzewania.

• Niski poziom ha³asu: Aby zapewniæ niski poziom ha³asu na 
zewn¹trz, rooftop mo¿e byæ wyposa¿ony w cichy wentylator, 
os³ony akustyczne sprê¿arki i izolacjê akustyczn¹.

• Odzyskiwanie energii z powietrza wywiewanego Celem 
tej opcji jest odzyskiwanie energii z powietrza wywiewanego, 
aby wstêpnie ogrzaæ lub wstêpnie sch³odziæ wie¿e powietrza, 
co pozwoli oszczêdziæ energiê. Modu³y odzysku ciep³a 
Þ rmy Lennox zosta³y zbudowane w oparciu o wymienniki 
ciep³a certyfikowane przez EUROVENT i s¹ w pe³ni 
sterowalne za pomoc¹ regulatora CLIMATIC. W produktach 

BALTIC istnieje mo¿liwo æ instalacji dodatkowego obwodu 
termodynamicznego, aby odzyskiwaæ kalorie z powietrza 
wywiewanego.

• Odzyskiwanie energii w systemach ch³odzenia ¿ywno ci: 
Opcja ta zmniejsza roczne wydatki na energiê i ogranicza 
negatywny wp³yw na rodowisko dziêki odzyskowi energii 
wytworzonej przez system ch³odzenia ¿ywno ci.

• Pomiar zu¿ycia energii: Ta opcja mierzy i wy wietla zu¿ycie 
energii oraz wy wietla warto ci poboru mocy, wspó³czynnik 
mocy, natê¿enie i napiêcie ka¿dej fazy.  Dziêki pod³¹czeniu 
do zegara w sterowniku CLIMATIC, funkcja umo¿liwia 
otrzymanie takich informacji dla ka¿dego okresu grzewczego 
lub ch³odniczego, a tak¿e dla okresów, w których uruchamiana 
jest wentylacja.

Dodatkowa nagrzewnica

• Dodatkowa nagrzewnica elektryczna: Jako opcja w 
wersjach o mocy grzewczej standardowej, redniej i wysokiej, 
z tyrystorowym sterowaniem modulowanym w pe³nym zakresie 
w wersjach o redniej i wysokiej mocy grzewczej.

• Dodatkowa wstêpna nagrzewnica elektryczna: Dodatkowa 
wstêpna nagrzewnica znajduje siê przed g³ównym 
wymiennikiem termodynamicznym. Jej zadaniem jest 
umo¿liwienie pracy pompy ciep³a z powietrzem mieszanym 
o niskiej temperaturze (niska temperatura zewnêtrzna w 
przypadku jednostek dzia³aj¹cych przy wysokim wska niku 
wie¿ego powietrza w zimie). W pe³ni modulowany.

• Nagrzewnica wodna: 1- lub 2-rzêdowe nagrzewnice wodne 
oferuj¹ pe³n¹ kontrolê przy u¿yciu 3-kierunkowego zaworu. 
Ochrona przed zamro¿eniem jest zapewniana przez zawór 
sterowany termostatem.

• Palnik gazowy o sprawno ci 92%: Wysokowydajny palnik 
gazowy oferuje ulepszony komfort dziêki 2 - 4 stopniom mocy.

• Modulowany palnik gazowy: Modulowany palnik gazowy 
utrzymuje sta³y sk³ad mieszaniny gazowo-powietrznej, aby 
zoptymalizowaæ wydajno æ przy zmieniaj¹cych siê warunkach 
powietrza i potrzebach grzewczych.

Integralno æ architektury

• Nieregulowana, niezmontowana podstawa dachowa: 
Wysy³ana w formie z³o¿onej i p³askiej, aby u³atwiæ transport i 
obs³ugê; ³atwa do zmontowania 

• Regulowana podstawa dachowa: Regulowana podstawa 
dachowa mo¿e byæ instalowana na dachu pochy³ym, z 
pionowymi konÞ guracjami przep³ywu powietrza nawiewnego 
i powrotnego.

• Wielokierunkowa podstawa dachowa: Zapewnia wiele 
konÞ guracji przep³ywu powietrza, w tym poziomy nawiew i 
powrót po tej samej stronie.

• Przep³yw powietrza pionowy i poziomy: Przep³yw powietrza 
nawiewnego i powrotnego poziomy pionowy dostêpne s¹ w 
standardzie w rooftopach Þ rmy Lennox.  Przep³yw powietrza 
nawiewnego i powrotnego poziomy jest dostêpny we 
wszystkich jednostkach FLEXY.

• Elastyczna podstawa dachowa: Tej dostosowanej do 
potrzeb klienta podstawy dachowej u¿ywa siê, gdy chcemy 
zamontowaæ nowego rooftopa Þ rmy Lennox w miejscu starego 
urz¹dzenia.

Jako æ powietrza wewnêtrznego:

• Kontrola nawiewu wie¿ego powietrza: Ekonomizer zapewnia 
dostarczenie wie¿ego powietrza do budynku, aby sprostaæ 
wymogom jako ci powietrza w pomieszczeniach (patent 03 
50616). 

• Czujnik jako ci powietrza  wewnêtrznego: Funkcja ta 
umo¿liwia dostosowanie minimalnego poziomu wie¿ego 
powietrza do potrzeb. Czujnik mierzy poziomy CO2 i odpowiednio 
reguluje prêdko æ przep³ywu powietrza wie¿ego.

• Grawitacyjna przepustnica wyci¹gowa: Umo¿liwia usuwanie 
nadmiaru powietrza z pomieszczeñ w celu zredukowania 
nadci nienia powstaj¹cego przy nawiewaniu wie¿ego powietrza.

ROOFTOPY CH£ODZONE 

POWIETRZEM
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• Osiowy wentylator wyci¹gowy: Umo¿liwia usuwanie 
nadmiaru powietrza wywiewanego w celu redukcji nadci nienia 
powstaj¹cego przy wprowadzaniu wie¿ego powietrza do 
systemu.

• Podstawa z wentylatorem od rodkowym - powietrze 
powrotne: Tam, gdzie balans systemu jest czynnikiem bardzo 
wa¿nym, wentylator jest w stanie wywiewaæ powietrze a¿ do 
osi¹gniêcia nominalnego poziomu przep³ywu powietrza dla 
danego urz¹dzenia, optymalizuj¹c jednocze nie koszty energii 
i utrzymania.

• Wymienny Þ ltr G4: Zamiast wymieniaæ ca³¹ konstrukcjê Þ ltra, 
mo¿na wymieniæ tylko jego rodek. To wietne rozwi¹zanie 
optymalizuj¹ce koszty. 

• Filtry panelowe G4/F7: Umieszczenie Þ ltra wstêpnego G4 
przed Þ ltrem F7 pozwala unikn¹æ czêstej wymiany Þ ltrów F7.

