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WK-com TB1: Utförande utan köldbryggor
Klippan bland milstolparna
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Konstruktion utan köldbryggor

WK-com TB1
Klippan bland milstolparna 
Vår nya WK-com TB1 har utvecklats på grundval 
av vårt beprövade väderbeständiga klimataggregat 
med dubbla väggar tillhörande serie WK-com N. 

Genom konstruktivt precisionsarbete har ett  
klimataggregat uppstått, som tack vare de  
utmärkta värdena för aggregatets skal är den 
idealiska lösningen.

WK-com TB1 i detalj

Extremt platt, urkopplad inre låsmekanism

Dubbla dörrar

1  Dubbla dörrar
Särskilt anspråksfull är dörrarnas  
konstruktion, som varaktigt, dvs. även  
efter att ha blivit öppnade och stängda 
många gånger, uppfyller de termiska och 
mekaniska värden som krävs. Utförandet 
med våra dubbla dörrar garanterar dessa 
egenskaper med högsta säkerhet. 

Genom urkoppling av inner- och ytterdörren 
reduceras å ena sidan ljudöverföringen  
ochå andra sidan förbättras isoleringen.  
Detta sparar energi och aggregatet är 
extremt tyst vid drift.

Genom den tredubbla dörrtätningen  
reduceras läckageförluster betydligt och 
bidrar till en energibesparande drift.  
Tätningsprofilen som satts fast på  
innerdörrens ram förhindrar precis som  
ett kar att kondensat rinner ut.

2  Ny låsmekanism 
på insidan

Insidans extremt flata låsmekanism med ett 
stabilt metallhölje är termiskt avgränsat från 
aggregatets inre, reducerar förluster genom 
läckage och köldbryggor.  
Låsmekanismen har en säkringsfunktion mot 
att dörren öppnas från trycksidan.

3  Stabil konstruktion
Genom konstruktionen med dubbelt skal 
(invändigt 30 mm tjocka paneler med  
isolering av minieralfibrer, utvändigt 50 mm 
tjock PU beklädnad) nås utmärkta termiska 
egenskaper. Även mekaniska värden som 
läckage från insidan och nedböjning  
motsvarar de högsta klasserna D1 och L1.

Lika bra även värdena för aggregathusets 
ljudisolering (se tabell).

4  Klädda hörn
Känsliga områden för termiskt högeffektiva 
klimataggregat är även hörn och kanter.  
De måste naturligtvis varaktigt motsvara 
krävda termiska värden, men enligt vår  
erfarenhet även vara stabila och robusta  
mot yttre påverkan. 

Därför har vi isolerat alla hörn och kanter 
extra, för att undvika alla slags köldbryggor, 
men dessutom klätt dem med yttre profil-
plåtar.

Känner du till ett bättre?

Garanterad kvalitet: DIN-, VDI- och hygien-kontroller,
Medlem i tillverkarförbundet RLT 
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Klädda hörn, termiskt avgränsad skruvkopplingAggregatets konstruktion med dubbel isolering

5  Detaljer
Köldbryggor undviks med många 
detaljlösningar.

Därvid använder man särskilda förbindelser 
mellan panelerna, även användning av 
lyftöglor för att lyfta aggregatet uppifrån  
är möjlig tack vare vår konstruktion.

Värden efter kontroll enligt DIN EN 1886 

Typ av 
aggregat 
byggserie

Isolerings-
tjocklek

Isoleringsma-
terial

Aggrega-
thus läckage

Nedböjning Filter-bypass 
läckage

U kb Aggregathus ljudisolering

+ - + - + - + - 125 250 500 1k 2k 4k 8k

[mm] [mm] Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl [dB]

WK-com TB1 82,5 30 mineralull 
50 PU-paneler

L1 L1 D1 D1 F9 F9 T1 TB1 15,4 25,7 32,5 37 40,9 51,9 59,2

Konstruktion utan köldbryggor

Fördelar
Rock Solid

XX TÜV-testad enligt DIN EN 1886

XX för placering inom- eller utomhus

XX dubbla väggar

XX bästa termiska värden T1 / TB1

XX bästa mekaniska värden L1 / D1

XX utan köldbryggor
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WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Affärsenhet Värme - Ventilation - Klimatteknik
Münchener Str. 54
DE-85290 Geisenfeld, TYSKLAND
Telefon +49 (0)8452 99-0
Telefax +49 (0)8452 99-250
E-post info@wolf-geisenfeld.de
Internet www.wolf-geisenfeld.de

sv

WOLF på www.facebook.com/wolf.geisenfeld
WOLF på www.youtube.com/wolfanlagentechnik


