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20-85 kW lucht-lucht 
rooftop

BALTIC™ biedt de gunstigste levenscycluskosten dankzij het hoge 
energierendement en de geringe installatie- en onderhoudskosten. 

eComfort™,
LENNOX’ toewijding inzake energie-efficiëntie en 
milieuvriendelijke oplossingen.

Laag energieverbruik

Lagere onderhoudskosten

Betere recycling

• Klasse “A”-efficiëntie op de meeste modellen: EER tot 3,4 bij vollast / 5,7 bij deellast, COP tot 3,9

• Geavanceerd koelcircuit, Multi scroll R410A compressoren, elektronische expansieventielen, dynamisch en afwisselend ontdooien

• eDrive™ ventilator met variabel toerental en directe aandrijving, geregeld door de intelligente CLIMATIC™ 60 met volledig 
geïntegreerde communicatie

• Nauwkeurige toevoerregeling van verse lucht en vrije koeling met optionele warmteterugwinning

• Extra verwarming mogelijk met gas, elektriciteit of heet water

Productcatalogus · 05-2011 · Niet-contractuele foto’s
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Providing indoor climate comfort

•

BALTIC™, FLEXY™ & FLEXY™ EC
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Rooftop
Luchtgekoelde rooftopunits

20 – 234 kW

Watergekoelde rooftopunits

47 - 196 kW

Rooftopunits met module voor warmteterugwinning

25 – 165 kW
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BALTIC™ • 20  85 kW
FLEXY™ • 85  234 kW
FLEXY™ EC • 85  234 kW

Belangrijke toepassingen
• Grote en kleinere bedrijfsgebouwen (detailhandel, 

luchthavens, restaurants, winkels, benzinestations …)
• Bioscopen, theaters
• Bedrijfsgebouwen en logistieke centra

Waarom deze keuze?
• Een energie-efficiënte oplossing
• Kosteneffectief pakket voor snelle en gemakkelijke installatie
• Diverse verwarmingsopties mogelijk
• Regeling van toevoer van verse lucht en vrije koeling
• Ruime keuze aan communicatie-interfaces

LuChTgEkoELdE RooFToPunITs
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Algemene beschrijving
Een rooftop is de voordeligste oplossing voor efficiënte en comfortabele airconditioning van gebouwen met 
grote ruimten.
• Eersteklas efficiënte systemen dankzij Multi scroll-compressoren in combinatie met het chloorvrije 

koudemiddel R410A. Rooftops vormen de meest innovatieve apparaten van LENNOX voor commerciële 
toepassingen.

• eDrive™ ventilatiesysteem met variabel toerental en directe aandrijving, om nog meer energie te besparen 
op de nieuwe BALTIC™ en FLEXY™ EC.

• Geavanceerde regelaar CLIMATIC™ 60, ontworpen voor nog meer energie-efficiëntie en betrouwbaarheid. 
De regelaar combineert master-slave-mogelijkheden met een ruime keuze aan communicatie-interfaces.

• Een kosteneffectieve en compacte oplossing voor een snelle en gemakkelijke installatie.
• Een laag gewicht voor eenvoudige plaatsing op diverse locaties.
• Diverse configuraties van de luchtaansluitingen en verschillende soorten daksokkels zorgen er voor dat de 

unit past op vrijwel elk gebouw.
• Diverse verwarmingsopties mogelijk met een intelligente regeling om de meest efficiënte verwarmingsmethode 

te kiezen, rekening houdend met de buitentemperatuur.
• Regeling van de toevoer van verse lucht en vrije koeling voor een gezonde en comfortabele omgeving.
• De apparaten zijn in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:
 ► Alleen koelen
 ► Warmtepomp
 ► Alleen koelen met gasbrander voor standaard of hoge capaciteit
 ► Units geschikt voor meerdere energiebronnen, zoals warmtepomp met gasgestookte verwarming

hoofdcomponenten
• R410A scroll-compressoren
• Elektrisch paneel dat voldoet aan de norm EN 60204-1, met automatische zekeringen en genummerde 

draden en connectors.
• Brandveilig (M0) isolatiemateriaal
• Ruime keuze aan luchtfilters en prefilters tot klasse F7.
• Variabele aandrijving of directe transmissiekoppeling met variabel toerental, afhankelijk van de unit.
• Uitneembare en wasbare aluminium condensaatbak en afvoersifon.
• Corrosiebestendige omkasting (gegalvaniseerd staal of aluminium) met roestvaststalen bevestigingen.

CLIMATIC™-regelaar
• Volledige weergave van alarmen en geschiedenis.
• Vele instellingen en waarden beschikbaar voor aanpassing en diagnose.
• Geavanceerde regelfuncties: geavanceerd beheer van de compressor, dynamisch ontdooien; intelligente 

toevoerregeling van verse lucht; automatische omschakeling zomer/winter, ventilator met variabel toerental 
en meting van het luchtdebiet (op de nieuwe BALTIC™)

• Uitgebreide communicatiemogelijkheden: Master/Slave, ModBus en BACnet RS485 of TCP-IP, LonWorks, 
• Compatibel met oplossingen voor LENNOX-monitoring: ADALINK™, LennoxVision

LuChTgEkoELdE RooFToPunITs
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BALTIC™
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Energiebesparing door innovaties

Axiale ventilatoren met 
speciale schoepbladen

Verse lucht en vrije koeling

edrive™:
Ventilator met directe aandrijving met 
variabel toerental en eFlow™ meting 
van het luchtdebiet

CLIMATIC™ 60 geavanceerde 
regeling:
Intelligente regeling voor een hoger 
rendement en eenvoudiger installatie 
en onderhoud

hoog efficiënt koelcircuit
Multiscroll R410A compressoren
Elektronisch expansieventiel
Geoptimaliseerd oppervlak voor warmte-uitwisseling
Dubbele circuits

BALTIC™ biedt de gunstigste levenscycluskosten dankzij het hoge energierendement, de 
geoptimaliseerde installatietijd en de geringe onderhoudskosten.

geavanceerd koelcircuit

CLIMATIC™ 60 geavanceerde regeling

edrive™-ventilator met variabel toerental:

eRecovery™

• Multiscroll-compressor technologie voor de 
beste lastprestaties over het hele jaar

• Koudemiddel R410A voor het beste 
koelrendement

• Een elektronisch expansieventiel voor 
optimale regeling onder alle omstandigheden

• Geoptimaliseerd warmtewisselaaroppervlak 
voor verhoogde systeem prestaties

• Intel l igente regel ing van al le unit 
parameters voor energie-efficiëntie, ook 
op lange termijn 

• Bewaking en diagnostiek van componenten, 
voor een veilige en betrouwbare werking

• Installatie en onderhoud zijn gemakkelijk 
dankzij de CLIMATIC™ Wizard™ en 
Adalink-services

• Gebruikersvriendelijke interface:
 Weergave hoge/lage druk van koudemiddel
 eFlow™ luchtstroomaflezing
 Energiemeter
• Volledig geïntegreerde communicatie:
• Master/Slave, ModBus®, BACnet®, 

LonWorks®

• Jaarlijkse energiebesparing 30%:
 Variabele luchtstroom
• Gemakkelijk in bedrijf te stellen en 

eenvoudig onderhoud:
 Onderhoudsvrij systeem
 eFlow™ meting van het luchtdebiet
 Ingebouwde soft starter
 Vervuild filter DP compensatie 

• W i n t  e n e r g i e  t e r u g  u i t  h e t 
koudemiddelzijdige systeem die anders 
verspild zou worden tijdens koeling

• Brengt vrij beschikbare thermische 
energie over naar plaatsen waar er 
behoefte aan is 

• Dekt 100% van de verwarmingsbehoefte
• F l e x i b e l :  a a n v u l l e n  m e t 

thermodynamische of extra verwarming 
is mogelijk

De “Multiscroll” compressor-technologie 
verbruikt minder energie dan 

oplossingen met een “Inverter”.

eDrive™, de ventilator met variabel toerental en directe 
transmissie is een standaardfunctie van LENNOX’ BALTIC 

™-units die energie bespaart en de onderhoudskosten beperkt.

eRecovery™ vermindert de jaarlijkse energierekening en 
leidt tot minder milieubelasting, door warmte te benutten die 

vrijkomt bij het koelen van etenswaren.
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BALTIC™