• Podwójna pow³oka: Opcja ta zabezpiecza przed rozwojem 
bakterii na powierzchniach porowatych i u³atwia czyszczenie 
urz¹dzenia wewn¹trz. Zapobiega równie¿ przedostawaniu siê 
cz¹stek izolacji do strumienia powietrza. 

• Analogowy czujnik zabrudzenia Þ ltra: Ró¿nicowy czujnik 
ci nienia mierzy spadek ci nienia na Þ ltrach i wê¿ownicy, 
aby sygnalizowaæ konieczno æ wymiany Þ ltrów, tym samym 
redukuj¹c zu¿ycie energii i poprawiaj¹c jako æ powietrza.

Bezpieczeñstwo

• Klasa izolacji ognioodpornej M0: Wszystkie rooftopy Lennox 
posiadaj¹ w standardzie izolacjê z we³ny skalnej lub szklanej 
M0.
Izolacja tego typu nie zapali siê i nie bêdzie generowaæ dymu 
w przypadku po¿aru.

• Detektor dymu: G³owica optyczna detektora dymu wykrywa 
ka¿dy rodzaj dymu. W takim przypadku urz¹dzenie przestaje 
pracowaæ, przepustnica powietrza powrotnego zamknie siê 
ca³kowicie, a przepustnica powietrza wie¿ego otworzy siê 
ca³kowicie.

• Termostat przeciwpo¿arowy: Termostat bezpieczeñstwa 
zapewnia ochronê przeciwpo¿arow¹ przez wy³¹czenie 
urz¹dzenia i zamkniêcie przepustnicy powietrza wie¿ego.

CLIMATIC - charakterystyka ogólna
Nowa generacja regulatorów mikroprocesorowych o nazwie CLIMA-
TIC zosta³a zamontowana w rooftopach Þ rmy Lennox . Zaprojekto-
wano je w celu zapewnienia jak najlepszej wydajno ci energetycznej 
przez ca³y cykl ¿ycia jednostki, zapewniaj¹c jednocze nie jej nie-
zawodne i niezak³ócone dzia³anie.
CLIMATIC zawiera innowacyjne sterowanie PID, które gwarantuje 
wiêksz¹ dok³adno æ temperatury przy jednoczesnej oszczêdno ci 
energii. Zapewnia równie¿ optymalizacjê czasu dzia³ania sprê¿arki.
Zarz¹dza algorytmami zabezpieczeñ i wy wietla sygna³y b³êdu. Po-
siada rozszerzone mo¿liwo ci programowania dzia³ania z mo¿liwo ci¹ 
dostosowania wielu nastaw w ró¿nych przedzia³ach czasowych.
Jest przyjazny dla u¿ytkownika dziêki szerokiemu wachlarzowi 
dostêpnych wy wietlaczy i interfejsów komunikacyjnych, umo¿liwiaj¹c 
jednocze nie elastyczne kontrolowanie wielu rooftopów w jednym 
miejscu.

CLIMATIC - standardowe cechy

• Priorytety ogrzewania  Umo¿l iwia u¿ytkownikowi 
wskazywanie, który element grzewczy na byæ pierwszy.

• Automatyczna zmiana lato/zima: CLIMATIC posiada 
automatyczny prze³¹cznik miêdzy porami roku lato/zima.

• Redukcja ha³asu: Redukuje moc rooftopa w czasie 
spoczynku, aby zmniejszyæ ha³as zewnêtrzny w nocy, kiedy 
zapotrzebowanie na jego moc jest ni¿sze i kiedy poziom ha³asu 
odgrywa wiêksz¹ rolê.

• Funkcja w³¹czania stopniowego: W przypadku braku 
zasilania jednostki nie uruchomi¹ siê jednocze nie.

• Przewidywanie zapotrzebowania i dynamiczne ustawienia: 
Urz¹dzenie mo¿na zaprogramowaæ w taki sposób, aby 
przewidywa³o zapotrzebowanie na ch³odzenie/grzanie w 
godzinach porannych w zale¿no ci od temperatury na 
zewn¹trz.

•  Dynamiczne punkty nastawy mog¹ byæ u¿ywane latem, 
aby dopasowaæ temperaturê otoczenia do temperatury na 
zewn¹trz.

• Odszranianie dynamiczne: To standardowa funkcja we 
wszystkich pompach ciep³a Þ rmy Lennox. Ogranicza liczbê i 
d³ugo æ cykli odszraniania zim¹, aby zmaksymalizowaæ COP.

CLIMATIC - podstawowe funkcje

• Zaawansowany pakiet steruj¹cy: Dziêki wyj¹tkowym 
algorytmom i czujnikom pakiet oferuje dwie zaawansowane 
funkcje sterowania: kontrolê entalpii w ekonomizerze i kontrolê 
wilgotno ci.

• Wy wietlacz serwisowy: Ten wy wietlacz serwisowy 
(Plug & Play)  po³¹czony ze sterownikiem jest urz¹dzeniem, 
dziêki któremu personel serwisowy mo¿e modyÞ kowaæ lub 
odczytywaæ wszystkie ustawienia jednostki: nastawy, czas 
pracy i liczba uruchomieñ sprê¿arki, odczyty niskich i wysokich 
poziomów ci nienia, prêdko ci przep³ywu powietrza z 
wentylatora nawiewnego, a tak¿e historiê ostatnich 32 usterek.

• Wy wietlacz u¿ytkownika: To pilot zdalnego sterowania dla 
niezaawansowanych u¿ytkowników. Zosta³ zaprojektowany 
z naciskiem po³o¿onym na estetyczny wygl¹d i maksymalne 
uproszczenie obs³ugi. Umo¿liwia zmianê nastaw temperatury.

• Panel sterowania wej æ stykowych Opcja dla klientów, 
którzy chc¹ sterowaæ jednostk¹ za pomoc¹ cyfrowego 
lub analogowego sygna³u wej ciowego. Oferuje on ró¿ne 
logiczne wej cia stykowe, aby umo¿liwiæ przejêcie kontroli 
nad jednostk¹.

Interfejsy komunikacyjne i nadzór

• Standardowe po³¹czenie master/slave : Master/slave czy 
kontrola kaskadowa s¹ dostêpne w standardzie. Korzystaj¹c 
z nich, mo¿na po³¹czyæ maksymalnie 8 rooftopów. Nastêpnie 
jednostki mog¹ zostaæ zaprogramowane w celu optymalizacji 
wydajno ci i poprawy niezawodno ci.

• Interfejs komunikacyjny Modbus: Interfejs ModBus pozwala na 
komunikacjê z systemem BMS obs³uguj¹cym «protokó³ ModBus». 
Oprócz interfejsu ModBus do nawi¹zania komunikacji nie jest 
potrzebny dodatkowy sprzêt. Na jedn¹ jednostkê przypada jeden 
interfejs. Interfejs ModBus jest dostêpny w dwóch wersjach, 
³¹czonych przy u¿yciu RS485 lub TCP/IP w zale¿no ci od 
wymagañ w miejscu instalacji.

