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Zapewnia 
przyjemną 
pracę!

Bezstopniowe wentylatory EC 
pozwalają skupić się na tym, 
co istotne, bez irytujących hałasów 
i nieprzyjemnych przeciągów. 
Dzięki temu w pomieszczeniu 
panuje zawsze przyjemny klimat.

Spraw, że technik zajmujący 
się konserwacją stanie się twoim 
przyjacielem: praktycznie cała 
spodnia strona urządzenia służy 
jako klapa rewizyjna. Dzięki temu 
można łatwo dostać się do fi ltra 
powietrza i wnętrza urządzenia. 
Dalsze otwory rewizyjne w miejscu 
montażu nie są potrzebne.

Przyjazna 
konserwacja

KaDeck dopasowuje się do Twoich 
potrzeb, czy to w istniejących, 
czy nowo budowanych budynkach. 
Wysokość jedynie 160 mm sprawia, 
że system klimatyzacyjny zawsze 
się zmieści. Skorzystaj z naszego 
wieloletniego doświadczenia 
w dziedzinie klimatyzacji budynków.

Elastyczne 
projektowanie 
pomieszczeń

Estetyczne 
i wytrzymałe

Designerska obudowa KaDeck 
dopasowuje się dyskretnie 
i elegancko do indywidualnego 
projektu pomieszczenia. Zawiasy 
i blokady zgodne ze standardem
branżowym zapewniają długą 
trwałość użytkową.

Masz wybór!Higieniczne!

Cztery wersje zabudowy 
umożliwiają montaż pośrodku 
pomieszczenia, na ścianach, 
dyskretnie w sufi cie 
podwieszanym lub na sufi cie.

Budowa wewnętrzna KaDeck 
oraz koncepcja rewizji gwarantuje 
higieniczną klimatyzację nawet 
po latach.

Skorzystanie z usług fi rmy Kampmann
zapewnia Ci szereg korzyści:

  doradztwo na miejscu
  wsparcie w projektowaniu dla wszystkich 

obiektów
 rozwiązania systemowe
 omówienie szczegółów
 kontrola działania
 obsługa posprzedażna

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
Kampmann.pl/kontakt

Korzysci dla 
klienta!

KaDeck:
elastyczna 
klimatyzacja do 
budynków 
biurowych 
i administracyjnych.



Widok z boku

Widok z przodu

KaDeck do montażu sufi towego

Widok z bokus

Widok z przodu

KaDeck do montażu w sufi cie podwieszanym

Wymiary

Urządzenie do montażu 
w sufi cie podwieszanym 
z obustronnym wydmuchem, 
do chłodzenia suchego

Urządzenie do montażu 
w sufi cie podwieszanym 
z obustronnym wydmuchem, 
do chłodzenia mokrego

Informacje 
techniczne
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Urządzenie do montażu 
w sufi cie podwieszanym 
z obustronnym wydmuchem, 
do chłodzenia suchego

3 Niewidoczne 
blokady

Panel sufi towy

Rama przyłączeniowa

5 Wlot powietrza

3 Niewidoczne 
blokady

Wyloty powietrza

Urządzenie do montażu 
w sufi cie podwieszanym 
z obustronnym wydmuchem, 
do chłodzenia mokrego

13 Wymiennik ciepła

9 Zawór i napęd (opcjonalnie)

10 Wanna kondensatu

12 Wentylator 
poprzeczny EC

6 Obszar przyłącza wodnego

8 Pompa kondensatu, 
przełącznik pływakowy

7 Przyłącze powietrza 
pierwotnego

11 Zawias

Skrzynka przyłączeń 
elektrycznych

14

Filtr powietrza 
(opcjonalnie)

15

Ilustracje przedstawiają opcjonalne akcesoria

KaDeck w skrócie

KaDeck w czterech odsłonach

2   Panel sufi towy:
    RAL 9016 lakierowany proszkowo 
    kratka wylotu powietrza w kolorze 

RAL 9006 maskującym lekki osad 
kurzu lekki osad kurzu

3   Niewidoczna blokada:
    standard branżowy, zapewnia 

praktycznie nieograniczoną 
trwałość, nie zakłócając wyglądu

4   Wyloty powietrza:
   zależnie od wersji montażu wyloty 

powietrza zoptymalizowane 
są pod kątem efektu Coandy, co 
minimalizuje przeciągi

6   Obszar przyłącza wodnego:
   przyłącza wodne (i elektryczne) 

są tak skonstruowane, że nie 
wymagają dodatkowych otworów 
rewizyjnych w miejscu montażu

7   Przyłącze świeżego powietrza: 
   wszystkie wersje wyposażone są 

w możliwość doprowadzenia 
świeżego powietrza od góry

    wersja do montażu w sufi cie 
podwieszanym oferuje także 
możliwość podłączenia bocznego 
za pomocą opcjonalnego króćca 
powietrza pierwotnego