024 030 038 042 045

23,8 30 38,2 40,7 44,8
7,1 9,7 12,3 14,1 14,1
3,6 3,5 3,5 3,3 3,46
3,3 3,0 3,0 2,8 3,1
A A A B A

20,7 26,3 34,9 38 40,8
5,6 7,3 10,2 11,5 11,9
4,0 4,1 3,8 3,7 3,7
3,7 3,6 3,4 3,3 3,4
A A A B A

19 / 43 19 / 43 19 / 43 19 / 43 31 / 56
18 / 36 18 / 36 18 / 36 18 / 36 27 / 54
18 / 36 18 / 36 18 / 36 18 / 36 24 / 48

50 59 63 66 84

1 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2
6,1 6,1 8,1 8,1 11,5

48

4200 5700 6300 6900 7100
3600 4600 5100 5500 5700
5600 6800 8400 8400 9700

80 80 81 82 83
77 77 78 79 80
71 76 78 80 74

052 057 065 075 085

51,1 57,1 65,1 76,5 83,5
16,6 18,2 22,3 24,7 28,8
3,5 3,6 3,5 3,5 3,4
3,0 3,0 2,8 3,0 2,8
A A B A B

46,3 54,4 62,3 73,5 80,1
13,5 15,9 19,3 21,6 25
3,8 3,9 3,8 3,9 3,6
3,4 3,4 3,2 3,4 3,2
A A B A B

31 / 56 31 / 56 31 / 56 56 / 112 56 / 112
27 / 54 27 / 54 27 / 54 27 / 54 37 / 54
24 / 48 24 / 48 24 / 48 36 / 72 36 / 72

93 103 109 178 186

2 / 3 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
11,6 15 15,2 21 21

48

8300 9900 11100 13500 14500
6700 7900 8100 10500 10500
11200 13100 13100 17000 19000

83 84 84 83 84
80 81 82 80 81
77 81 83 83 84
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(1) Alle gegevens op basis van condities Eurovent-standaard bij 400 V / 3 fasen / 50 Hz bij nominale luchtstroom, nominale externe statische druk (2) Inclusief compressor, buitenventilator (axiaal) en binnenventilator (centrifugaal)
(3) COP net = Netto koelcap / Pabs totaal (4) De bedrijfsgrenzen voor koelen en verwarmen worden gegeven voor constante bedrijfsomstandigheden bij de genoemde temperaturen
(5): S = Standaardcapaciteit - H = Hoge Capaciteit
BALTIC™ voldoet aan de eisen voor het RT Eurovent certificatieprogramma (www.eurovent-certification.com)

Algemene gegevens
BALTIC™ BAC/BAh/BAg/BAM
koeling BAC/BAg
Koelcapaciteit bruto (1) kW
Opgenomen vermogen BAC kW
Bruto EER koeling (3)

Netto EER koeling
Klasse Eurovent energie-efficiëntie voor Koeling
Verwarming BAh/BAM
Netto verwarmingscapaciteit (1) kW
Opgenomen vermogen BAH kW
Bruto COP verwarming (2)

Netto COP verwarming (2)

Klasse Eurovent energie-efficiëntie voor Verwarming
Aanvullende verwarming
Gasverwarmingscapaciteit kW - S/H (5)

Capaciteit elektrisch verwarmingselement kW - S/H (5)

Capaciteit elektrisch voorverwarmingselement kW - S/H (5)

Capaciteit warmwaterbatterij H (lucht 10°C / water 90-70°C) kW (5)

koudemiddelcircuit
Aantal compressoren / Aantal circuits
Koudemiddelvulling per circuit Kg
Max. buitentemp. bij binnentemp. van 27°C DB/ 19°C WB (4) °C
Ventilatiegegevens
Nominaal luchtdebiet m3/h
Minimale luchtstroom m3/h
Maximale luchtstroom m3/h
Akoestiek bij 100 Pa
Extern geluidsvermogen op standaardunit (1) dB(A)
Extern geluidsvermogen op Low Noise-unit (1) dB(A)
Geluidsvermogen binnenventilator op standaardunit (1) dB(A)

BALTIC™ BAC/BAh/BAg/BAM
koeling BAC/BAg
Koelcapaciteit bruto (1) kW
Opgenomen vermogen BAC kW
Bruto EER koeling (3)

Netto EER koeling
Klasse Eurovent energie-efficiëntie voor Koeling
Verwarming BAh/BAM
Netto verwarmingscapaciteit (1) kW
Opgenomen vermogen BAH kW
Bruto COP verwarming (2)

Netto COP verwarming (2)

Klasse Eurovent energie-efficiëntie voor Verwarming
Aanvullende verwarming
Gasverwarmingscapaciteit kW - S/H (5)

Capaciteit elektrisch verwarmingselement kW - S/H (5)

Capaciteit elektrisch voorverwarmingselement kW - S/H (5)

Capaciteit warmwaterbatterij H (lucht 10°C / water 90-70°C) kW (5)

koudemiddelcircuit
Aantal compressoren / Aantal circuits
Koudemiddelvulling per circuit Kg
Max. buitentemp. bij binnentemp. van 27°C DB/ 19°C WB (4) °C
Ventilatiegegevens
Nominaal luchtdebiet m3/h
Minimale luchtstroom m3/h
Maximale luchtstroom m3/h
Akoestiek bij 100 Pa
Extern geluidsvermogen op standaardunit (1) dB(A)
Extern geluidsvermogen op Low Noise-unit (1) dB(A)
Geluidsvermogen binnenventilator op standaardunit (1) dB(A)
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BALTIC™
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024 030 038 042 045 052 057 065 075 085
2250 2250 2250
2283 2783 3663
1240 1258 1258
425 425 425

696 711 726 726 937 952 967 982 1150 1150

739 754 769 769 970 985 1000 1015 1225 1225
758 773 788 788 992 1007 1022 1037 1285 1285

024 030 038 042 045 052 057 065 075 085

2123 2123 2123
1718 2218 2719
405 405 405

2223 2223 2223
1818 2318 2818
455 455 455

2128 2193 2193
1741 2240 2744
771 771 771
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Fysieke gegevens

BALTIC™ BAC/BAh/BAg/BAM
A Mm
B Mm
C Mm
D Mm
gewicht van standaard units
Basisunit BAC Kg
gewicht gasunits
Basisunit BAG standaard capaciteit Kg
Basisunit BAG hoge capaciteit Kg

MuLTIdIRECTIonELE dAksok-
kEL

nIET-VERsTELBARE, nIET-
gEMonTEERdE dAksokkEL VERsTELBARE dAksokkEL

BALTIC™ BAC/BAh/BAg/BAM
niet verstelbare, niet gemonteerde daksokkel
A Mm
B Mm
C Mm
gemonteerde verstelbare daksokkel
A Mm
B Mm
C Mm
Multidirectionele daksokkel (buitenafmetingen, geen dakopening vereist)
A Mm
B Mm
C Mm
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BALTIC™
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024 030 038 042 045 052 057 065 075 085

1846 2231 2731
2615 2615 2127
1100 1100 1100

1847 2246 2731
2610 2612 2613
1165 1165 1165
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Fysieke gegevens van de daksokkels

BALTIC™ BAC/BAh/BAg/BAM
Verticale afzuigdaksokkel
A Mm
B Mm
C Mm
horizontale afzuigdaksokkel
A Mm
B Mm
C Mm

BALTIC™MuLTIdIRECTIonELE dAksokkEL

hoRIZonTALE dAksokkEL MET RETouR-
LuChTVEnTILAToR

BALTIC™ (verticale stroming)

BALTIC™ EXTRACTIEdAksokkEL

VERTICALE dAksokkEL MET RETouRLuChTVEn-
TILAToR 

Basisdiagram

Verse lucht

Retourlucht

Afzuiglucht

Toevoerlucht

Toevoerventilator

Economiserklep

Afblaasklep en afzuigventilator

Multidirectionele daksokkel

Afzuigdaksokkel
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FLEXY™ & FLEXY™ EC
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Zeer efficiënte rooftop voor langdurige energiebesparing

hoog efficiënt koelcircuit
Axiale ventilatoren met speciale schoepbladen

L i c h t e ,  c o r r o s i e b e s t e n d i g e 
omkasting in aluminium

Intelligente toevoerregeling van 
verse lucht en vrije koeling

geavanceerde CLIMATIC™-
regeling

geavanceerd koelcircuit

gegarandeerd duurzame prestaties met edrive™ oplossingen voor energieterugwinning

• Multiscroll-compressor technologie voor de 
beste lastprestaties over het hele jaar

• Koudemiddel R410A voor het beste 
koelrendement

• Een elektronisch expansieventiel voor 
optimale regeling onder alle omstandigheden

• Geoptimaliseerd warmtewisselaaroppervlak 
voor verhoogde systeem prestaties

 ► Aandrijving met variabel toerental  ► eRecovery™

 ► Energieterugwinning uit afgevoerde lucht 

 ► Directe aandrijving

edrive™

 ▪ Reductie luchtdebiet tijdens deellast en 
in de dode zone.