• Interfejs LonWorks® : Ten panel to interfejs LonWorks ®, 
niezbêdny w ka¿dym BMS korzystaj¹cym z "protoko³u Lon” czy 
standardu transmisji RS485, aby komunikowaæ siê z jednostkami 
BALTIC oraz FLEXY. Poza tym interfejsem do nawi¹zania 
komunikacji przy u¿yciu LonWorks® nie jest potrzebny dodatkowy 
sprzêt. Na jedn¹ jednostkê przypada jeden interfejs.

• Interfejs BACnet® : Interfejs BACnet® pozwala na komunikacjê 
pomiêdzy jednostk¹ a systemem BMS przy u¿yciu „protokó³u 
BACnet”. Na jedn¹ jednostkê przypada jeden interfejs. Interfejs 
BACnet®  jest dostêpny w dwóch wersjach, ³¹czonych przy u¿yciu 
RS485 lub TCP/IP w zale¿no ci od wymagañ w miejscu instalacji.

• ADALINK II: To najprostsze rozwi¹zanie Þ rmy Lennox s³u¿¹ce do 
nadzorowania instalacji klimatyzacji, aby skuteczniej kontrolowaæ 
system oraz usprawniæ jego niezawodno æ i wydajno æ 
energetyczn¹. Jeden ADALINK II mo¿e sterowaæ maks. 16 
jednostkami Lennox w tym samym budynku (wytwornicami 
wody lodowej, rooftopów lub innymi urz¹dzeniami, w którym 
zastosowano regulator CLIMATIC). Wy wietla obraz budynku 
wraz ze statusem ka¿dej jednostki, pozwalaj¹c u¿ytkownikowi 
na zmianê ustawieñ, sprawdzenie historii alarmów i wykresów. 
Jest idealnym narzêdziem, aby zaoszczêdziæ czas i pieni¹dze 
na czynno ciach konserwacyjnych, gdy¿ posiada tryb eksperta, 
zapewniaj¹cy dostêp do wszystkich parametrów i nastaw 
kontrolowanego urz¹dzenia.
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ROOFTOPY WODNE Z FUNKCJ¥ POMPY CIEP£A 
(WSHP)

46  92 kW 95  196 kW
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G³ówne zastosowania
• Du¿e obiekty komercyjne (centra handlowe, lotniska, sklepy)
• Kina, teatry
• Budynki z pêtl¹ wodn¹

Dlaczego wybraæ w³a nie to urz¹dzenie?
• Jest to jedno z najbardziej wydajnych energetycznie rozwi¹zañ. 
• Ekonomiczna zwarta budowa dla szybkiej i ³atwej instalacji
• Dostêpne dodatkowe opcje grzewcze
• Sterowanie nawiewem wie¿ego powietrza oraz Free Coolingu
• Szeroki wybór interfejsów komunikacyjnych
• Modu³y odzysku ciep³a zmniejszaj¹ zu¿ycie energii

Opis ogólny
Systemy z pompami ciep³a w pêtli wodnej sk³adaj¹ siê z 
indywidualnych urz¹dzeñ kompaktowych, które transportuj¹ 
ciep³o przez pojedyncz¹ pêtlê wodn¹.  Ka¿de urz¹dzenie mo¿e 
byæ u¿ywane w trybie grzania lub ch³odzenia przez ca³y rok, 
a temperatura pêtli jest podtrzymywana przez zestaw kocio³/
wie¿a lub pêtlê z gruntowym wymiennikiem. Rooftopy wodne 
to urz¹dzenia o najwy¿szej efektywno ci energetycznej dla 
skutecznej i komfortowej klimatyzacji w pojedynczych budynkach 
o du¿ej kubaturze.

• Najwy¿sza efektywno æ dziêki technologii sprê¿arek 
spiralnych oraz zastosowaniu bezchlorkowego czynnika 
ziêbniczego R410a i wydajnych wymienników p³ytowych. 

• Seria rooftopów Lennox z pomp¹ ciep³a w pêtli wodnej to 
najbardziej innowacyjny i elastyczny pod wzglêdem zastosowañ 
sprzêt dla du¿ych zintegrowanych aplikacji komercyjnych: 
ka¿de urz¹dzenie jest niezale¿ne od pozosta³ych i mo¿e byæ 
niezale¿nie sterowane.

• Bardzo niska emisja ha³asu, gdy¿ urz¹dzenie nie ma 
wentylatorów zewnêtrznych

• Zaawansowany regulator CLIMATIC, zaprojektowany aby 
poprawiæ wydajno æ energetyczn¹ i niezawodno æ. Regulator 
dzia³a w uk³adzie master-slave i wspó³pracuje z wieloma 
interfejsami komunikacyjnymi.

• Ekonomiczna, zwarta budowa, zapewniaj¹ca szybk¹ i ³atw¹ 
instalacjê.

• Lekka konstrukcja, u³atwiaj¹ca podnoszenie we wszystkich 
konÞ guracjach miejsca instalacji.

• Wiele standardowych konfiguracji przep³ywu powietrza i 
szeroki asortyment regulowanych podstaw dachowych, 
pasuj¹cych do wszystkich typów budynków.

• Wspomagaj¹ce opcje grzewcze dostêpne wraz z inteligentnym 
sterowaniem, co umo¿liwia wybór najbardziej efektywnego 
sposobu wytworzenia ciep³a w oparciu o temperaturê 
zewnêtrzn¹ lub/oraz koszty energii.

• Kontrola przep³ywu wie¿ego powietrza oraz Free Coolingu/
Heatingu, w celu zapewnienia zdrowych i komfortowych 
parametrów powietrza we wnêtrzu.

• Urz¹dzenia dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych wersjach:
> Pompa ciep³a
> Urz¹dzenia o ró¿nych ród³ach zasilania - pompy ciep³a z 

nagrzewnic¹ gazow¹

G³ówne elementy

• Sprê¿arki spiralne z zastosowaniem czynnika ziêbniczego 
R410A

• Kompaktowy p³ytowy wymiennik ze stali nierdzewnej o 
niskim spadku ci nienia, co zapewnia oszczêdno æ energii 
na pompach oraz pe³ny zestaw osprzêtu hydraulicznego w 
standardzie.

• Szafka e lekt ryczna EN 60204-1 z  wy³¹cznik iem 
zabezpieczaj¹cym oraz ponumerowanymi przewodami i 
z³¹czami

• Izolacja ognioodporna M0
• Szeroki wybór Þ ltrów i Þ ltrów wstêpnych do F7
• "Bezpo redni" system wentylacji z pomp¹ eDrive (w 

standardzie w produktach BALTIC, jako opcja w produktach 
FLEXY)

• Aluminiowa taca ociekowa i syfon – zdejmowalne i 
przystosowane do mycia. 

• Obudowa odporna na korozjê (ocynkowana stal lub aluminium) 
z mocowaniami ze stali nierdzewnej.

