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Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 128 – 130
49811 Lingen (Ems)
Niemcy

T + 49 591 7108-660
F + 49 591 7108-173
E  export@kampmann.de
W Kampmanngroup.com

KAMPMANN Polska Sp. z o. o.
ul. Lotnicza 21f 
99-100 Łęczyca 
Polska 

T + 48 24 72 191 85
F + 48 24 72 191 91 
E  info@kampmann.pl
W Kampmann.pl

Certyfi kowane
właściwości
higieniczne

Zgodnie z VDI 6022 Venkon wyróżnia 
się gładkimi powierzchniami i 
doskonałymi możliwościami czyszczenia
oraz znakomitymi właściwościami 
fi ltracyjnymi (z opcjonalnym fi ltrem 
ePM10 > 50% (dawniej M5)).

Automatyzacja pomieszczeń dzięki 
KaControl osiąga maksymalną
efektywność energetyczną. Jako
osobny kontroler pomieszczeniowy
lub w komunikacji z siecią automatyki
budynku, KaControl steruje szeroką
paletą produktów i systemów fi rmy
Kampmann - dla zapewnienia
komfortowego klimatu.

Najnowocześniejsza
technologia
z KaControl

Dzięki energooszczędnej technologii 
EC klimakonwektor Venkon spełnia 
wszystkie oczekiwania w spokojnym 
otoczeniu. Zapewnia spokój, aby 
móc skoncentrować się na sprawach 
zasadniczych. Jedno z najcichszych 
urządzeń na rynku, a jednocześnie 
ogromnie wydajne w wyższych 
zakresach prędkości obrotowych.

Najcichszy na 
rynku

Wydajność, która 
zapewnia spokój

Zaplanuj swój projekt z Venkon 
i nie obawiaj się szczytowych 
obciążeń w środku lata oraz 
w najgłębszej zimie. Nowe silniki 
o progresywnej charakterystyce 
mocy zapewniają decydujący 
bufor na wypadek ekstremalnych 
warunków pogodowych.

Wentylacja
zgodna z ErP

Tworzenie
przestrzeni

Dzieki niezależnej wentylacji
i kontroli temperatury przez system
Hybrid ECO fi rmy Kampmann!
Dzieki klimakonwektorowi Venkon
jako urządzeniu decentralnemu
uzyskuje się oszczędność kosztów
i miejsca do instalacji przy
korzyściach z energooszczędnej
pracy.

Klimakonwektory Venkon
integrują się dyskretnie z dowolną
architekturą budynku. W przestrzeni
międzystropowej w hotelu lub
w zabudowie parapetowej.
Nawet w przypadku małej liczby 
sztuk możemy stworzyć dla Ciebie 
specjalne rozwiązanie.

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

 doradztwo na miejscu
 rozwiązania systemowe
 różnorodność wzorów
 wsparcie w projektowaniu
 omówienie szczegółów
 pomoc w obmiarze
 obsługa posprzedażna

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
Kampmanngroup.com/contact

Korzyści dla 
klienta!

Venkon: 
cicho, jakby 
go nie było. 



Régulation électromécanique dans le boîtier électrique1

Venkon w skrócieVenkon w skrócie

Przyłącze

Wysokowydajny wymiennik ciepła

Wanna kondensatu

Wentylator EC lub AC
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Kratka wylotu powietrza

Kratka wlotu powietrza
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Regulacja elektromechaniczna w obudowie podzespołów elektrycznych1

Szczegóły Parametry

Warianty regulacji

System automatyki pomieszczenia 
KaControl
  technologia KaControl zintegrowana 

fabrycznie
  wejście analogowe 0 –10 V do 

sterowania wentylatorem i zaworem 
poprzez jeden punkt danych

  atrakcyjny panel pomieszczeniowy
z intuicyjną obsługą

 zintegrowany program czasowy

Regulacja elektromechaniczna
  termostat pomieszczeniowy

w wersji natynkowej
  sterowanie wentylatorem 

3-stopniowe lub automatyczne
  ogrzewanie i/lub chłodzenie 

w wersji 2- i 4-rurowej

Regulator klimatyzacji
  wysokiej jakości szklana powierzchnia 

z klawiszami pojemnościowymi
  możliwe jednoczesne działanie 

maks. 2 urządzeń
  zintegrowany czasowy program 

przełączania
  opcjonalnie z interfejsem Modbus 

RTU do zastosowań 2- i 4-rurowych

8   Kratka wlotu powietrza:
   prosty montaż i demontaż bez 
użycia narzędzi

   smukła konstrukcja dzięki 
konstrukcji z przesunięciem 
i stopniowaniem kolorystycznym