 ▪ Ventilatormotor met “EC”-technologie 
en een zeer hoog rendement.

 ▪ De correctie van de arbeidsfactor zorgt 
voor beperking opgenomen vermogen.

 ▪ Softstarter ter beperking van de 
aanloopstroom bij het starten van 
compressoren

 ▪ Luchtdebiet gemakkelijk in te stellen bij 
de inbedrijfstelling

het terugwinnen van de warmte uit gekoelde etenswaren is de 
meest geavanceerde en flexibele methode die op de markt is.
50% van het energieverbruik van een supermarkt gaat op aan 
het koelen van producten in koelvitrines en vriescellen. 
 ▪ eRecovery™ brengt de “gratis” warmte uit die koelsystemen 

over naar andere ruimtes. 
 ▪ eRecovery™ kan 100% van de verwarmingsbehoefte dekken. 
 ▪ De meest flexibele oplossing voor warmteterugwinning: 

thermodynamische of aanvullende verwarming mogelijk 
bovenop de warmteterugwinning.

Adiabatische energieterugwinning voor afgezogen lucht door 
een warmtewiel maakt totale warmteterugwinning mogelijk 
(voelbare + latente warmte) 
 ▪ Het enige warmteterugwinningssysteem met Eurovent-

certificering.
 ▪ Rendement tot 90%
 ▪ Betrouwbaar systeem: geen koelmiddel, geen compressor, 

geen pomp

 ▪ Geen wrijving, dus een beter rendement, zelfs bij het hoogste 
toerental.

 ▪ Geen verliezen door te losse of versleten riemen
 ▪ Onderhoudsvrije ventilator

eRecovery™ vermindert de jaarlijkse energierekening en 
leidt tot minder milieubelasting, door warmte te benutten die 

vrijkomt bij het koelen van etenswaren.

De “Multiscroll” compressor-technologie verbruikt minder 
energie dan oplossingen met een “Inverter”.
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FLEXY™ & FLEXY™ EC

FLEXY™ & FLEXY™ EC 85 100 120

85,2 105 119
82,8 101,2 114,5
29,0 38,8 44,8
3,3 3,10 3,06

2,86 2,61 2,55

83,0 103,4 116,7
26,3 33,9 38,0
3,48 3,45 3,50
3,16 3,06 3,07

85,2 105 119
83,6 102,9 116,6
27,9 36,5 42,1
3,30 3,10 3,06
3,01 2,8,2 2,77

82,1 101,7 114,6
25,2 31,6 35,3
3,41 3,36 3,40
3,26 3,22 3,25

55,2 / 110,4 55,2 / 110,4 55,2 / 110,4
30 / 54 / 72 30 / 54 / 72 30 / 54 / 72
112 / 175 124 / 197 130 / 209

2 / 2 2 / 2 2 / 2
10,5 / 10,5 10,5 / 10,6 10,6 / 10,6

46 44 44

15000 18500 20500
12000 14000 15000
23000 23000 23000

87 88 87
82 82 82
84 87 89

FLEXY™ & FLEXY™ EC 150 170 200 230

148 170 197 234
143,3 162,8 190,1 225,3
51,0 64,8 65,9 88,1
3,30 3,06 3,46 3,05
2,81 2,51 2,89 2,56

142,4 168,5 188,4 226
44,6 55,3 58,2 74,4
3,60 3,49 3,69 3,45
3,19 3,04 3,24 3,04

148 170 197 234
145,4 166,1 190,5 226,7
48,3 60,5 62,6 83,8
3,30 3,06 3,46 3,05
3,01 2,74 3,04 2,71

140,4 165,2 187,6 225,2
42,0 51,1 57,1 72,8
3,51 3,40 3,69 3,45
3,35 3,24 3,28 3,09

110,4/165,6 110,4/165,6 165,6/220,8 165,6/220,8
45/72/108 45/72/108 72/108/162 72/108/162
140/251 149/272 177/296 199/313

3 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
15,8 / 16 16 / 16 22 / 22 23,5 / 23,5

44 46 46 44

26000 30000 35000 39000
18000 21000 24000 27000
35000 35000 43000 43000

92 92 88 89
84 86 85 85
88 90 86 88

*
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Algemene gegevens

(1) Alle gegevens zijn conform Eurovent bij 400V/3Ph/50Hz bij nominaal luchtdebiet, Nominale ESP (2): S = Standaardwarmte - M = Midden warmte - H = Hoge warmte
*FLEXY™ voldoet aan de eisen voor het RT Eurovent certificatieprogramma tot 85 kW (www.eurovent-certification.com) 

FLEXY™ koeling FCM/FgM
Bruto koelcapaciteit kW
Netto koelcapaciteit kW
Netto opgenomen vermogen kW
Bruto EER koeling
Netto EER koeling
FLEXY™ Verwarming FhM/FdM
Netto verwarmingscapaciteit kW
Netto opgenomen vermogen kW
Bruto COP verwarming kW
Netto COP verwarming
FLEXY™ EC koeling FCM/FgM EC
Bruto koelcapaciteit kW
Netto koelcapaciteit kW
Netto opgenomen vermogen kW
Bruto EER koeling
Netto EER koeling
FLEXY™ EC verwarming FhM/FdM EC
Netto verwarmingscapaciteit kW
Netto opgenomen vermogen kW
Bruto COP verwarming kW
Netto COP verwarming
Extra verwarming (Alle FLEXY™)
Gasverwarmingscapaciteit kW - S/H (2)

Capaciteit elektrisch verwarmingselement kW - S/M/H (2)

Capaciteit warmwaterbatterij (20°C binnen / water 90-70 °C) kW - S/H (2)

koudemiddelcircuit (Alle FLEXY™)
Aantal compressoren / Aantal circuits
Koudemiddelvulling per circuit Kg
Max. buitentemp. bij binnen 27°C DB / 19°C WB °C
Ventilatie (All FLEXY™)
Nominaal luchtdebiet m3/h
Minimale luchtstroom m3/h
Maximale luchtstroom m3/h
Akoestiek bij 150 Pa
Geluidsvermogen buiten (Standaardunit) (1) dB(A)
Geluidsvermogen buiten (Low-Noise unit) (1) dB(A)
Geluidsvermogen binnenventilator op standaardunit (1) dB(A)

FLEXY™ koeling FCM/FgM
Bruto koelcapaciteit kW
Netto koelcapaciteit kW
Netto opgenomen vermogen kW
Bruto EER koeling
Netto EER koeling
FLEXY™ Verwarming FhM/FdM
Netto verwarmingscapaciteit kW
Netto opgenomen vermogen kW
Bruto COP verwarming kW
Netto COP verwarming
FLEXY™ EC koeling FCM/FgM EC
Bruto koelcapaciteit kW
Netto koelcapaciteit kW
Netto opgenomen vermogen kW
Bruto EER koeling
Netto EER koeling
FLEXY™ EC verwarming FhM/FdM EC
Netto verwarmingscapaciteit kW
Netto opgenomen vermogen kW
Bruto COP verwarming kW
Netto COP verwarming
Extra verwarming (Alle FLEXY™)
Gasverwarmingscapaciteit kW - S/H (2)

Capaciteit elektrisch verwarmingselement kW - S/M/H (2)

Capaciteit warmwaterbatterij (20°C binnen / water 90-70 °C) kW - S/H (2)

koudemiddelcircuit (Alle FLEXY™)
Aantal compressoren / Aantal circuits
Koudemiddelvulling per circuit Kg
Max. buitentemp. bij binnen 27°C DB / 19°C WB °C
Ventilatie (All FLEXY™)
Nominaal luchtdebiet m3/h
Minimale luchtstroom m3/h
Maximale luchtstroom m3/h
Akoestiek bij 150 Pa
Geluidsvermogen buiten (Standaardunit) (1) dB(A)
Geluidsvermogen buiten (Low-Noise unit) (1) dB(A)
Geluidsvermogen binnenventilator op standaardunit (1) dB(A)
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FLEXY™ & FLEXY™ EC

