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A FEHU-A típusjelű álló kompakt légkezelők  

-A 12 

-A 25 

-A 35 

-A 50 

-A 80 

-A 110 

 F7 minőségű táskás szűrők a befúvó ágban 
 Lemezes hővisszanyerő 
 Frekvenciaváltóval egybeépített EC ventilátorok 
 Meleg vizes fűtés 
 Vizes, DX és indirekt adiabatikus hűtés opciók 
 ECODESIGN 2018 megfelelőség 

800 –1400 m3/h 

1900 –2800 m3/h 

2500 –4500 m3/h 

4000 –6000 m3/h 

5000 –10000 m3/h 

8000 –13000 m3/h 
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-AV 12 
800 –1400 m3/h 

 F7 minőségű táskás szűrők a befúvó ágban 

 Lemezes hővisszanyerő 

 ~50% visszakeverési lehetőség 

 Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes fűtés 

 Vizes vagy DX hűtés opció 

 ECODESIGN 2018 megfelelőség 

-AV 25 

4000 –6000 m3/h 

-AV 50 

1900 –2800 m3/h 

-AV 80 
5000 –10000 m3/h 

-AV 35 
8000 –13000 m3/h 

-AV 110 

2500 –4500 m3/h 

A FEHU-AV típusjelű álló kompakt légkezelők  
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-P 12 
600 –1500 m3/h 

 Kis alapterület igény 

 F7 minőségű táskás szűrők a befúvó ágban 

 Lemezes hővisszanyerő 

 Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes fűtés 

 Vizes vagy DX hűtés opció 

 ECODESIGN 2018 megfelelőség 

-P 25 

3000 –4500 m3/h 

-P 35 

1600 –2800 m3/h 

-P 50 
4000 –6000 m3/h 

A FEHU-P típusjelű kompakt légkezelő szekrények  
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-H 20 
1600 –2600 m3/h 

 Kis alapterület igény, felső légcsatorna csatlakozások 

 F7 minőségű táskás szűrők a befúvó ágban 

 Lemezes hővisszanyerő 

 Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes fűtés 

 Vizes vagy DX hűtés opció 

 ECODESIGN 2018 megfelelőség 

2800 –4800 m3/h 

-H 40 -H 60 
4200 –7200 m3/h 

A FEHU-H típusjelű kompakt légkezelő szekrények  
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A FEHU-L típusjelű lapos kompakt légkezelők 

800 –1400 m3/h 

-L 12 

2500 –4500 m3/h 

-L 35 

1900 –2800 m3/h 

-L 25 

 Lapos kivitel, alulról kezelhető ajtókkal 

 F7 minőségű táskás szűrők a befúvó ágban 

 Lemezes hővisszanyerő bypass nélkül 

 Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes fűtés 

 Vizes vagy DX hűtés opció 

 ECODESIGN 2018 megfelelőség 
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A FEHU-V típusjelű lakásszellőztető készülékek 

-VF 01 (fekvő kivitel) 
45 –120 m3/h 

-V 01 (álló, falra szerelhető kivitel) 
45 –120 m3/h 

-V 03 (álló, falra szerelhető kivitel) 
150 –350 m3/h 

-V 05 (álló, falra szerelhető kivitel) 
300 –500 m3/h 

-V 08 (álló, falra szerelhető kivitel) 
550 –800 m3/h 

 Kis helyigény, felső légcsatorna csatlakozások 

 F7 minőségű táskás pollenszűrők a befúvó ágban 

 Lemezes hővisszanyerő 

 Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok 

 Légcsatornába illeszthető villamos vagy meleg vizes utó-

fűtés opció 

 Légcsatornába illeszthető hideg vizes vagy DX hűtés 

opció 

 ECODESIGN 2018 megfelelőség 
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A FEHU-LS típusjelű extra lapos légkezelők  

-LS 05  
350 –500 m3/h 

 335 mm magasság, alulról kezelhető, mennyezethez függeszthető 

 F7 minőségű táskás pollenszűrő opció a befúvó ágban 

 Lemezes hővisszanyerő bypass nélkül 

 Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes fűtés 

 Hideg vizes vagy DX hűtés opció 

-LS 10  
600 –1600 m3/h 

-LS 15  
1250 –2250 m3/h 
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-T 05 
250 –600 m3/h 

-T 20 
1000 –2400 m3/h 

-T 10 
500 –1200 m3/

-T 30 
2000 –3400 m3/h 

 G4 minőségű lapszűrők 

 Lemezes hővisszanyerő bypass nélkül 

 3 fordulatszámon járatható EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes fűtés 

 Hideg vizes vagy DX hűtés opció 

A FEHU-T típusjelű kompakt légkezelők 
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-M 05 
250 –600 m3/h 

-M 10 
500 –1200 m3/

 Lapos, alulról kezelhető kivitel 

 G4 minőségű szűrők 

 Lemezes hővisszanyerő bypass nélkül 

 3 fordulatszámon járatható EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes fűtés 

 Hideg vizes vagy DX hűtés opció 

A FEHU-M típusjelű kompakt lapos légkezelők 

-M 20 
1000 –2400 m3/h 

-M 30 
2000 –3400 m3/h 
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-R 25 
1600 –2800 m3/h 

 Szekrényszerű, homlokoldalról 

kezelhető kivitel 

 F5 minőségű szűrő 

 Forgódobos hővisszanyerő  

 Frekvenciaváltóval egybeépített 

EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes fűtés 

 Hideg vizes vagy DX hűtés opció 

 Adiabatikus hűtés opció 

A FEHU-R típusjelű kompakt légkezelő szekrények 

-R 35 
3000 –4500 m3/h 
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-F 25 
1900 –2800 m3/h 