3   Przyłącze:
   przyłącze z zabezpieczeniem przed 
przekręceniem przeciwdziałające 
uszkodzeniom konwektora podczas 
wkręcania zaworów 

   zestawy zaworów (opcjonalne) 
zamontowane na urządzeniu 
i sprawdzone pod kątem 
szczelności po stronie wodnej 
siłowniki (opcjonalne) podłączone 
na stałe do zestawu zaworów i 
okablowane

4   Wanna kondensatu:
   łatwy demontaż w celu konserwacji 
i czyszczenia

5   Wentylator EC lub AC:
   najniższy poziom hałasu przy 
niskich prędkościach i wysoka moc 
przy wysokich prędkościach 

   silniki z progresywną 
charakterystyką mocy dla obciążeń 
szczytowych

7   Kratka wylotu powietrza:
  zoptymalizowany przepływ powietrza 
przez kratkę wylotu powietrza 

  łatwa zmiana kąta wylotu powietrza

6   Filtr:
   prosty demontaż fi ltra w celu 
konserwacji w każdej pozycji 
montażowej

   fi ltr zmywalny i tym samym 
nadający się do wielokrotnego 
użytku

1   Regulacja elektromechaniczna 
w obudowie podzespołów 
elektrycznych:
   okablowanie gotowe do 
podłączenia

   łatwy dostęp w celu konserwacji 
poprzez zdjęcie obudowy

2   Wysokowydajny wymiennik ciepła: 
  wymiennik ciepła miedziano-
aluminiowy 

  zoptymalizowane odprowadzanie 
ciepła i zimna po stronie powietrza 
i wody

Widok z góry

Widok z boku

Widok z boku

Wymiary

Wielkość 
konstrukcyjna 
Venkon

A B C D

wlk. 61 [mm] 900 470 215 880

wlk. 63 [mm] 1200 790 205 1180

wlk. 66 [mm] 1650 1270 190 1630

wlk. 67 [mm] 2000 1590 205 1980

Widok z przodu

Widok z dołu

Venkon, powietrze obiegowe, 
obudowa standardowa wersja ścienna

Venkon, powietrze obiegowe, 
obudowa standardowa  wersja sufi towa

1)  przy korzystnych lub średnich warunkach ciśnienia/wymogach/warunkach  
2)  przełączany 5-stopniowo
3)  przy temp. wody grzewczej 75 / 65 °C, tL1 = 20 °C
4)  w odległości 3 m

Wielkość Wersja Przepływ powietrza
Poziom ciśnienia 
akustycznego 1)

Moce chłodnicze 2) Moce grzewcze 3)

2-rurowy 4-rurowy 2-rurowy 4-rurowy

[m³/h] [dB(A)] Qk [kW] Qh [kW]

61
AC 125 – 530 <20 – 49 0,84 – 3,27 0,79 – 3,08       1,91 – 7,74          1,54 – 4,99

EC 135 – 560 20 – 53 0,86 – 3,42 0,81 – 3,23       1,95 – 8,24          1,57 – 5,28

63
AC 240 – 705 <20 – 47 1,57 – 4,52 1,43 – 4,10         3,66 – 10,65          2,89 – 7,04

EC 190 – 850 <20 – 50 1,18 – 5,26 1,07 – 4,77         2,86 – 12,82        2,40 – 8,31 

66
AC   350 – 1230 25 – 50 2,23 – 7,67 1,86 – 6,40         5,12 – 17,74 4,01 – 11,27

EC   315 – 1405 21 – 54 1,93 – 8,54 1,61 – 7,13         4,54 – 20,30 3,67 – 12,71

67
AC   460 – 1510 26 – 50   3,12 – 10,19 2,72 – 8,91         7,09 – 23,21 5,44 – 14,55

EC   355 – 1700 <20 – 53   2,28 – 11,26 1,99 – 9,84        5,45 – 26,20 4,5 – 16,22

1) dane dot. ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu o kubaturze 100 m³, czas pogłosu 0,5 s, tłumienie dźwięku 8 dB(A)
2) przy temp. wody lodowej 7/12 °C, temperatura powietrza na wlocie = 27 °C, i 50 % wzgl. wilgotności powietrza
3) przy temp. wody grzewczej 75/65 °C, temperatura powietrza na wlocie = 20 °C

Informacje 
techniczne

Widok z przodu