FLEXY™ FC/Fh/Fg/Fd 85 100 120 150 170 200 230
A  2200 2200 2200
B 3350 4380 5533
C 1510 1834 2134
D 360 450 615

934 1009 1085 1367 1430 1650 1950

1041 1116 1192 1608 1671 1914 2214

1111 1186 1262 1631 1694 1954 2254

FLEXY™ FC/Fh/Fg/Fd 85 100 120 150 170 200 230
A 2056 2056 2056
B 2770 3466 4066
C 400 400 425
A 2056 2056 2056
B 2770 3466 4100
C 400 400 400
A 2056 2056 2056
B 2745 3441 4070
C 800 1100 1300
A 2056 2056 2056
B 2770 3466 4100
C 660 660 660
A 2156 2156 2156
B 2005 2494 2494
C 1030 1030 1030
A 2056 2056 2056
B 2004 2493 2493
C 1220 1220 1305
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Mm
Mm
Mm
Mm

gewicht van standaard units
Basisunit FCM Kg
gewicht gasunit
Basisunit FGM (standaard verwarmingscapaciteit) Kg

Basisunit FGM (hoge capaciteit) Kg

Fysieke gegevens

Niet verstelbare, niet 
gemonteerde daksokkel

Mm
Mm
Mm

Gemonteerde verstelbare 
daksokkel

Mm
Mm
Mm

Multidirectionele daksokkel
Mm
Mm
Mm

Verloop daksokkel
Mm
Mm
Mm

Daksokkel voor verticale retour
Mm
Mm
Mm

Daksokkel voor horizontale 
retour

Mm
Mm
Mm

sTAndAARd dAksokkEL

RETouR dAksokkEL MET 
CEnTRIFugAALVEnTILAToR

MuLTIdIRECTIonELE 
dAksokkELVERsTELBARE dAksokkEL

Fysieke gegevens van de daksokkel
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FLEXY™ & FLEXY™ EC
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MuLTIdIRECTIonELE dAksokkEL*

RETouR dAksokkEL MET CEnTRIFugAALVEnTI-
LAToR (verticale luchtstroom)*

FLEXY™ (verticale luchtstroom)*

Basisdiagrammen

Verse lucht

Retourlucht

Afzuiglucht

Toevoerlucht

Toevoerventilator

Retourluchtklep

Afblaasklep

Multidirectionele sokkel

Terugwinwarmtewisselaar

Retour- / Afzuigventilator

EnERgIETERugWInModuLE*

*FLEXY™ EC
Ventilatiedeel
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standaardvoorzieningen en opties
Energie-efficiëntie en comfort
• edrive™ (BALTIC™ & FLEXY™ EC): eDrive™ is een 

standaardkenmerk van de LENNOX BALTIC™ & FLEXY™ 
EC units. Met variabel toerental, directe aandrijving en een 
ventilatiesysteem bedoeld om energie te besparen en de 
onderhoudskosten te drukken.

 CLIMATIC™ regelt eDrive™ en stemt het luchtdebiet 
automatisch af op de exacte behoeften, met een jaarlijkse 
besparing tot 30% op het energieverbruik van de rooftop.

 eDrive™ is een system van directe aandrijving zonder poelies 
en snaren. Verlies door wrijving wordt zo geëlimineerd, met 
het oog op een betere energie-efficiëntie, zelfs op het hoogste 
toerental.

• geavanceerd Multiscroll-koelcircuit: De rooftops van LENNOX 
zijn uitgerust met het nieuwe, hoog efficiënte, milieuvriendelijk 
koelcircuit met Multiscroll R410A-compressoren, een 
geoptimaliseerd warmtewisselingsoppervlak en elektronische 
expansieventielen (EEV alleen op BALTIC™).

• Luchtzakregeling: Door de zgn. soft start regeling worden 
de luchtzakken geleidelijk met lucht gevuld bij het opstarten. 
Deze functie is standaard op BALTIC™ en FLEXY™ EC dankzij 
eDrive™.

• Vrije koeling: Thermodynamische koeling kan vervangen 
worden door Vrije koeling wanneer de buitentemperatuur onder 
de setpoint ligt, met een besparing tot 15% op het jaarlijks 
energieverbruik.

• nauwkeurig percentage verse lucht: De verse lucht beheren 
is van wezenlijk belang in een gebouw, om het niveau van CO2 
en het comfort te controleren. De exacte hoeveelheid verse 
lucht invoeren in een gebouw kan het energieverbruik helpen 
reduceren.

 Op alle rooftopunits van LENNOX wordt periodiek de klepstand 
opnieuw gekalibreerd zodat het juiste percentage verse lucht 
wordt toegevoerd aan het gebouw. 

 Deze functie garandeert een betere controle van de CO2 en 
energiebesparing, doordat de lucht minder hoeft te worden 
gekoeld dan wel verwarmd.

• dynamic defrost Control (dynamische controle van 
het ontdooien): Dynamic Defrost is LENNOX’ oplossing 
om onnodige ontdooicycli te voorkomen. Dynamic Defrost 
detecteert ijsvorming op de batterij door het verschil te 
meten tussen de temperatuur van het koelmiddel en de 
buitentemperatuur, en de ontdooicycli alleen te starten wanneer 
dat echt nodig is. Op die manier wordt energie bespaart door 
het aantal ontdooicycli te beperken tot het strikt noodzakelijke.

• Alternate defrost (afwisselend ontdooien): Deze functie is 
beschikbaar op alle units met dubbel koelcircuit.

 Alternate defrost spaart energie uit door de behoefte aan 
extra verwarming tijdens de ontdooicycli te verminderen. Met 
Alternate defrost zal, wanneer een circuit een ontdooicyclus 
start, het ander circuit de warmtepomp laten draaien om de 
behoefte aan extra verwarming te minimaliseren.

• Low noise-optie: De rooftop kan worden voorzien van een 
stillere ventilator, een compressor hoes en akoestische isolatie.

• Energieterugwinning uit afgevoerde lucht: Deze optie is 
bedoeld om energie terug te winnen uit de afgevoerde lucht, om 
de verse lucht voor te verwarmen of voor te koelen en energie te 
besparen. De modules voor warmteterugwinning van LENNOX 
zijn voorzien van EUROVENT-gecertificeerde warmtewisselaars 
en worden volledig geregeld door CLIMATIC™.

• Energieterugwinning uit het koelen van etenswaren: Deze 
optie vermindert de jaarlijkse energierekening en leidt tot minder 
milieubelasting, door warmte te benutten die vrijgegeven wordt 
door de systemen voor het koelen van etenswaren.

• Energiemeter: Deze optie die beschikbaar is op BALTIC™ 
zorgt voor het meten en weergeven van het energieverbruik 

en het opgenomen vermogen. Deze gegevens kunnen ook 
geraadpleegd worden via de busaansluiting.

Aanvullende verwarming
• Extra elektrisch verwarmingselement: Standaard, 

middelhoge en hoge verwarmingscapaciteit als optie met 
volledig modulerende triacregeling voor middelhoge en hoge 
capaciteit. 

• Extra elektrisch voorverwarmingselement: Het elektrisch 
voorverwarmingselement is geplaatst voor de verdamperbatterij. 
Bestemd om de werking van de warmtepomp mogelijk te maken 
bij lage gemengde luchttemperatuur (lage buitentemperatuur 
met units die werken met een hoog percentage verse lucht in 
de winter).

• Warmwaterbatterij: De warmwaterbatterij met 1 of 2 rijen 
biedt een volledig modulerende regeling door het gebruik van 
een driewegsventiel. Vorstbeveiliging via een ventiel gestuurd 
door een thermostaat.

• gasbrander met een rendement van 92%: De nieuwe, zeer 
efficiënte gasbrander biedt een beter ruimtecomfort d.m.v. 2 
tot 4 capaciteitsstappen.

• Modulerende gasbrander: De modulerende gasbrander 
behoudt een constant mengsel gas/lucht, voor een optimaal 
efficiëntie bij veranderende luchtcondities en vraag naar 
warmte.

Architectonische integratie
• niet verstelbare, niet gemonteerde daksokkel: Deze 

wordt als bouwpakket verstuurd voor eenvoudig transport en 
samenbouw ter plaatse.

• Verstelbare daksokkel: Deze verstelbare daksokkel kan 
geïnstalleerd worden op een hellend dak in een configuratie 
met verticaal toevoer en retour van de luchtstroom.

• daksokkel met multidirectionele stroom: Er zijn vele 
luchtstroomcombinaties mogelijk, waaronder horizontale 
toevoer en retour aan dezelfde kant.

• horizontale / Verticale luchtstroom: Horizontale en Verticale 
toevoer en retour zijn standaard mogelijk met alle LENNOX-
rooftops. Opwaartse toevoer en retour zijn mogelijk op alle 
FLEXY™.

• Adaptie-daksokkel: Deze daksokkel wordt gebruikt als u een 
nieuwe LENNOX-rooftop wilt aansluiten op het kanalenwerk 
van een oude unit.

