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LAD NATUREN  

KOMME INDENFOR 

TX 3100A 

 

- frisk luft til alle 
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TX 3100A 

Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan 

anvendes følgende steder: 

• autoværksteder 

• produktionsvirksomheder 

• idrætshaller 

• byggemarkeder 

• butikscentre 
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HOVEDKOMPONENTER - TX 3100A 

1. TX 3100A unit 

2. Konisk top kegle 

3. Filter holder 

4. Indblæsningsring 

5. Standard ophængs beslag 

6. Speciale ophængs beslag (option) 
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Varmegenvindingsprincippet i Turbovex TX 3100A er baseret på den rote-

rende varmeveksler (B). 

Udsugningsventilatoren (A) suger den varme rumluft fra tragten (D) gen-

nem halvparten af veksleren (B), og ud gennem afkasthætten (F). Samti-

dig suger ventilatoren (C) frisk luft fra indsugningshætten (G) gennem 

den anden halvdel af veksleren, og blæser den opvarmede luft til indkast-

kappen (E), hvor luften fordeles i 360º ud i lokalet. 

Den ene halvdel af veksleren vil altid befinde sig i den varme luftstrøm fra 

udsugningsluften, hvor materialet i veksleren opvarmes, for derefter at 

blive afkølet når denne del roterer over i den kolde luft fra indsugningen. 

Herved afgives energien fra udsugningsluften til den friske luft i indblæs-

ningen, hvorved indblæsningsluften får tilført den opsamlede energi fra 

udsugningen. 

Processen er regenerativ, da veksleren roterer med et konstant lavt om-

drejningstal. 

Veksleren er udstyret med en renblæsningssektor, så trykforskellen mel-

FUNKTIONSPRINCIPPET 
 

 

  
 

Afkasthætte (F) 

 

Udsugningsventilator (A) 

 

Indsugningshætte (G) 

 

 

 

Veksler (B) 

 

Indsugningsventilator (C) 

 

Spjæld (option) 

El-eftervarmeflade (option) 

 

 

 

Indkastkappe (E) 
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

TX 3100A
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Flow Energi Lyd [1 meter] Lyd [2 meter] Lyd [3 meter] Lyd [4 meter] Lyd [5 meter]

Turbovex TX 3100A er testet i samarbejde med Ziehl-abegg. 

Luftflowet angiver det balancerende luftskifte relation til styrespændningen (0 – 10 

volt) og angives i m3/h. Anlægget kan indstilles trinløst efter det ønskede luftskifte. 

Lydniveauet angives i dB (A) i forhold til luftskiftet. Lyden er angivet i 1 til 5 meters 

afstand fra anlægget, under normale forhold.  

Dimension L x B: 3393x1300 mm 

Luftskifte: 1400-3000 m³/h 

Temperatur virkningsgrad: 74 % 

Filter: M5 

Vægt: 224 kg 

Strømtilslutning: 1 x 230 V/50Hz 

Effekt (motor): 2 x 750Watt 

Energiforbrug: 1044 Watt—1,25 KJ/m³  

Strømforbrug 4,5 A 

Lyd: 46-60 dbA 

Rør tykkelse i gennemføring: 870 mm 

El-eftervarmeflade (option): 6 kW 
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FLOWCHART 
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VEKSLER  
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MÅLTEGNING - standard 
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MÅLTEGNING - med forlængere 
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FORSLAG TIL MONTAGE 

Hældning 0° 

Hældning 10° 

Hældning 15° 

 

STANDARD: 

TX 3100A unit 

TX Electronic Control 

TX Inddækning 

 

OPTION: 

TX Tagramme 

TX Top forlænger (700 mm) 

TX Bund forlænger (500 mm) 

Justerbare tagbeslag for tagramme (sæt) 

TX Lange beslag (sæt) - til justering af ophæng + - 18 cm 

Ophæng trapez 

 

STANDARD: 

TX 3100A unit 

TX Electronic Control 

TX Inddækning 

 

OPTION: 

TX Tagramme 

TX Top forlænger (700 mm) 

TX Bund forlænger (500 mm) 

Justerbare tagbeslag for tagramme (sæt) 

TX Lange beslag (sæt) - til justering af ophæng + - 18 cm 

Ophæng trapez 

 

STANDARD: 

TX 3100A unit 

TX Electronic Control 

TX Inddækning 

 

OPTION: 

TX Tagramme 

TX Top forlænger (700 mm) 

TX Bund forlænger (500 mm) 

Justerbare tagbeslag for tagramme (sæt) 

TX Lange beslag (sæt) - til justering af ophæng + - 18 cm 
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FORSLAG TIL MONTAGE 

Hældning 20° 

Hældning 25° 

Hældning 30° 

 

STANDARD: 

TX 3100A unit 

TX Electronic Control 

TX Inddækning 

 

OPTION: 

TX Tagramme 

TX Top forlænger (700 mm) 

TX Bund forlænger (500 mm) 

Justerbare tagbeslag for tagramme (sæt) 