 F7 minőségű pollenszűrő a befúvó ágban 

 Forgódobos hővisszanyerő  

 Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes fűtés 

 Hideg vizes vagy DX hűtés opció 

 ECODESIGN 2018 megfelelőség 

A FEHU-F típusjelű kompakt álló légkezelők 

-F 50 
4000 –6000 m3/h 

-F 12 
800 –1400 m3/h 

-F 35 
2500 –5000 m3/h 

-F 80 
5000 –10000 m3/h 

-F 110 
8000 –13000 m3/h 
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-B 25 
1900 –2800 m3/h 

 F7 minőségű pollenszűrő a befúvó ágban 

 Hőcsöves hővisszanyerő (csak téli üzemben működik) 

 Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes fűtés 

 Hideg vizes vagy DX hűtés opció 

 ECODESIGN 2018 megfelelőség (a hővisszanyerés hatásfokát kivéve) 

A FEHU-B típusjelű kompakt álló légkezelők 

-B 50 
4000 –6000 m3/h 

-B 12 
800 –1400 m3/h 

-B 35 
2500 –5000 m3/h 

-B 80 
5000 –10000 m3/h 

-B 110 
8000 –13000 m3/h 
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 Mosható, rozsdamentes acél belső felület 

 F7 minőségű pollenszűrő a befúvó ágban 

 Hőcsöves hővisszanyerő (csak téli üzemben működik) 

 Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes fűtés 

 Hideg vizes vagy DX hűtés opció 

 ECODESIGN 2018 megfelelőség (a hővisszanyerés hatásfokát kivéve) 

A FEHU-B St típusjelű kompakt álló légkezelők tiszta terekhez 

-B-Steril 25 
1800 –3200 m3/h 

-B-Steril 15 
800 –2200 m3/h 
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-S 20 
1500 –3000 m3/h 

 Igény szerinti funkcionális tartalom 

 Minden funkcionális elem több változatban választható 

 F7 minőségű pollenszűrő lehetőség 

 Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok 

 Meleg vizes vagy villamos fűtés 

 Hideg vizes vagy DX hűtés opció 

 Hővisszanyerési lehetőség közvetítőközeges géppárral 

A FEHU-S típusjelű szimpla légkezelők 

-S 30 
2500 –4000 m3/h 

-S 15 
1200 –2100 m3/h 

-S 25 
2000 –3500 m3/h 

-S 40 
3000 –4500 m3/h 

-S 50 
4500 –6000 m3/h 

A körvonalrajzokon látható hosszméretek minden funkcionális 

elemből a leghosszabb választása esetén adódnak. 
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 Többféle funkcionális összetételű elrendezés 

választható 

 G4 minőségű lapszűrő 

 3 fordulatszámon járatható EC motoros ventiláto-

rok 

 Meleg vizes vagy villamos fűtés 

 Hideg vizes vagy DX hűtés 

A FEHU-C típusjelű szimpla légkezelők 

-C 20 
1000 –2400 m3/h 

-C 05 
250 –600 m3/h 

-C 10 
500 –1200 m3/h 

-C 30 
2000 –3400 m3/h 

A körvonalrajzokon látható hosszméretek minden funkcionális elemből a leghosszabb választása esetén adódnak. 
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 335 mm magasság, alulról kezelhető, mennyezethez függeszthető 

 G4 minőségű lapszűrő 

 3 fordulatszámon járatható EC motoros ventilátorok 

 Háromféle elrendezési változat 

 Hideg vizes vagy DX hűtés lehetőség 

A FEHU-LSX típusjelű extra lapos légkezelők 

-LSX 15 
1250 –2500 m3/h 

-LSX 05 
350 –500 m3/h 

-LSX 10 
600 –1800 m3/h 

A körvonalrajzokon látható hosszméretek a leghosszabb elrendezési változatra vonatkoznak 
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Választhatók 3 kötött fordulatszámon járatható vagy 

Frekvenciaváltóval szabályozható EC motoros ventilátorral szerelve 

A FEHU-D bedobozolt ventilátorok 

-D 20 
1000 –2400 m3/h 

-D 05 
250 –600 m3/h 

-D 10 
500 –1200 m3/h 

-D 30 
2000 –3400 m3/h 
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 Ipari környezetbe tervezett készülék 

 Csak belső térben a levegő keringetésre alkalmas 

 A teljesítmény 0°C-os belépő levegő és 70/50°C-os fűtővíz esetére érvényes 

A FEHU-X axiálventilátoros fűtőkészülék 

-X 40 
3000 m3/h  25 kW 

-X 10 
1000 m3/h  8 kW 

-X 25 
1500 m3/h  14 kW 

-X 60 
4500 m3/h  37 kW 
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A FEHU-E építőelemes és FEHU-U uszodai építőelemes légkezelők 

 13 típus gépnagyság 0,24 és 3 m2 belső keresztmetszetek között (~ 2000 m3/h—

32000 m3/h légszállítás) 

 További egyedi szekrényméretek lehetségesek ~ 7,5 m2 belső keresztmetszetig 

 Egyedi keresztmetszetek rendelhetők 

 A megrendelő szerint kiválasztott funkcionális elemek és elrendezés választható 

 Több mint 90 típus funkcionális elem 

 Egyedi funkciójú és kivitelű elemek lehetségesek 

 Lég– és hőtechnikai méretezés számítógépes programmal 

 Részletes műszaki adatokat tartalmazó ajánlat kidolgozása 

Tipikus hővisszanyerős iker légkezelő elrendezése 
Tipikus hővisszanyerős uszodai légkezelő elrendezések 