Binnenluchtkwaliteit
• Verse lucht: De economiser kan ervoor zorgen dat voldoende 

verse lucht in het gebouw wordt gebracht zodat in de ruimten 
een goede luchtkwaliteit (IAQ, Indoor Air Quality) gehandhaafd 
blijft.

• sensor voor de kwaliteit van de binnenlucht: Deze 
voorziening biedt de mogelijkheid om de minimale verse lucht 
vereisten aan te passen aan de bezettingsgraad. Het meet 
de CO2-waarden en past de hoeveelheid verse buitenlucht 
hierop aan.

• overdukafblaasklep: De overdrukafblaasklep ontlast de druk 
wanneer buitenlucht in het systeem wordt gebracht.

• gemotoriseerde axiale afblaasventilator: Voorkomt actieve 
overdruk in het gebouw die kan ontstaan wanneer verse 
buitenlucht in het systeem worden gebracht.

• daksokkel met centrifugale retourventilator: Op plaatsen 
waar de luchtbalans van het systeem cruciaal is, kan deze 
ventilator afzuigen tot het nominale luchtdebiet van de unit met 
een maximaal beschikbare statische druk van 300 Pa, waardoor 
op energiekosten en onderhoudskosten wordt bespaard.

• IAQ-set met ultraviolet licht (FLEXY™): Het UV-licht houdt het 
blok schoon door micro-organismen te doden, zodat de drukval 

LuChTgEkoELdE RooFToP-unITs
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over het blok constant blijft en minder energie verbruikt wordt. 
• Vervangbare g4-filters: In plaats van vervanging van het hele 

filter hoeft alleen het filtermedium te worden vervangen. Een 
kostenbesparende oplossing.

• g4 / F7 paneelfilters: Als u een G4-voorfilter voor het F7-
filter zet, vermindert dat de noodzaak de F7-filters erg vaak 
te vervangen. 

 Op de nieuwe gamma’s is de F7- filter voortaan 100 mm dik, 
om drukval te beperken.

• ‘double-skin’ (dubbelwandige panelen): Hiermee wordt 
voorkomen dat zich bacteriën ontwikkelen op het poreuze 
oppervlak. Het paneel is hierdoor eenvoudig te reinigen en 
men voorkomt dat deeltjes van de isolatie meegevoerd worden 
met de luchtstroom.

• Analoge sensor voor filter: Deze drukverschilsensor 
meet de drukval over de filters en het blok. Daardoor wordt 
preventieve vervanging van filters mogelijk. Dat vermindert het 
energieverbruik en zorgt voor een betere luchtkwaliteit.

Veiligheid
• M0-brandveilig isolatiemateriaal: Alle rooftops van LENNOX 

hebben standaard een M0-isolatie van rots- of glaswol.
 Het isolatiemateriaal zal niet branden of rook voortbrengen in 

geval van brand.
• Rookdetector: De rookdetector kan elke soort rook detecteren. 

Is er sprake van rook, dan houdt de unit op met werken, sluit 
de klep voor de retourlucht volledig en gaat de klep voor de 
verse lucht volledig open

• Brandthermostaat: Deze veiligheidsthermostaat verhoogt 
de brandveiligheid door de unit uit te schakelen en de 
verseluchtklep te sluiten.

Algemene beschrijving CLIMATIC™ 
 Het gamma rooftops van LENNOX is uitgerust met deze nieuwe 

generatie van regeling met microprocessor, CLIMATIC™. 
Ontworpen om de beste energie-efficiëntie te leveren tijdens de 
levenscyclus van de unit, om een betrouwbare en consistente 
werking te garanderen.

 De CLIMATIC™ bevat een innovatieve PID-regeling die zorgt 
voor een nauwkeuriger temperatuurregeling, die tevens energie 
bespaart. Bovendien wordt de draaitijd van de compressor 
geoptimaliseerd.

 Het beheert beveiligingsalgoritmen en geeft foutmeldingen 
weer. Er zijn uitgebreide tijdschema’s met de mogelijkheid om 
voor de verschillende tijdzones diverse setpoints in te stellen.

 De besturing is gebruikersvriendelijk doordat allerlei weergaven 
mogelijk zijn met flexibele communicatie-interfaces. Meerdere 
rooftops zijn te regelen vanaf een enkele locatie.

standaardfuncties van CLIMATIC™
• Prioriteiten van verwarmingselementen: De gebruiker kan 

bepalen welk verwarmingselement voorrang moet krijgen.
• Automatische omschakeling tussen zomer- en wintertijd: 

De CLIMATIC™ bevat hiervoor een automatische schakelaar.
• geluidsbeperking: De regeling vermindert de capaciteit van 

de rooftop op tijden dat het gebouw niet of minder intensief in 
gebruik is, zodat er buiten minder geluidsoverlast is, juist op 
tijden dat minder capaciteit nodig is maar tevens geluid sneller 
als storend wordt ervaren.

• getrapt opstarten: Bij een stroomuitval, zullen daarna de units 
niet allemaal tegelijkertijd opstarten.

• ochtendanticipatie en dynamische setpoint: De unit kan 
geprogrammeerd worden om de behoeften aan koeling of 
verwarming in de ochtend te anticiperen, afhankelijk van de 
buitentemperatuur.

 Het dynamische setpoint kan gebruikt worden in de zomer, om 
de binnentemperatuur af te stemmen op de buitentemperatuur.

• dynamic defrost: Dit is een standaardfunctie op alle LENNOX-
warmtepompen. Beperkt het aantal en de duur van de 
ontdooicycli in de winter, om de COP te maximaliseren.

• Communicatie en unit interlink:  Master/slave of 
cascadebesturing is een standaardfunctie van de nieuwe 
BALTIC™-units. Kan gebruikt worden om tot 24 rooftops aan te 
sluiten. De units kunnen dan geprogrammeerd worden om de 
efficiëntie te optimaliseren en de betrouwbaarheid te verbeteren.

hoofdopties van de CLIMATIC™
• geavanceerde regelset: Dankzij speciale sensoren 

en algor i tmen biedt deze set twee geavanceerde 
regelvoorzieningen: een enthalpieregeling op de economiser 
en een vochtigheidsregeling.

• servicedisplay: Deze nieuwe ‘plug and play’ servicedisplay 
en controller geeft de servicemedewerkers de mogelijkheid 
alle parameters van de unit in te voeren, af te lezen en bij te 
stellen: instellingen van de unit, bedrijfstijd en aantal malen dat 
de compressor is gestart, de aanduiding van de hoge en de 
lage druk, het luchtstroomdebiet van de toevoerventilator, en 
een overzicht van de laatste 32 storingen....

• Comfort-display: Dit is een wandthermostaat voor gebruikers. 
Deze past in elk interieur en is zeer eenvoudig te gebruiken. 
Met deze display kan de klant de instelling van de verschillende 
tijdzones veranderen.

• Potentiaal Vrije Contactenkaart: Deze optie is ontwikkeld 
voor de klanten die de controle van de unit willen overnemen 
met behulp van een digital of analoog ingangssignaal. Diverse 
pot. vrije contacten zijn beschikbaar om de unit aan te sturen.

Communicatie-interfaces en supervisie
• standaard master / slave link: Master/slave of cascadebesturing 

is een standaardfunctie van de LENNOX-rooftopunits. Kan 
gebruikt worden om tot 24 rooftops aan te sluiten. De units 
kunnen dan geprogrammeerd worden om de efficiëntie te 
optimaliseren en de betrouwbaarheid te verbeteren.

• Communicatie-interface / ModBus-Interface: De ModBus-
interface is nodig om de unit aan te sluiten op een BMS aan de 
hand van het «ModBus protocol». Geen enkele andere hardware 
dan deze kaart is nodig voor de ModBus-communicatie. Een 
kaart per rooftop. De ModBus-interface is beschikbaar in twee 
uitvoeringen, RS485 of TCP/IP.

•  LonWorks®-interface: Deze kaart is een LonWorks®-
interface, nodig voor elke BMS met “Lon protocol” en RS485-
verbinding om te communiceren met de nieuwe BALTIC™. 
Geen andere hardware dan deze kaart is nodig voor de werking 
van LonWorks®. Een kaart per rooftop. Lijst met variabelen 
beschikbaar in de IOM van de regelaar.

• BACnet®-interface: De BACnet®-interface is nodig om de 
unit aan te sluiten op een BMS via het BACnet®-protocol. Een 
kaart per rooftop. De BACnet®-interface is beschikbaar in twee 
uitvoeringen om verbonden te worden met RS485 of TCP/IP.