TX Lange beslag (sæt) - til justering af ophæng + - 18 cm 

 

STANDARD: 

TX 3100A unit 

TX Electronic Control 

TX Inddækning 

 

OPTION: 

TX Tagramme 

TX Top forlænger (700 mm) 

TX Bund forlænger (500 mm) 

Justerbare tagbeslag for tagramme (sæt) 

TX Lange beslag (sæt) - til justering af ophæng + - 18 cm 

 

STANDARD: 

TX 3100A unit 

TX Electronic Control 

TX Inddækning 

 

OPTION: 

TX Tagramme 

TX Top forlænger (700 mm) 

TX Bund forlænger (500 mm) 

Justerbare tagbeslag for tagramme (sæt) 

TX Lange beslag (sæt) - til justering af ophæng + - 18 cm 
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FORSLAG TIL MONTAGE 

Hældning 35° (udvendig serviceluge) 

 

Hældning 35° (indvendig serviceluge) 

Hældning 40° 

STANDARD: 

TX 3100A unit 

TX Electronic Control 

TX Inddækning 

 

OPTION: 

TX Tagramme 

TX Top forlænger (700 mm) 

TX Bund forlænger (500 mm) 

Justerbare tagbeslag for tagramme (sæt) 

TX Lange beslag (sæt) - til justering af ophæng + - 18 cm 

 

STANDARD: 

TX 3100A unit 

TX Electronic Control 

TX Inddækning 

 

OPTION: 

TX Tagramme 

TX Top forlænger (700 mm) 

TX Bund forlænger (500 mm) 

Justerbare tagbeslag for tagramme (sæt) 

TX Lange beslag (sæt) - til justering af ophæng + - 18 cm 

 

STANDARD: 

TX 3100A unit 

TX Electronic Control 

TX Inddækning 

 

OPTION: 

TX Tagramme 

TX Top forlænger (700 mm) 

TX Bund forlænger (500 mm) 

Justerbare tagbeslag for tagramme (sæt) 

TX Lange beslag (sæt) - til justering af ophæng + - 18 cm 
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RØGTEST  

1. 0 minutter 2. 4 minutter senere 

3. 8 minutter senere 4. 12 minutter sene-

5. 16 minutter sene- 6. 20 minutter sene-

Kjeldbjergvejens Auto, Skive 
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Master /slave funktionen giver mulighed for at et anlæg (masteren) kan kommunikere 

med op til 5 anlæg (slave 1-5) af gangen. Masteren bestemmer hvordan de andre an-

læg skal køre, det vil sige at alle 6 anlæg kører ens.  

Masteren får også en besked tilbage fra slaverne, så man på displayet kan se om der 

eventuelt er en fejl på et af anlæggene og hvilket anlæg. Det vil også sige at alle an-

læggene skal døbes med et nummer.  

STYRING / BETJENING 

TX Electronic Kontrol 

LON 

MODbus / RS-485  

Med TX Electronic Kontrol / displaypanel er der mange muligheder for individuelle 

indstillings parametre.  

LON-systemet (Local Operating Network) er et netværkssystem hvor ”intelligensen” 

er delt ud i systemets tilsluttede enheder, og ikke som traditionelt koncentreret i en 

styrecentral. Flere tusinde TX anlæg kan sættes op på samme LON og nettet kan være 

flere kilometer lang. For at kunne benytte denne LON funktion skal man bruge et eks-

tra lille print til hvert anlæg. Printet skal monteres på det eksisterende print i anlæg-

gene. 

• 4 parametre kan ændres—14 parametre kan læses 

MODbus er en industriel standard for seriel kommunikation, til brug i client/server 

kommunikation mellem enheder, der kan være forbundet via forskellige netværk. 247 

TX anlæg kan monteres på samme MODbus net og nettets længde kan være op til 500 

meter, forlænges op til 1000 meter ved lav hastighed i data com. For at kunne benytte 

denne MODbus funktion skal man bruge et ekstra lille print til hvert anlæg. Printet 

skal monteres på det eksisterende print i anlæggene. 

Master / Slave 

MODbus m/converter og pc-software 
MODbus er en industriel standard for seriel kommunikation, til brug i client/server 

kommunikation mellem enheder, der kan være forbundet via forskellige netværk. 200 

TX anlæg kan monteres på samme MODbus net og nettets længde kan være op til 500 

meter, forlænges op til 1000 meter ved lav hastighed i data com. For at kunne benytte 

denne MODbus funktion skal man bruge et ekstra lille print til hvert anlæg. Printet 

skal monteres på det eksisterende print i anlæggene. 

• Forceret drift 

• Forlænget drift 

• Temperatur Set-
punkt 

• Tastaturlås i 4 ni-
veauer 

• Alarm menu 

• Software stop 

• Dagsdrift 

• Natdrift 

• Kalender 

• Klokken/dag/dato 

• DST Off/on 

• Sprog 

• Standby 

• PIR 

• Teknisk menu 

• System info 

• m.fl. 
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