Regulator CLIMATIC

• Tekstowy wy wietlacz b³êdów i historii pracy.
• Mo¿liwo æ dostosowania ustawieñ i odczytów do wymogów 

u¿ytkownika i wykorzystania ich do diagnostyki.
• Rozszerzone funkcje sterowania: rozszerzone zarz¹dzanie 

prac¹ sprê¿arek; dynamiczne odszranianie; inteligentne 
zarz¹dzanie wie¿ym powietrzem; automatyczna zmiana lato/
zima, sterowanie napêdem wentylatora o zmiennej prêdko ci 
z pomiarem przep³ywu powietrza 

• Rozbudowane mo¿liwo ci komunikacyjne: Master/Slave, 
ModBus oraz BACnet RS485 lub TCP-IP, LonWorks, 

• Kompatybilny z rozwi¹zaniami monitoringu i nadzoru Þ rmy 
Lennox.
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WSHP BALTIC WSHP FLEXY WSHP
045 052 057 065 075 085 085 100 120 150 170

46,3 53,3 61,9 73,6 87,8 91,6 93,2 124 138 165 194

45,8 52,4 60,3 71,2 86,0 89,6 90,8 119,9 133,6 160,2 187,2

11,1 12,7 14,3 18,1 20,9 23,5 21,8 29,3 33,2 38,2 47,5

4,44 4,67 4,88 4,91 4,80 4,46 5,0 5,1 5,1 5,2 5,0

4,11 4,12 4,23 3,93 4,11 3,81 4,17 4,1 4,0 4,2 3,94

B B B C B C B C C B C

56,7 65,9 78,4 91,1 105,3 112,8 111,0 140,1 157,1 186,25 225,5

12,6 14,6 16,9 21,8 23,5 26,9 24,1 32,2 37,4 40,2 52,0

4,8 5,0 5,1 4,7 5,0 4,7 5,1 5,0 4,8 5,3 5,0

4,51 4,53 4,63 4,18 4,48 4,19 4,60 4,35 4,20 4,63 4,34

B B B C B C B C C B C

30,7/55,8 55,8/112,0 55,2/110,4 110,4 / 165,6

27/54 30/54/72 45/72/108

24/48 36 / 72

84 93 103 109 178 186
134/
210

149/
236

156/
250

169/
301

180/
326

2/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 2/2 2/2 2/2 3/2 4/2

6,8 6,8 7,8 9,1 10,0 10,5 10,0 10,5 10,5 16,0 16,0

27 35 22 31 42 47 60 58 58 76 64

DN 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80

7100 8300 9900 11000 13500 14500 15000 18500 20500 26000 30000

5700 6700 7900 8900 10500 10500 12000 14000 15000 18000 21000

9700 11200 13100 13100 17000 19000 23000 23000 23000 35000 35000

72 74 76 79 78 80 76 78 78 80 83

78 81 85 87 87 89 85 90 89 91 94

BALTIC & FLEXY WSHP

Check ongoing validity of certiÞ cate :
eurovent-certiÞ cation.com

certiß ash.com
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Uwaga:
(1) Wszystkie dane spe³niaj¹ wymagania certyÞ katu Eurovent
 Ch³odzenie: wlot wody 30°C - 27°C DB 47% / 19°C WB
 Grzanie: wlot wody 20°C - 20°C 60% / 15°C WB)
 Nominalny przep³yw powietrza, nominalne zewnêtrzne ci nienie statyczne, 

400 V/3 Ph/50 Hz)

(2) W tym sprê¿arka i wentylator zewnêtrzny (osiowy) oraz wentylator wewnêtrzny 
(promieniowy)

(3) EER netto = Moc ch³odnicza netto/Ca³kowity pobór mocy

 COP netto = Moc grzewcza netto/Ca³kowity pobór mocy

(4) Warto ci graniczne parametrów pracy w trybie ch³odzenia i grzania podane s¹ 
dla ustalonych warunków pracy przy okre lonym poziomie temperatury

(4) S = Standardowa moc grzewcza
 M = rednia moc grzewcza
 H = Wysoka moc grzewcza

BWH/FWH Rooftop z pomp¹ ciep³a ch³odzon¹ wod¹

BWM/FWM Rooftop z pomp¹ ciep³a ch³odzon¹ wod¹ z nagrzewnic¹ gazow¹

Dane ogólne

Tryb ch³odzenia - BWH/BWM

Moc ch³odnicza brutto (1)

kWMoc ch³odnicza netto (1)

Pobór mocy

EER brutto (2)

EER netto (3)

Klasa wydajno ci energetycznej wed³ug Eurovent
Tryb ch³odzenia

Tryb grzania - BWM

Moc ch³odnicza brutto (1)

kW
Pobór mocy

COP brutto (2)

COP netto (3)

Klasa wydajno ci energetycznej wed³ug Eurovent
Tryb grzania

Dodatkowa nagrzewnica

Wydajno æ nagrzewnicy gazowej 
Standardowa moc grzewcza/Wysoka moc grzewcza

kW - 
S/H (4)

Wydajno æ nagrzewnicy elektrycznej
Standardowa moc /Wysoka moc 

kW - 
S/M/H (4)

Wydajno æ nagrzewnicy elektrycznej
Standardowa moc /Wysoka moc 

kW - 
S/H (4)

Moc nagrzewnicy wodnej
Standardowa moc /Wysoka moc  
(powietrze 10°C/woda 90-70°C)

kW - 
S/H (4)

Obwód ch³odniczy

Liczba sprê¿arek/Liczba obwodów

Ilo æ czynnika ziêbniczego przypadaj¹ca na jeden obwód kg

Obwód hydrauliczny

Spadek ci nienia przy nominalnym przep³ywie powietrza kPa

Pod³¹czenia IN/OUT

Dane uk³adu wentylacyjnego

Nominalny przep³yw powietrza

m3/hMinimalna prêdko æ przep³ywu powietrza

Maksymalna prêdko æ przep³ywu powietrza

Dane akustyczne

Zewnêtrzny poziom mocy akustycznej
Jednostka standardowa

dB(A)
Moc akustyczna na wylocie wentylatora wewnêtrznego 
Jednostka standardowa
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WSHP BALTIC FLEXY
045 052 057 065 075 085 085 100 120 150 170

