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Weland Luftbehandling förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande

ALLMÄN BESKRIVNING  

UNDERTAKSAGGREGAT 

Undertaksaggregat WLU

är kompakta och kraftfulla till- eller frånluftsaggre-
gat speciellt anpassade för trånga utrymmen och 
upphängning i tak.

Höljet

består av dubbla Alu-zink behandlade stålplåtar 
(miljöklass M3) med 50mm mellanliggande brand-
härdig isolering samt ett kraftigt ramverk av natur-
anodiserade aluminiumprofiler. Ramverket är 
förberett för montering av upphängningsanordning 
som säljs separat. Aggregatet kan monteras i val-
fri position utan modifiering. 

Filterkassett

av typ påsfilter med syntetiskt kompositmedia. 
Mediet består av två olika skikt syntetiska micro-
fibrer som ger en progressiv struktur. Filtret är inte 
elektriskt laddat och innehåller heller inga kemiska 
bindemedel. Ramen består av varmförzinkad plåt 
och hela filtret kan deponeras med hushållssopor, 
alternativt brännas. Finns i klasserna F5, F6 & F7.

Dubbelsugande radialfläktar

med framåtböjda skovlar och ytterrotormotor, ef-
fektivt avvibrerade mot höljet, ger en lugn och tyst 
drift. Fläktarnas kapacitet kan enkelt regleras med 
transformator eller tyristor (tillbehör)

Luftvärmaren

är inbyggd i aggregatet och finns i två utföranden; 
elektrisk eller varmvatten. Den elektriska luftvär-
maren kan erhållas för tyristorreglering (3-fas) al-
ternativt uppdelat i flera effektsteg för stegkop-
plare. Maxtermostat med automatisk återställning 
samt överhettningsskydd med manuell återställn-
ing finns inbyggda i elvärmaren. 
Varmvattenbatterierna databeräknas efter kun-
dens förutsättningar och en detaljerad utskrift un-
derlättar injustering vid driftsättning. Kapaciteten 
regleras noggrant med motoriserad två- eller tre-
vägsventil.

Spjäll

sitter inbyggt i aggregatet och håller täthetsklass 2 
(typ3). Spjället är uppbyggt av aluminiumprofiler 
och har två eller tre motgående spjällblad med ax-
el för elektrisk spjällmotor alternativt låsbart hand-
manöverdon.

Tillvalsutrustning

I förlängt utförande kan undertaksaggregatet 
förses med blandningsspjäll för återluftsinföring. 
Kylbatteri för vatten eller direktexpansion (DX) da-
taberäknas efter aktuella förusättningar och lev-
ereras för kanalmontage med inbyggd droppskål 
och dräneringsuttag. 

Styrutrustning

Undertaksaggregat WLU kan utrustas med in-
byggd styrutrustning, alternativt förberedd för ann-
an, yttre styrutrustning. Den digitala reglercentra-
len konstanthåller inställd temperatur med stor 
precision. Reglercentralen har inbyggt vecko-ur 
med automatisk omställning mellan sommar- och 
vintertid. Via tydliga menyer kan man enkelt se 
och ändra de olika reglerparametrarna. Larmer 
presenteras i klartext på den löstagbara handter-
minalen.

Vid elvärme är aggregatet utrustat med en flödes-
vakt som skyddar elvärmarna mot överhettning 
vid för lågt eller uteblivet luftflöde. Vid vatten-
värme övervakar ett reglerande frysskydd konti-
nuerligt vattentemperaturen och stoppar aggrega-
tet vid frysrisk. Batteriet varmhålls till ca 25ºC vid 
stillestånd.

      Tillvalsutrustning

 -Transformator för flödesreglering
 -Transformator hel / halvfart
 -Styrning extern utrustning
 -Timer
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 Ljudväg       Korrektion Kok / Oktavband Hz 
               125    250    500    1000    2000    4000    8000    dB(A)

 Fläktutlopp WLU-230        -8    -7    -5    -10    -12    -15    -17 -4  
   WLU-500    -7    -6    -5    -10    -12    -15    -17 -4 
   WLU-800    -7    -6    -5    -10    -12    -16    -19 -4 
   Luftintag    -12    -12    -16    -21    -25    -32    -37 -18 
 Till omgivning    -14    -24    -38    -44    -48    -50    -54 -39

Ljuddata redovisad enligt AMCA - metoden. 

Ljudeffektsnivån uppdelad på respektive oktavband, erhålls genom att addera värdena i 
tabellen ovan till avläst total ljudeffektsnivå i kapacitetsdiagram.

Ljudtrycksnivå till omgivning i dB(A) gäller i efterklangsfältet och Lw-Lp=12dB  

 Spänning fläktmotor         (V)     1~ 230                1~ 230                  1~ 230
 Märkström fläkt, max   (A)        1,31                   3,60                   6,30   
 Spänning elvärme        (V)     3~ 400                3~ 400                   3~ 400 
 Märkström elvärme, max  (A)       17,3                  39,0                  52,0  
 Eleffekt elvärme, max      (kW)        12           27                    36  

Weland Luftbehandling förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande

TEKNISKA DATA 

Elektriska data      WLU-230          WLU-500          WLU-800 
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Längd extra funktionsdel för blandningsspjäll = 500mm 
Luftintag är försett med PG-profil och tätning
Fläktutlopp är försett med spirostos 
                       
  Undertaksaggregat         H    B    L    C    D    Ø    R    Vikt*  

           WLU-230        375    673    1358    400    200    200    1/2" 59  
           WLU-500    475    773    1458    500    300    315    3/4" 81 
           WLU-800    543    923    1558    600    400    400    1" 98 
 
*= ca.vikt med vattenbatteri, exklusive styrutrustning.
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MÅTT & VIKT 

UNDERTAKSAGGREGAT 

Strandvägen 65  �  870 52 Nyland
Tel. 0612 - 77 18 80  �  Fax 0612 - 77 18 99

E-post: info@welandluftbehandling.se 
http://www.welandluftbehandling.se

Ytterligare information om våra produkter
kan Du få i vår produktkatalog.

KONTAKTA OSS - DET LÖNAR SIG