• Adalink: Dit is LENNOX’s meest eenvoudige oplossing voor 
supervisie op HVAC-installaties, voor een betere controle over 
het systeem en meer betrouwbaarheid en energie-efficiëntie. 
Een ADALINK™ kan tot 32 LENNOX-units besturen op dezelfde 
site (koelers, rooftop of een andere unit die de CLIMATIC™ 
50-besturing en hoger gebruikt). Geeft een beeld van de 
site weer met de staat van elke unit en geeft de gebruiker 
de mogelijkheid om de setpoint bij te stellen, het overzicht 
van de alarmen en de grafieken te raadplegen. Het ideale 
instrument om tijd en geld te besparen op onderhoud, dankzij 
een expertmodus om toegang te hebben tot alle parameters 
en setpoints van de unit.

LuChTgEkoELdE RooFToP-unITs
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Belangrijke toepassingen
• Grote bedrijfsgebouwen (detailhandel, luchthavens, 

winkelcentra)
• Bioscopen, theaters

Waarom deze keuze?
• Een van de meest energie-efficiënte oplossingen
• Kosteneffectief pakket voor snelle en gemakkelijke installatie
• Extra verwarming als optie verkrijgbaar
• Regeling van toevoer van verse lucht en vrije koeling
• Ruime keuze aan communicatie-interfaces

BALTIC™ • 47  85 kW
FLEXY™ • 95  196 kW

RooFToP-unITs WshP (WATER/WATER WARMTEPoMP)
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Algemene beschrijving
Waterbronwarmtepompsystemen bestaan uit afzonderlijke units die warmte overbrengen via een enkel 
watercircuit. Elke unit kan het gehele jaar door zowel koelen als verwarmen. De circuittemperatuur wordt 
gehandhaafd door een combinatie van boiler en toren of een aardwarmtecircuit. De waterbron rooftopsunits 
van LENNOX zijn de voordeligste oplossing voor efficiënte en comfortabele airconditioning voor gebouwen 
met grote ruimten.
• Eersteklas efficiënte systemen dankzij scroll-compressoren in combinatie met het milieuvriendelijke 

koudemiddel R410A en een goed presterende waterplatenwarmtewisselaar.
• De rooftopunits met waterbronwarmtepomp vormen de meest innovatieve en flexibele apparaten van 

LENNOX voor grote geïntegreerde commerciële toepassingen: elke unit is onafhankelijk van de andere en 
is afzonderlijk regelbaar.

• Zeer weinig geluid doordat deze units geen buitenventilator nodig hebben.
• Geavanceerde regelaar CLIMATIC™ 50, ontworpen voor nog meer energie-efficiëntie en betrouwbaarheid. 

De regelaar combineert master-slave-mogelijkheden met een ruime keuze aan communicatie-interfaces.
• Een alles-in-één oplossing voor een snelle en gemakkelijke installatie.
• Een laag gewicht voor eenvoudige plaatsing op diverse locaties.
• Diverse configuraties van de luchtaansluitingen en verschillende soorten daksokkels zorgen er voor dat de 

unit past op vrijwel elk gebouw.
• Extra verwarmingsopties mogelijk met een intelligente regeling om de meest efficiënte verwarmingsmethode 

te kiezen, rekening houdend met de buitentemperatuur.
• Regeling van de toevoer van verse lucht en vrije koeling voor een gezonde en comfortabele omgeving.
• De apparaten zijn in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:
 ▪ Warmtepomp
 ▪ Units geschikt voor meerdere energiebronnen, zoals warmtepomp met gasgestookte verwarming.

hoofdcomponenten
• R410A scroll-compressoren
• Standaard een compacte platenwarmtewisselaar van roestvast staal met een gering drukverlies voor 

energiebesparende pompen en een complete set hydraulische eigenschappen.
• Elektrische kast die voldoet aan de norm EN 60204-1, met automatische zekeringen en genummerde 

draden en connectors.
• Brandveilig (M0) isolatiemateriaal
• Ruime keuze aan luchtfilters en prefilters tot klasse F7.
• Verstelbare schijf voor variabele aandrijving is standaard
• Uitneembare en wasbare aluminium condensaatbak en afvoersifon
• Corrosiebestendige omkasting (gegalvaniseerd staal of aluminium) met roestvaststalen bevestigingen

CLIMATIC™-regelaar
• 16-bits processor met 21 megabyte flash-geheugen
• Kan 50 verschillende storingen weergeven
• 100 instellingen en 100 aflezingen beschikbaar voor aanpassing en diagnose.
• Geavanceerde regelfuncties: geavanceerde compressorregeling; dynamisch ontdooien; intelligent geregelde 

toevoer van verse lucht; automatische omschakeling tussen zomer en winter.
• Uitgebreide communicatiemogelijkheden: master/slave, RS485 Modbus, Lon, Bacnet.
• Compatibel met LENNOX-monitoring: ADALINK™, Lennoxvision™

RooFToP-unITs WshP (WATER/WATER WARMTEPoMP)
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BALTIC™ 45 55 65 75

47 60 72,7 84,8
11,5 14,3 16,4 20,3
4,8 4,9 5,1 5,1

57,6 72 87,5 100
13,6 16,6 18,6 22,8
4,7 4,9 5,3 5,1

30,7 / 55,8 30,7 / 55,8 55,8 / 111,6 55,8 / 111,6
93 93 92 92

2 / 1 2 / 1 2 / 2 2 / 2

43 43 42 44
50 50 65 65

8100 9000 11500 14200
6500 6500 8600 8600
9700 9700 13000 13000

78 78 78 79
83 84 82 85
85 87 85 89

FLEXY™ 85 100 120 150 170

94,5 124,1 139,1 164,8 195,8
22,1 29,3 33,4 39,9 48,8

5 5,1 5,1 4,9 4,9

108,7 145,3 161,6 198,7 245,0
24,5 32,9 38,3 43,0 55,4
5,0 5,1 4,9 5,3 5,1

55,2 / 110,4 55,2 / 110,4 55,2 / 110,4 110,4 / 165,6 110,4 / 165,6
92 92 92 92 92

2 / 2 2 / 2 2 / 2 3 / 2 4 / 2

60 58 58 76 64
50 65 65 65 65

15000 18500 20500 26000 30000
12000 12000 15000 18000 21000
23000 23000 23000 35000 35000

77 77 77 82 82
85 90 89 91 94
84 87 89 88 90
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NB:
(1) Alle gegevens zijn volgens de volgende condities met 400V/3Ph/50 Hz bij nominaal luchtdebiet, nominale ESP - Zomer: toevoerwater 29°C / DT 6°C - Retourlucht 
27°C DB / 47%; Winter: toevoerwater 10°C / DT 5°C - Retourlucht 20°C DB
(2) Inclusief compressor en binnenventilator (centrifugaal)

BWh / FWh = Watergekoelde warmtepomp-rooftop
BWM / FWM = Watergekoelde warmtepomp-rooftop met gasverwarming

Algemene gegevens

koelen - BWM
Bruto koelcapaciteit (1) kW
Opgenomen vermogen (2) kW
Bruto EER
Verwarmen - BWM
Bruto verwarmingscapaciteit (1) kW
Opgenomen vermogen (2) kW
Bruto COP
Verwarming - op gas
Gasgestookte verwarmingscapaciteit (standaardcap./hoge capaciteit) kW
Thermische efficiëntie %
koudemiddelcircuit
Aantal compressoren / Aantal circuits

Type compressor Scroll-tandem Scroll-tandem Scroll Scroll

hydraulisch circuit
Drukverlies bij nominale luchtstroom kPa
Inlaat/uitlaat-aansluitingen DN
Ventilatiegegevens
Nominaal luchtdebiet m3/h
Minimale luchtstroom m3/h
Maximale luchtstroom m3/h
Akoestische gegevens
Extern geluidsvermogen op standaardunit BWH dB(A)
Geluidsvermogen binnenventilator van BWH dB(A)
Geluidsvermogen binnenventilator van BWM dB(A)

koelen - FWh
Koelcapaciteit bruto (1) kW
Opgenomen vermogen (2) kW
Bruto EER
Verwarmen - FWM
Bruto verwarmingscapaciteit(1) kW
Opgenomen vermogen (2) kW
Bruto COP
Verwarming - op gas
Gasgestookte verwarmingscapaciteit (standaardcap./hoge capaciteit) kW
Thermische efficiëntie %
koudemiddelcircuit
Aantal compressoren / Aantal circuits