1 2
A 2259 2290

B 2783 3283 3348 4385

C 1260 1510 1830

D 435 415

760 795 842 876 987 1007 790 874 955 1237 1300

819 854 913 931 1077 1079 897 981 1062 1478 1541

841 876 935 953 1135 1137 967 1051 1132 1501 1564

WSHP BALTIC FLEXY
045 052 057 065 075 085 85 100 120 150 170

A 2123 2123 2059 2059

C 2217 2719 2771 3466

B 415 415 410 410

A 2225 2225 2159 2159

C 2318 2818 2872 3567

B 495 495 400 400

A 2222 2222 2154 2154

C 2260 2763 2745 3441

B 795 795 840 1140

A 2349 2731 2256 2256

C 2323 2127 3127 4193

B 1110 1110 1220 1220

A 980 980 2083 2083

C 1659 2159 3041 4107

B 720 720 1220 1220

21

B

A

C
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Wymiary i waga

REGULOWANA PODSTAWA 

DACHOWA

NIEREGULOWANA, NIEZMONTO-

WANA PODSTAWA DACHOWA
WIELOKIERUNKOWA PODSTAWA 

DACHOWA

PODSTAWA Z WENTYLATOREM 

OD RODKOWYM - POWIETRZE 

POWROTNE

Wymiary i waga podstawy dachowej

Widok

mm

Ciê¿ar

Jednostka standardowa

kgJednostka gazowa - Standardowa moc 

Jednostka gazowa - Wysoka moc 

Nieregulowana, niezmontowana 
podstawa dachowa

mm

Zmontowana, regulowana 
podstawa dachowa

Wielokierunkowa podstawa 
dachowa (Wymiary zew. Nie 
wymaga otworu w dachu) 

Podstawa wywiewna – pionowy 
przep³yw powietrza

Podstawa wywiewna – poziomy 
przep³yw powietrza
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Standardowe i opcjonalne funkcje 

Wydajno æ energetyczna i komfort

• eDrive (BALTIC & FLEXY EC): napêd eDrive jest standardow¹ 
funkcj¹ urz¹dzeñ BALTIC & FLEXY EC Þ rmy Lennox. Jest 
to "bezpo redni" system wentylacji o zmiennej prêdko ci, 
oszczêdzaj¹cy energiê i zmniejszaj¹cy koszty utrzymania.

• Regulator CLIMATIC steruje napêdem eDrive i automatycznie 
dostosowuje przep³yw powietrza do konkretnych potrzeb 
wynikaj¹cych z konstrukcji budynku, oszczêdzaj¹c do 30% 
rocznego zu¿ycia energii rooftopa.

• Napêd eDrive to system z napêdem bezpo rednim, bez kó³ 
pasowych i pasków klinowych. Eliminuje straty powstaj¹ce 
wskutek tarcia, polepszaj¹c wydajno æ energetyczn¹, nawet 
przy pe³nej prêdko ci.

• Zaawansowany obieg ch³odniczy typu "multiscroll": 
Rooftopy Lennox posiadaj¹ wysokowydajne i przyjazne 
dla rodowiska obiegi ch³odnicze ze sprê¿arkami typu 
"multiscroll", pracuj¹cymi z czynnikiem ziêbniczym R410A, 
a tak¿e zoptymalizowan¹ powierzchniê wymiany ciep³a i 
elektroniczne zawory rozprê¿ne (w jednostkach BALTIC 
i FLEXY EC; w standardowej jednostce FLEXY s¹ one 
opcjonalne).

• Regulator wspó³pracuj¹cy z kana³ami tekstylnymi: 
Regulator p³ynnego startu umo¿liwia ³agodne nape³nianie 
kana³ów tekstylnych powietrzem po w³¹czeniu urz¹dzenia. To 
standardowa funkcja w jednostkach BALTIC oraz FLEXY EC 
dziêki napêdowi eDrive.

• Free cool ing/heat ing:  Ch ³odzen ie  lub  gr zan ie 
termodynamiczne mo¿na zast¹piæ rozwi¹zaniem free-cooling/
heating, gdy temperatura na zewn¹trz jest korzystna (poni¿ej 
/ powy¿ej warto ci zadanej dla budynku), oszczêdzaj¹c do 
30% rocznego zu¿ycia energii.

• Precyzyjnie okre lana zawarto æ wie¿ego powietrza: 
Zarz¹dzanie wie¿ym powietrzem jest obowi¹zkowe w ka¿dym 
budynku, aby kontrolowaæ poziomy CO2 i komfort osób w nim 
przebywaj¹cych. Wprowadzenie odpowiedniej ilo ci wie¿ego 
powietrza do budynku mo¿e ograniczyæ zu¿ycie energii.
We wszystkich rooftopach Lennox po³o¿enie przepustnicy 
jest okresowo kalibrowane, aby wprowadziæ do budynków 
rzeczywisty procent wie¿ego powietrza (patent 03 50616). 
Funkcja ta zapewnia lepsze zarz¹dzanie CO2, jednocze nie 
umo¿liwiaj¹c oszczêdzanie energii poprzez zmniejszenie 
poziomu ch³odzenia lub grzania, którym nale¿y poddaæ 
nadmiern¹ ilo æ wie¿ego powietrza.

• Niski poziom ha³asu: Aby zapewniæ niski poziom ha³asu na 
zewn¹trz, rooftop mo¿e byæ wyposa¿ony w cichy wentylator, 
os³ony akustyczne sprê¿arki i izolacjê akustyczn¹.

• Odzyskiwanie energii z powietrza wywiewanego Celem 
tej opcji jest odzyskiwanie energii z powietrza wywiewanego, 
aby wstêpnie ogrzaæ lub wstêpnie sch³odziæ wie¿e powietrze, 
co pozwoli oszczêdziæ energiê. Modu³y odzysku ciep³a 
Þ rmy Lennox zosta³y zbudowane w oparciu o wymienniki 
ciep³a certyfikowane przez EUROVENT i s¹ w pe³ni 
sterowalne za pomoc¹ regulatora CLIMATIC. W produktach 
BALTIC istnieje mo¿liwo æ instalacji dodatkowego obwodu 
termodynamicznego, aby odzyskiwaæ energiê z powietrza 
wywiewanego.

• Odzyskiwanie energii w systemach ch³odzenia ¿ywno ci: 
Opcja ta zmniejsza roczne wydatki na energiê i ogranicza 
negatywny wp³yw na rodowisko dziêki odzyskowi energii 
wytworzonej przez system ch³odzenia ¿ywno ci

• Pomiar zu¿ycia energii: Ta opcja mierzy i wy wietla zu¿ycie 
energii oraz wy wietla warto ci poboru mocy, wspó³czynnik 
mocy, natê¿enie i napiêcie ka¿dej fazy. Bêd¹c pod³¹czon¹ 
do czasomierza sterownika CLIMATIC, funkcja umo¿liwia 
otrzymanie takich informacji dla ka¿dego okresu grzewczego 
lub ch³odniczego, a tak¿e dla okresów, w których uruchamiana 
jest wentylacja.

Dodatkowa nagrzewnica

• Grzejnik elektryczny pomocniczy: Jako opcja w wersjach 
o mocy grzewczej standardowej, redniej i wysokiej, z 
tyrystorowym sterowaniem modulowanym w pe³nym zakresie 
w wersjach o redniej i wysokiej mocy grzewczej.