8   Pompa kondensatu, przełącznik 
pływakowy:

   w wersji z chłodzeniem mokrym 
występuje pompa kondensatu 
z przełącznikiem pływakowym oraz 
sygnalizatorem usterek 

   max wys. do 6 m

9   Zawór i napęd (opcjonalnie):
   w zestawie zawiera wężyk 

elastyczny i regulowany korpus 
zaworu

10   Wanna kondensatu:
   w wersji z chłodzeniem mokrym 

występuje wanna kondenstu 
z tworzywa sztucznego do 
beznarzędziowego demontażu 
celem czyszczenia 

14   Elektryczna skrzynka przyłączeniowa:
     możliwość opuszczania 

w celu podłączania lub konserwacji
   umożliwia optymalny dostęp 

15   Filtr powietrza:
    opcjonalny fi ltr powietrza 

do oczyszczania powietrza 
z pomieszczenia i ochrony 
wymiennika ciepła

Szczegóły Parametry

1) przy temp. wody lodowej 16/18 °C, temp. wlotu powietrza 27 °C
2) przy temp. wody lodowej 7/12 °C, temp. wlotu powietrza 27 °C, 48 % wzgl. wilgotnośći powietrza
3) przy temp. wody grzewczej 55/45 °C, temp. wlotu powietrza 20 °C
4)  Poziomy ciśnienia akustycznego obliczono przy założeniu 8 dB(A) tłumienia w pomieszczeniu. 

Odpowiada to odległości 2 m w pomieszczeniu o kubaturze 100 m³ i czasowi pogłosu 0,5 s.

Wersja z chłodzeniem suchym

Miejsce montażu Wylot powietrza Przepływ powietrza Moc chłodnicza 1) Moc grzewcza 3) Poziom mocy akustycznej Poziom ciśnienia akustycznego 4)

 [m³/h] [W] [W] [dB(A)] [dB(A)]

Sufi t
1-stronny 106 – 337 314 – 999 1308 – 4176 28 – 45 20 – 37

2-stronny 199 – 635   607 – 1718 2533 – 7185 31 – 48 23 – 40

Sufi t 
podwieszany

1-stronny 94 – 299 275 – 896 1146 – 3744 28 – 45 20 – 37

2-stronny 177 – 565   540 – 1558 2253 – 6514 31 – 48 23 – 40

Wersja z chłodzeniem mokrym

Miejsce montażu Wylot powietrza Przepływ powietrza Moc chłodnicza 2) Moc grzewcza 3) Poziom mocy akustycznej Poziom ciśnienia akustycznego 4)

 [m³/h] [W] [W] [dB(A)] [dB(A)]

Sufi t
1-stronny 42 – 196 588 – 1609 961 – 2936 28 – 43 20 – 35

2-stronny 79 – 369 979 – 3114 1530 – 5339 29 – 46 21 – 38

Sufi t 
podwieszany

1-stronny 42 – 196 579 – 1570 950 – 2876 28 – 43 20 – 35

2-stronny 79 – 369 968 – 3050 1519 – 5247 29 – 46 21 – 38

KaDeck wyróżnia się dużą wszechstronnością. 
Istnieją cztery wersje:
Montaż: w sufi cie podwieszanym* 
lub na sufi cie
Rozmieszczenie: z boku lub pośrodku 
pomieszczenia

Ponadto obie wersje oferowane są 
z chłodzeniem suchym i mokrym.
 Chłodzenie suche:

  Wymiennik ciepła zoptymalizowany jest 
pod kątem chłodzenia suchego, opcjonalnie 
można zainstalować czujnik punktu rosy.

 Chłodzenie mokre:
  Obudowa jest odpowiednio zabezpieczona 

przed skroplinami, a wymiennik ciepła 
zoptymalizowany i wyposażony w wannę 
kondensatu. Urządzenie zawiera wannę 
kondensatu i pompę kondensatu.

*  w przypadku montażu w sufi cie podwieszanym 
nie jest potrzebny otwór rewizyjny w miejscu 
montażu

Warianty regulacji

Podtynkowy termostat zegarowy 24 V 
z podświetlanym wyświetlaczem
  wbudowany czujnik temperatury 

pomieszczenia
  ogrzewanie i chłodzenie do zastosowań 

2-rurowych

System automatyki 
pomieszczenia KaControl
  technologia KaControl zintegrowana 

fabrycznie 
  interfejsy do systemów automatyzacji 

budynków KNX, LON lub Modbus 
jako opcjonalny podzespół wtykany

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

  atrakcyjny panel pokojowy 
z intuicyjną obsługą

  zintegrowany program czasowy
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