Type compressor Scroll Scroll Scroll Scroll-
tandem

Scroll-
tandem

hydraulisch circuit
Drukverlies bij nominale luchtstroom kPa
Inlaat/uitlaat-aansluitingen DN
Ventilatiegegevens
Nominaal luchtdebiet m3/h
Minimale luchtstroom m3/h
Maximale luchtstroom m3/h
Akoestische gegevens
Extern geluidsvermogen op standaardunit FWH dB(A)
Geluidsvermogen binnenventilator van FWH dB(A)
Geluidsvermogen binnenventilator van FWM dB(A)

RooFToPunITs WshP
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45 55 65 75 85 100 120 150 170
1 1 2 2

1910 2260 2200 2200

2235 2873 3350 4380

1221 1225 1510 1384

418 418 360 450

494 515 674 733 790 874 955 1217 1300

678 693 904 960 1111 1186 1262 1631 1694

45 55 65 75 85 100 120 150 170
1630 2080 2056 2056
1740 2090 2770 3466
400 400 400 400

1633 2082 2056 2056
1743 2092 2770 3466
401 401 400 400

1683 2080 2056 2056

1740 2090 2745 3441

650 750 800 1100

1837 2287 2156 2156
1947 2297 2740 3437
900 1050 1030 1030

1674 2124 2056 2056
1836 2186 2762 3460
740 890 1220 1220

21
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Fysieke gegevens

VERsTELBARE dAksokkELnIET-VERsTELBARE, nIET-gE-
MonTEERdE dAksokkEL

MuLTIdIRECTIonELE dAksok-
kEL

dAksokkEL MET 
CEnTRIFugALE RETouR (met 

extra verwarming)

Fysieke gegevens van de daksokkels

Wsh-RooFToP
Aanzicht
A Mm

B Mm

C Mm

D Mm

gewicht
Standaardunit Kg

Gasunit met hoge capaciteit Kg

Wsh-RooFToP

Niet verstelbare, niet 
gemonteerde daksokkel

A Mm
B Mm
C Mm

Gemonteerde verstelbare 
daksokkel

A Mm
B Mm
C Mm

Multidirectionele daksokkel 
(buitenafmetingen, geen 
dakopening vereist) 

A Mm

B Mm

C Mm

Verticale afzuigdaksokkel
A Mm
B Mm
C Mm

Horizontale afzuigdaksokkel
A Mm
B Mm
C Mm

RooFToPunITs WshP
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standaardvoorzieningen en opties
RooFToPunITs WshP

Energie-efficiëntie en comfort
• Energieterugwinningsmodule: Maakt het mogelijk de energie 

uit de afgevoerde lucht terug te winnen door de verse lucht voor 
te verwarmen of voor te koelen, om zo energie te besparen.

• Zeer efficiënte toevoerventilator met variabel luchtvolume: 
Deze voorziening verlaagt het energieverbruik van de rooftop 
drastisch door de combinatie van een motor met hoog rendement 
en een intelligente direct aangedreven toevoerventilator. De 
regeling CLIMATIC™ regelt de luchtstroom op basis van de 
benodigde koel- of verwarmingscapaciteit zodanig dat tevens 
precies de juiste hoeveelheid verse lucht in het gebouw wordt 
gebracht.

• Luchtzakregeling: Door de zgn. soft start regeling worden de 
luchtzakken geleidelijk met lucht gevuld bij het opstarten van 
de ventilator.

• Modulerende gasbrander, optie: De brander houdt een 
constant gas/lucht-mengsel aan en geeft zo een optimaal 
rendement, ongeacht de omstandigheden.

• Vrije koeling: Het gebruik van een economiser is de meest 
efficiënte manier om de exploitatiekosten te verminderen door, 
wanneer mogelijk, ‘vrije koeling’ toe te passen.

• Een nauwkeurig geregeld percentage verse lucht: De 
CLIMATIC™ kalibreert periodiek de klepstand opnieuw zodat 
het juiste percentage verse lucht wordt toegevoerd aan het 
gebouw. Hierdoor wordt het CO2-gehalte beter geregeld terwijl 
tevens energie wordt bespaard doordat de lucht minder hoeft 
te worden gekoeld dan wel verwarmd.

• Low noise-optie: De rooftop kan worden voorzien van een 
stillere ventilator om het geluid buiten te beperken. Bij de 
FLEXY™ kan de compressor worden voorzien van een hoes 
en de hele koelsectie voorzien van akoestische isolatie. 

• kit voor lage watertemperatuur: Om te werken met lage 
waterintredetemperaturen bij het koelen (bijv. bij een watercircuit 
in de bodem) is het nodig de waterstroom in de warmtewisselaar 
te controleren om een minimale condensatiedruk te handhaven 
in het koelcircuit. Deze optie maakt een nauwkeurige regeling 
van de waterstroom mogelijk, om bij het koelen met een lage 
waterintredetemperatuur de condensatiedruk af te stellen.

Aanvullende verwarming
• gasbrander met een rendement van 92%: De nieuwe, zeer 

efficiënte gasbrander biedt een beter ruimtecomfort d.m.v. 2 
tot 4 capaciteitsstappen of een traploos modulerende regeling 
tussen 20 en 100%.

Architectonische integratie
• niet verstelbare, niet gemonteerde daksokkel: Deze 

wordt als bouwpakket verstuurd voor eenvoudig transport en 
samenbouw ter plaatse

• Verstelbare daksokkel: Deze verstelbare daksokkel kan 
worden geïnstalleerd op daken met hellingen tot 4 à 5 % in 
elke richting.

• daksokkel met multidirectionele stroom: Er zijn vele 
luchtstroomcombinaties mogelijk, waaronder horizontale 
toevoer en retour aan dezelfde kant.

• horizontale / Verticale luchtstroom: Horizontale en Verticale 
toevoer en retour zijn standaard mogelijk met alle LENNOX-
rooftops. Opwaartse toevoer en retour zijn mogelijk met de 
FLEXY™. 

• Adaptie-daksokkel: Deze daksokkel wordt gebruikt als u een 
nieuwe LENNOX-rooftop wilt aansluiten op het kanalenwerk 
van een oude unit.

• Aangepaste kleur: De units zijn leverbaar in diverse kleuren.

Binnenluchtkwaliteit
• Verse lucht: De economiser kan ervoor zorgen dat voldoende 

verse lucht in het gebouw wordt gebracht zodat in de ruimten 
een goede luchtkwaliteit (IAQ, Indoor Air Quality) gehandhaafd 
blijft.

• sensor voor de kwaliteit van de binnenlucht: Deze 
voorziening biedt de mogelijkheid om de minimale verse lucht 
vereisten aan te passen aan de bezettingsgraad. Het meet 
de CO2-waarden en past de hoeveelheid verse buitenlucht 
hierop aan.

• overdukafblaasklep: De overdrukafblaasklep ontlast de druk 
wanneer buitenlucht in het systeem wordt gebracht.

• gemotoriseerde axiale afblaasventilator: Voorkomt actieve 
overdruk in het gebouw die kan ontstaan wanneer verse 
buitenlucht in het systeem worden gebracht.

• daksokkel met centrifugale retourventilator: Op plaatsen 
waar de luchtbalans van het systeem cruciaal is, kan deze 
ventilator afzuigen tot het nominale luchtdebiet van de unit met 
een maximaal beschikbare statische druk van 300 Pa, waardoor 
op energiekosten en onderhoudskosten wordt bespaard.

• IAQ-set met ultraviolet licht (FLEXY™): Het UV-licht houdt het 
blok schoon door micro-organismen te doden, zodat de drukval 
over het blok constant blijft en minder energie verbruikt wordt.

• Vervangbare g4-filters: In plaats van vervanging van het hele 
filter hoeft alleen het filtermedium te worden vervangen. Een 
kostenbesparende oplossing.

• Eu4 / F7 paneelfilters: Set van twee 50 mm filters. Als u een 
G4-voorfilter voor het F7-filter zet, vermindert dat de noodzaak 
de F7-filters erg vaak te vervangen.

• ‘double-skin’ (dubbelwandige panelen): Hiermee wordt 
voorkomen dat zich bacteriën ontwikkelen op het poreuze 
oppervlak; ook is het paneel hierdoor eenvoudig te reinigen.

• Analoge sensor voor filter: Deze drukverschilsensor 
meet de drukval over de filters en het blok. Daardoor wordt 
preventieve vervanging van filters mogelijk. Dat vermindert het 
energieverbruik en zorgt voor een betere luchtkwaliteit.

Veiligheid
• Rookdetector: De rookdetector kan elke soort rook detecteren. 

Is er sprake van rook, dan houdt de unit op met werken, sluit 
de klep voor de retourlucht volledig en gaat de klep voor de 
verse lucht volledig open

• Brandthermostaat: Deze veiligheidsthermostaat verhoogt 
de brandveiligheid door de unit uit te schakelen en de 
verseluchtklep te sluiten.