• Dodatkowa wstêpna nagrzewnica elektryczna: Dodatkowa 
wstêpna nagrzewnica znajduje siê przed g³ównym 
wymiennikiem termodynamicznym. Jej zadaniem jest 
umo¿liwienie pracy pompy ciep³a z powietrzem mieszanym 
o niskiej temperaturze (niska temperatura zewnêtrzna w 
przypadku jednostek dzia³aj¹cych przy wysokim wska niku 
wie¿ego powietrza w zimie). W pe³ni modulowany.

• Nagrzewnica wodna: 1- lub 2-rzêdowe nagrzewnice wodne 
oferuj¹ pe³n¹ kontrolê przy u¿yciu 3-kierunkowego zaworu. 
Ochrona przed zamro¿eniem jest zapewniana przez zawór 
sterowany termostatem.

• Palnik gazowy o sprawno ci 92%: Wysokowydajny palnik 
gazowy oferuje ulepszony komfort dziêki 2 - 4 stopniom mocy.

• Modulowany palnik gazowy: Modulowany palnik gazowy 
utrzymuje sta³y sk³ad mieszaniny gazowo-powietrznej, aby 
zoptymalizowaæ wydajno æ przy zmieniaj¹cych siê warunkach 
powietrza i potrzebach grzewczych.

Integralno æ architektury

• Nieregulowana, niezmontowana podstawa dachowa: 
Wysy³ana w formie z³o¿onej i p³askiej, aby u³atwiæ transport i 
obs³ugê; ³atwa do zmontowania

• Regulowana podstawa dachowa: Regulowana podstawa 
dachowa mo¿e byæ instalowana na dachu pochy³ym, z 
pionowymi konÞ guracjami przep³ywu powietrza nawiewnego 
i powrotnego.

• Wielokierunkowa podstawa dachowa: Zapewnia wiele 
konÞ guracji przep³ywu powietrza, w tym poziomy nawiew i 
powrót po tej samej stronie.

• Przep³yw powietrza pionowy i poziomy: Przep³yw powietrza 
nawiewnego i powrotnego poziomy pionowy dostêpne s¹ w 
standardzie w rooftopów Þ rmy Lennox. Przep³yw powietrza 
nawiewnego i powrotnego poziomy jest dostêpny we 
wszystkich jednostkach FLEXY.

• Elastyczna podstawa dachowa: Tej dostosowanej do 
potrzeb klienta podstawy dachowej u¿ywa siê, gdy chcemy 
zamontowaæ nowy rooftop Þ rmy Lennox w miejscu starego 
urz¹dzenia.

Jako æ powietrza wewn¹trz pomieszczenia

• Kontrola nawiewu wie¿ego powietrza: Ekonomizer zapewnia 
dostarczenie wie¿ego powietrza do budynku, aby sprostaæ 
wymogom jako ci powietrza w pomieszczeniach (patent 03 
50616). 

• Czujnik jako ci powietrza  wewnêtrznego: Funkcja ta 
umo¿liwia dostosowanie minimalnego poziomu wie¿ego 
powietrza do potrzeb. Czujnik mierzy poziomy CO2 i odpowiednio 
reguluje prêdko æ przep³ywu powietrza wie¿ego.

• Grawitacyjna przepustnica wyci¹gowa: Umo¿liwia usuwanie 
nadmiaru powietrza z pomieszczeñ w celu zredukowania 
nadci nienia powstaj¹cego przy nawiewaniu wie¿ego powietrza.

• Osiowy wentylator wyci¹gowy: Umo¿liwia usuwanie 
nadmiaru powietrza wywiewanego w celu redukcji nadci nienia 
powstaj¹cego przy wprowadzaniu wie¿ego powietrza do 
systemu.
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• Podstawa z wentylatorem od rodnowym - powietrze 
powrotne: Tam, gdzie bilans systemu jest czynnikiem krytycznym, 
wentylator jest w stanie wywiewaæ powietrze a¿ do osi¹gniêcia 
nominalnego poziomu przep³ywu powietrza dla danego 
urz¹dzenia, optymalizuj¹c jednocze nie koszty energii i 
utrzymania.

• Wymienny Þ ltr G4: Zamiast wymieniaæ ca³¹ konstrukcjê Þ ltra, 
mo¿na wymieniæ tylko jego rodek. To wietne rozwi¹zanie 
optymalizuj¹ce koszty.

• Filtry panelowe G4/F7: Umieszczenie Þ ltra wstêpnego G4 
przed Þ ltrem F7 pozwala unikn¹æ czêstej wymiany Þ ltrów F7.

• Podwójna pow³oka: Opcja ta zabezpiecza przed rozwojem 
bakterii na powierzchniach porowatych i u³atwia czyszczenie 
urz¹dzenia wewn¹trz. Zapobiega równie¿ przedostawaniu siê 
cz¹stek izolacji do strumienia powietrza.

• Analogowy czujnik zabrudzenia Þ ltra: Ró¿nicowy czujnik 
ci nienia mierzy spadek ci nienia na Þ ltrach i wê¿ownicy, 
aby sygnalizowaæ konieczno æ wymiany Þ ltrów, tym samym 
redukuj¹c zu¿ycie energii i poprawiaj¹c jako æ powietrza.

Bezpieczeñstwo

• Klasa izolacji ognioodpornej M0: Wszystkie rooftopy Lennox 
posiadaj¹ w standardzie izolacjê z we³ny skalnej lub szklanej 
M0.
Izolacja tego typu nie zapali siê i nie bêdzie generowaæ dymu 
w przypadku po¿aru.

• Wykrywacz dymu: G³owica optyczna detektora dymu 
wykrywa ka¿dy rodzaj dymu. W takim przypadku urz¹dzenie 
przestaje pracowaæ, przepustnica powietrza powrotnego 
zamknie siê ca³kowicie, a przepustnica powietrza wie¿ego 
otworzy siê ca³kowicie.

• Termostat przeciwpo¿arowy: Termostat bezpieczeñstwa 
zapewnia ochronê przeciwpo¿arow¹ przez wy³¹czenie 
urz¹dzenia i zamkniêcie przepustnicy powietrza wie¿ego.

CLIMATIC - charakterystyka ogólna
Nowa generacja regulatorów mikroprocesorowych o nazwie CLIMA-
TIC zosta³a zamontowana w rootopach Þ rmy Lennox . Zaprojekto-
wano je w celu zapewnienia jak najlepszej wydajno ci energetycznej 
przez ca³y cykl ¿ycia jednostki, zapewniaj¹c jednocze nie jej nie-
zawodne i niezak³ócone dzia³anie.
CLIMATIC zawiera innowacyjne sterowanie PID, które gwarantuje 
wiêksz¹ dok³adno æ temperatury przy jednoczesnej oszczêdno ci 
energii. Zapewnia równie¿ optymalizacjê czasu dzia³ania sprê¿arki.
Zarz¹dza algorytmami zabezpieczeñ i wy wietla sygna³y b³êdu. Po-
siada rozszerzone mo¿liwo ci programowania dzia³ania z mo¿liwo ci¹ 
dostosowania wielu nastaw w ró¿nych przedzia³ach czasowych.
Jest przyjazny dla u¿ytkownika dziêki szerokiemu wachlarzowi 
dostêpnych wy wietlaczy i interfejsów komunikacyjnych, umo¿liwiaj¹c 
jednocze nie elastyczne kontrolowanie wiele rooftopów w jednym 
miejscu.

