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Ventilatie op maat

CODUMé ATAM

Balansventilatie
met warmterecuperatie

Codumé ATAM ventilatie units
Plug and play van 600 tot 120 000 m3/u

www.codume.eu

Codumé ATAM series
ATAM-P
• Assortiment van 600 - 19 200 m3/u
• Rendement tot 90%
• Plug and play
• Ventilatoren met EC technologie
• Volledige regeling ingebouwd
• Regeling op basis van constant volume of optioneel,
constante druk.
• Aan te sluiten op GBS systemen via LON, MODBUS,
BACNET, RS 485 en geïntegreerde webserver.
• Kanaalaansluitingen aan kopse zijde

ATAM-PV
• Assortiment van 800 – 3 200 m3/u
• Rendement tot 90%
• Plug and play
• Ventilatoren met EC technologie
• Volledige regeling ingebouwd
• Regeling op basis van constant volume of optioneel,
constante druk.
• Aan te sluiten op GBS systemen via LON, MODBUS,
BACNET, RS 485 en geintegreerde webserver.
• Kanaalaansluitingen aan bovenzijde

ATAM-PS
• Assortiment van 1 150-3 600 m3/u
• Rendement tot 90%
• Plug and play
• Ventilatoren met EC technologie
• Volledige regeling ingebouwd
• Regeling op basis van constant volume of optioneel,
constante druk.
• Aan te sluiten op GBS systemen via LON, MODBUS,
BACNET, RS 485 en geïntegreerde webserver.
• Kanaalaansluitingen aan kopsezijde

ATAM-R
• Assortiment van 1 000 – 20 000 m3/u
• Rendement tot 80%
• Plug and play
• Ventilatoren met EC technologie
• Volledige regeling ingebouwd
• Regeling op basis van constant volume of optioneel,
constante druk.
• Aan te sluiten op GBS systemen via LON, MODBUS,
BACNET, RS 485 en geïntegreerde webserver.
• Kanaalaansluitingen aan kopsezijde
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ATAM-PB
• Assortiment van 170 – 120 000 m3/u
• Projectmatige bouw
• Materiaalkeuze vrij
• Industriele toepassingen
• Hygiene uitvoeringen
• Scheepsbouw
• Glastuinbouw

ATAM PC
• Maximum 800 m3/u
• Veelzijdige toepassingen :
> montage tussen verlaagd plafond
> inbouwmontage met inblaasplenum
> verticale opstelling in bv kast
> staand in de ruimte
> inclusief regeling
• Uitermate geschikt voor klaslokalen
• Zeer laag geluidsniveau

Regelingen
1. Afstandsbediening optie
2. GBS optie
3. PC (via LAN) optie
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Codumé ATAM : Ventilatie op maat

codumé ventilatie units op maat
Codumé ATAM ventilatie units

ATAM-PS

Codumé ventilatie units zijn ontwikkeld om aan alle
wensen in de klimaattechniek te kunnen voldoen.

De ATAM-PS is bij uitstek geschikt voor o.a. renovatie
projecten.

Daarbij is een maximaal comfort bij een zo laag mogelijk
energieverbruik het uitgangspunt.

Door de beperkte afmetingen van deze units passen deze
door alle gangbare deuropeningen.

Het lage energieverbruik wordt gegarandeerd door
toepassing van energiezuinige EC-motoren

ATAM-R

in combinatie met een zeer lage luchtsnelheid door de
unit waardoor de interne luchtweerstand minimaal is.
De Codumé units zijn volledig koudebrug vrij en
opgebouwd uit brandwerende 45 mm sandwichpanelen.
De isolatie bestaat uit mineraalwol en geeft een zeer
hoge thermische – en akoestische isolatiewaarde.
De buitenbeplating is een verzinkte plaat gecoat in
RAL 7000, de binnenbeplating is gemaakt uit hoog
corrosiewerend magnesium zink. De units zijn zeer
fraai van uiterlijk en uitgevoerd met degelijk hang- en
sluitwerk.
ATAM-P
De ATAM-P serie bestaat uit units met een aluminium
tegenstroomwisselaar voor voelbare warmte overdracht.
De unit kan zowel in binnen- als buitenopstelling worden
geleverd en is standaard voorzien van een bypass klep.
De unit kan worden uitgebreid met alle gewenste opties
zoals na-verwarmer, koeler, geluiddempers, kleppen en
volledig geïntegreerde koeltechniek.
ATAM-PV
De ATAM-PV is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in
kleine ruimtes.

De ATAM-R serie bestaat uit units met een warmtewiel
voor zowel voelbare warmte- als vochtoverdracht. De unit
kan zowel in binnen- als buitenopstelling worden geleverd.
Uitbreiding met alle gewenste opties is mogelijk zoals naverwarmer, koeler, geluiddempers, kleppen en volledig
geïntegreerde koeltechniek.
ATAM-PB
De units uit deze serie kunnen geheel klantspecifiek in
elke gewenste afmeting worden gemaakt.
Geschikt voor o.a. industriële toepassingen, tuinbouw
en scheepvaart vanwege de vele mogelijkheden op het
gebied van materiaalkeuze en afmetingen. De units
kunnen ook volledig in roestvrij staal worden uitgevoerd.

Speciale uitvoeringen:
ATAM-PC
Deze unit is ontworpen voor zowel horizontale- als
verticale montage. Vanwege de afmetingen kan de unit
worden ingebouwd tussen een verlaagd plafond of in een
kast. De unit kan optioneel met een uniek inblaasplenum
worden uitgevoerd, zodat deze in de te ventileren ruimte
kan worden opgesteld!
Kleur: RAL 9010

Vanwege de bovenaansluitingen en compacte bouw is
deze unit hiervoor uitermate geschikt.
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