CLIMATIC - standardowe cechy

• Priorytety ogrzewania  Umo¿l iwia u¿ytkownikowi 
wskazywanie, który element grzewczy na byæ pierwszy.

• Automatyczna zmiana lato/zima: CLIMATIC posiada 
automatyczny prze³¹cznik miêdzy porami roku lato/zima.

• Redukcja ha³asu: Redukuje moc rooftopa w czasie 
spoczynku, aby zmniejszyæ ha³as zewnêtrzny w nocy, kiedy 
zapotrzebowanie na jego moc jest ni¿sze i kiedy ha³as odgrywa 
wiêksz¹ rolê.

• Funkcja w³¹czania stopniowego: W przypadku braku 
zasilania jednostki nie uruchomi¹ siê jednocze nie.

• Przewidywanie zapotrzebowania i dynamiczne ustawienia: 
Urz¹dzenie mo¿na zaprogramowaæ w taki sposób, aby 
przewidywa³o zapotrzebowanie na ch³odzenie/grzanie w 
godzinach porannych w zale¿no ci od temperatury na 
zewn¹trz.

•  Dynamiczny punkt nastawy mog¹ byæ u¿ywane latem, 
aby dopasowaæ temperaturê otoczenia do temperatury na 
zewn¹trz.

• Dynamiczne odszranianie: To standardowa funkcja we 
wszystkich pompach ciep³a Þ rmy Lennox. Ogranicza liczbê i 
d³ugo æ cykli odszraniania zim¹, aby zmaksymalizowaæ COP.

CLIMATIC - podstawowe funkcje

• Najnowocze niejszy pakiet steruj¹cy: Dziêki wyj¹tkowym 
algorytmom i czujnikom pakiet oferuje dwie zaawansowane 
funkcje sterowania: kontrolê entalpii na ekonomizerze i kontrolê 
wilgotno ci.

• Wy wietlacz serwisowy: Ten wy wietlacz serwisowy 
(Plug & Play)  po³¹czony ze sterownikiem jest urz¹dzeniem, 
dziêki któremu personel serwisowy mo¿e modyÞ kowaæ lub 
odczytywaæ wszystkie ustawienia jednostki: nastawy, czas 
pracy i liczba uruchomieñ sprê¿arki, odczyty niskich i wysokich 
poziomów ci nienia, prêdko ci przep³ywu powietrza z 
wentylatora nawiewnego, a tak¿e historiê ostatnich 32 usterek.

• Wy wietlacz u¿ytkownika: To pilot zdalnego sterowania dla 
niezaawansowanych u¿ytkowników. Zosta³ zaprojektowany 
z naciskiem po³o¿onym na estetyczny wygl¹d i maksymalne 
uproszczenie obs³ugi. Umo¿liwia zmianê nastaw temperatury.

• Panel sterowania wej æ stykowych Opcja dla klientów, 
którzy chc¹ sterowaæ jednostk¹ za pomoc¹ cyfrowego 
lub analogowego sygna³u wej ciowego. Oferuje on ró¿ne 
logiczne wej cia stykowe, aby umo¿liwiæ przejêcie kontroli 
nad jednostk¹.

Interfejsy komunikacyjne i nadzór

• Standardowe po³¹czenie master/slave : Master/slave czy 
kontrola kaskadowa s¹ dostêpne w standardzie. Korzystaj¹c 
z nich, mo¿na po³¹czyæ maksymalnie 8 rooftopów. Nastêpnie 
jednostki mog¹ zostaæ zaprogramowane w celu optymalizacji 
wydajno ci i poprawy niezawodno ci.

• Interfejs komunikacyjny Modbus: Interfejs ModBus pozwala na 
komunikacjê z systemem BMS obs³uguj¹cym «protokó³ ModBus». 
Oprócz interfejsu ModBus do nawi¹zania komunikacji nie jest 
potrzebny dodatkowy sprzêt. Na jedn¹ jednostkê przypada jeden 
interfejs. Interfejs ModBus jest dostêpny w dwóch wersjach, 
³¹czonych przy u¿yciu RS485 lub TCP/IP w zale¿no ci od 
wymagañ w miejscu instalacji.

• Interfejs LonWorks® : Ten panel to interfejs LonWorks ®, 
niezbêdny w ka¿dym BMS korzystaj¹cym z "protoko³u Lon” czy 
standardu transmisji RS485, aby komunikowaæ siê z jednostkami 
BALTIC oraz FLEXY. Poza tym interfejsem do nawi¹zania 
komunikacji przy u¿yciu LonWorks® nie jest potrzebny dodatkowy 
sprzêt. Na jedn¹ jednostkê przypada jeden interfejs.

• Interfejs BACnet® : Interfejs BACnet® pozwala na komunikacjê 
pomiêdzy jednostk¹ a systemem BMS przy u¿yciu „protokó³u 
BACnet”. Na jedn¹ jednostkê przypada jeden interfejs. Interfejs 
BACnet®  jest dostêpny w dwóch wersjach, ³¹czonych przy u¿yciu 
RS485 lub TCP/IP w zale¿no ci od wymagañ w miejscu instalacji.

• ADALINK II: To najprostsze rozwi¹zanie Þ rmy Lennox s³u¿¹ce do 
nadzorowania instalacji klimatyzacji, aby skuteczniej kontrolowaæ 
system oraz usprawniæ jego niezawodno æ i wydajno æ 
energetyczn¹. Jeden ADALINK II mo¿e sterowaæ maks. 16 
jednostkami Lennox w tym samym budynku (wytwornicami 
wody lodowej, rooftopami lub innymi urz¹dzeniami, w którym 
zastosowano regulator CLIMATIC). Wy wietla obraz budynku 
wraz ze statusem ka¿dej jednostki, pozwalaj¹c u¿ytkownikowi 
na zmianê ustawieñ, sprawdzenie historii alarmów i wykresów. 
Jest idealnym narzêdziem, aby zaoszczêdziæ czas i pieni¹dze 
na czynno ciach konserwacyjnych, gdy¿ posiada tryb eksperta, 
zapewniaj¹cy dostêp do wszystkich parametrów i nastaw 
kontrolowanego urz¹dzenia.
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Powietrze 

powrotne

wie¿e powietrze Nawiew powietrza

Wyci¹g

G³ówne zastosowania
• Kina, teatry, centra konferencyjne
• Du¿e i mniejsze obiekty komercyjne (sklepy, lotniska, 

restauracje...)

Dlaczego wybraæ w³a nie to urz¹dzenie?
• Jedno z najbardziej wydajnych energetycznie rozwi¹zañ z 

pe³nym termodynamicznym odzyskiem ciep³a powietrze-
powietrze

• Idealny do stosowania we wszystkich aplikacjach 
wymagaj¹cych du¿ej ilo ci wie¿ego powietrza

• Konstrukcja zapewnia dok³adne zbalansowanie wentylacji
• Kompaktowa budowa, zapewniaj¹ca szybk¹ i ³atw¹ 

instalacjê.
• Szeroki wybór interfejsów komunikacyjnych z regulatorem 

CLIMATIC

Opis ogólny
Rooftop FX to najbardziej ekonomiczne urz¹dzenie kompaktowe dla skutecznej i komfortowej klimatyzacji w budynkach zu¿ywaj¹cych 
du¿e ilo ci wie¿ego powietrza.

• To system o najwy¿szej efektywno ci dziêki termodynamicznemu odzyskowi ciep³a z systemem 4 przepustnic.
• Odznacza siê niezwyk³¹ elastyczno ci¹ zastosowañ, dwa wentylatory promieniowe (wyci¹gowy i nawiewny) umo¿liwiaj¹ w pe³ni 

modulowane zbalansowanie powietrza w budynku oraz kontrolê mieszaniny powietrza wywiewanego i wie¿ego.
• Doskona³a kontrola ci nienia wewn¹trz budynku, aby ograniczyæ ryzyko otwierania siê drzwi ze wzglêdu na wystêpuj¹ce ró¿nice 

ci nieñ.
• Urz¹dzenie mo¿e byæ w pe³ni pod³¹czone do kana³ów (nawiew i wyrzut), co umo¿liwia instalacjê we wnêtrzu.
• Dostêpne tylko jako pompa ciep³a, urz¹dzenie mo¿e byæ tak¿e stosowane w aplikacjach ze 100% wie¿ego powietrza do 

temperatury zewnêtrznej -10°C.
• Zaawansowany regulator CLIMATIC, zaprojektowany aby poprawiæ wydajno æ energetyczn¹ i niezawodno æ. Regulator dzia³a 

w uk³adzie master-slave i wspó³pracuje z wieloma interfejsami komunikacyjnymi.

G³ówne elementy

• Sprê¿arki R410A
• Szafka e lektryczna EN 60204-1 z wy³¹cznik iem 

zabezpieczaj¹cym oraz ponumerowanymi przewodami i 
z³¹czami

• Izolacja ognioodporna M0
• Regulowane ko³o pasowe wentylatora nawiewnego i 

wyci¹gowego jako standard
• Odporna na korozjê obudowa z mocowaniem ze stali 

nierdzewnej

Regulator CLIMATIC

• 16 bitowy procesor z podrêczn¹ pamiêci¹ ß ash o pojemno ci 
21 MB

• Wy wietla nawet 50 ró¿nych b³êdów
• 100 ustawieñ i 100 odczytów mo¿na dostosowaæ do 

u¿ytkownika i wykorzystaæ do disgnostyki
• Zaawansowane funkcje sterowania: kontrola pracy sprê¿arek; 

dynamiczne odszranianie; inteligentna kontrola nawiewu 
wie¿ego powietrza; automatyczna zmiana lato/zima

• Rozszerzone mo¿liwo ci komunikacyjne: Master/Slave, 
RS485 Modbus, Lon, Bacnet®

• Kompatybilny z z rozwi¹zaniami monitoruj¹cymi Þ rmy Lennox

Rooftopy z odzyskiem ciep³a
25  162 kW
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FX 25 30 35 40 55 70 85 100 110 140 170

A 3970 3970 4750 4750 4750 5050 5050 5050 5650 5650 5650

B 1610 1610 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255

C 1055 1055 1340 1340 1340 1725 1725 1725 2150 2150 2150

E 1540 1540 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175

F 3960 3960 4730 4730 4730 5040 5040 5040 5630 5630 5630

G 1540 1540 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175

H 3960 3960 4725 4725 4725 5040 5040 5040 5630 5630 5630

950 980 1400 1450 1600 1800 1900 2000 2300 2400 2600

FX 025 030 035 040 055 070 085 100 110 140 170

24,7 28,6 32,5 41,1 49,8 67,3 81,0 97,2 112,0 138 161,5

3,04 3,15 3,50 3,12 3,14 3,91 3,68 4,13 4,14 4,45 4,01

22,8 25,8 28,1 34,9 43,6 59,3 72,7 80,1 101,0 124,0 150,0

3,34 3,31 3,97 3,81 3,86 4,85 4,63 4,27 4,44 4,81 4,48

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 4/4

4,6 4,6 10,8 10,8 10,8 14,3 14,3 14,3 11,3 11,3 11,3

40 39 42 41 42 42 42 44 44 43 41

4000 5000 6000 7200 9000 10800 13500 17300 19000 24000 27000

3200 4000 4800 5800 7200 8600 10800 13800 15200 19200 24000

4500 5500 6600 8100 9900 12200 15400 18200 21500 25500 30000

85 87 83 84 89 90 94 95 92 96 98

80 83 78 80 83 84 88 93 87 91 93
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Wymiary i waga

Urz¹dzenie Podstawa dachowa Rama wsporcza

Widok 1 - Wymiary jednostki

mm

Widok 2 - Wymiary podstawy dachowej

mm

Widok 3 - Wymiary konstrukcji wsporczej

mm

Ciê¿ar

Ciê¿ar
Standardowa jednostka

kg

Dane ogólne

(1) : Wszystkie dane dotycz¹ warunków dzia³ania w porze letniej: 35°C DB - 27°C DB 47% / 19°C WB - 25% wie¿e powietrze
 Warunki dzia³ania w porze zimowej: 7°C DB - 20°C - 25% wie¿e powietrze
 Moc ch³odz¹ca przy nominalnym przep³ywie powietrza. Aby obliczyæ moc ch³odz¹c¹ przy maksymalnym przep³ywie powietrza, nale¿y warto æ pomno¿yæ przez 1.02. 

Tryb ch³odzenia

Moc ch³odnicza brutto (1) kW

EER brutto (1)

Tryb grzania

Moc grzewcza netto (1) kW

COP netto (1)

Obwód ch³odniczy

Liczba sprê¿arek/Liczba obwodów

Ilo æ czynnika ziêbniczego przypadaj¹ca na jeden obwód kg

Maksymalna temperatura zewnêtrzna w trybie ch³odzenia °C

Wentylacja

Nominalny przep³yw powietrza 150 Pa

m3/hMinimalna prêdko æ przep³ywu powietrza

Maksymalna prêdko æ przep³ywu powietrza (1)

Dane akustyczne

Zewnêtrzny poziom mocy akustycznej
dB(A)

Wewnêtrzny poziom mocy akustycznej na nawiewie