• Elektronische stromingsschakelaar:  De nieuwe 
watergekoelde rooftop is standaard voorzien van een state-
of-the-art elektronische waterstromingsschakelaar. Dit geheel 
roestvaststalen component heeft geen bewegende delen en 
zorgt voor een nauwkeurige beveiliging tegen een te geringe 
waterstroom of andere vloeistofstroom, zonder enig onderhoud.

Algemene beschrijving CLIMATIC™ 
 Het gamma rooftops van LENNOX is uitgerust met deze nieuwe 

generatie van regeling met microprocessor, CLIMATIC™. 
Ontworpen om de beste energie-efficiëntie te leveren tijdens de 
levenscyclus van de unit, om een betrouwbare en consistente 
werking te garanderen.

 De CLIMATIC™ bevat een innovatieve PID-regeling die zorgt 
voor een nauwkeuriger temperatuurregeling, die tevens energie 
bespaart. Bovendien wordt de draaitijd van de compressor 
geoptimaliseerd.



53Productcatalogus · 05-2011 · Niet-contractuele foto’s

RooFToPunITs WshP

 Het beheert beveiligingsalgoritmen en geeft foutmeldingen 
weer. Er zijn uitgebreide tijdschema’s met de mogelijkheid om 
voor de verschillende tijdzones diverse setpoints in te stellen.

 De besturing is gebruikersvriendelijk doordat allerlei weergaven 
mogelijk zijn met flexibele communicatie-interfaces. Meerdere 
rooftops zijn te regelen vanaf een enkele locatie.

standaardfuncties van CLIMATIC™ 
• Prioriteiten van verwarmingselementen: De gebruiker kan 

bepalen welk verwarmingselement voorrang moet krijgen.
• Automatische omschakeling tussen zomer- en wintertijd: 

De CLIMATIC™ bevat hiervoor een automatische schakelaar.
• geluidsbeperking: De regeling vermindert de capaciteit van 

de rooftop op tijden dat het gebouw niet of minder intensief in 
gebruik is, zodat er buiten minder geluidsoverlast is, juist op 
tijden dat minder capaciteit nodig is maar tevens geluid sneller 
als storend wordt ervaren.

• getrapt opstarten: Bij een stroomuitval, zullen daarna de units 
niet allemaal tegelijkertijd opstarten.

• ochtendanticipatie en dynamische setpoint: De unit kan 
geprogrammeerd worden om de behoeften aan koeling of 
verwarming in de ochtend te anticiperen, afhankelijk van de 
buitentemperatuur.

 Het dynamische setpoint kan gebruikt worden in de zomer, om 
de binnentemperatuur af te stemmen op de buitentemperatuur.

• dynamic defrost: Dit is een standaardfunctie op alle 
LENNOX-warmtepompen. Beperkt het aantal en de duur van 
de ontdooicycli in de winter, om de COP te maximaliseren.

• Communicatie en unit interlink:  Master/slave of 
cascadebesturing is een standaardfunctie van de nieuwe 
BALTIC™-units. Kan gebruikt worden om tot 24 rooftops aan 
te sluiten. De units kunnen dan geprogrammeerd worden 
om de efficiëntie te optimaliseren en de betrouwbaarheid te 
verbeteren.

hoofdopties van de CLIMATIC™
• geavanceerde regelset: Dankzij speciale sensoren 

en algor i tmen biedt deze set twee geavanceerde 
regelvoorzieningen: een enthalpieregeling op de economiser 
en een vochtigheidsregeling.

• servicedisplay: Deze nieuwe ‘plug and play’ servicedisplay 
en controller geeft de servicemedewerkers de mogelijkheid 
alle parameters van de unit in te voeren, af te lezen en bij te 
stellen: instellingen van de unit, bedrijfstijd en aantal malen dat 
de compressor is gestart, de aanduiding van de hoge en de 
lage druk, het luchtstroomdebiet van de toevoerventilator, en 
een overzicht van de laatste 32 storingen....

• Comfort-display: Dit is een wandthermostaat voor gebruikers. 
Deze past in elk interieur en is zeer eenvoudig te gebruiken. 
Met deze display kan de klant de instelling van de verschillende 
tijdzones veranderen.

• Potentiaal Vrije Contactenkaart: Deze optie is ontwikkeld 
voor de klanten die de controle van de unit willen overnemen 
met behulp van een digital of analoog ingangssignaal. Diverse 
pot. vrije contacten zijn beschikbaar om de unit aan te sturen.

Communicatie-interfaces en supervisie
• standaard master /  slave l ink:  Master /s lave of 

cascadebesturing is een standaardfunctie van de LENNOX-
rooftopunits. Kan gebruikt worden om tot 24 rooftops aan 
te sluiten. De units kunnen dan geprogrammeerd worden 
om de efficiëntie te optimaliseren en de betrouwbaarheid te 

verbeteren.
• Communicatie-interface / ModBus-Interface: De ModBus-

interface is nodig om de unit aan te sluiten op een BMS 
aan de hand van het «ModBus protocol». Geen enkele 
andere hardware dan deze kaart is nodig voor de ModBus-
communicatie. Een kaart per rooftop. De ModBus-interface is 
beschikbaar in twee uitvoeringen, RS485 of TCP/IP.

•  LonWorks®-interface: Deze kaart is een LonWorks®-
interface, nodig voor elke BMS met “Lon protocol” en RS485-
verbinding om te communiceren met de nieuwe BALTIC™. 
Geen andere hardware dan deze kaart is nodig voor de werking 
van LonWorks®. Een kaart per rooftop. Lijst met variabelen 
beschikbaar in de IOM van de regelaar.

• BACnet®-interface: De BACnet®-interface is nodig om de 
unit aan te sluiten op een BMS via het BACnet®-protocol. Een 
kaart per rooftop. De BACnet®-interface is beschikbaar in twee 
uitvoeringen om verbonden te worden met RS485 of TCP/IP.

• Adalink: Dit is LENNOX’s meest eenvoudige oplossing voor 
supervisie op HVAC-installaties, voor een betere controle over 
het systeem en meer betrouwbaarheid en energie-efficiëntie. 
Een ADALINK™ kan tot 32 LENNOX-units besturen op dezelfde 
site (koelers, rooftop of een andere unit die de CLIMATIC™ 
50-besturing en hoger gebruikt). Geeft een beeld van de 
site weer met de staat van elke unit en geeft de gebruiker 
de mogelijkheid om de setpoint bij te stellen, het overzicht 
van de alarmen en de grafieken te raadplegen. Het ideale 
instrument om tijd en geld te besparen op onderhoud, dankzij 
een expertmodus om toegang te hebben tot alle parameters 
en setpoints van de unit.
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dakunits met warmteterugwinning

Retourlucht

Verse lucht Toevoerlucht

Afgezogen lucht

Belangrijke toepassingen
• Bioscopen, theaters, conferentiecentra
• Grote en kleinere bedrijfsgebouwen (detailhandel, 

luchthavens, restaurants, …)

Waarom deze keuze?
• Eén van de meest energie-efficiënt oplossingen met volledig 

thermodynamische lucht-lucht warmteterugwinning
• Ideaal voor alle toepassingen die veel verse lucht vereisen.
• Ontworpen om nauwkeurig de ventilatie te balanceren.
• Compacte oplossing voor snelle en gemakkelijke installatie
• Ruime keuze aan communicatie-interfaces met 

CLIMATIC™ 50

Inleiding tot de productlijn
FX rooftops zijn de voordeligste oplossing voor efficiënte en comfortabele airconditioning voor gebouwen met grote 
ruimten en veel behoefte aan verse lucht.
• Een eersteklas efficiënt systeem dankzij de volledig thermodynamische warmteterugwinning met vier kleppen
• Grote flexibiliteit met twee centrifugaal-ventilatoren (afzuig en toevoer) waardoor de lucht in het gebouw volledig te 

moduleren is en de afgezogen en toegevoerde verse lucht ook nauwkeurig te regelen is.
• Perfecte controle van de druk in het gebouw, zodat het risico dat deuren open gaan door drukverschillen minimaal is.
• De unit kan geheel met kanalen aangesloten worden (toevoer en afzuiging) zodat binneninstallatie desgewenst 

mogelijk is.
• Beschikbaar als alleen warmtepomp, is de unit ook geschikt voor 100% verseluchttoevoer tot een buitentemperatuur 

van -10 °C.
• Geavanceerde regelaar CLIMATIC™ 50, ontworpen voor nog meer energie-efficiëntie en betrouwbaarheid. De re-

gelaar combineert master-slave-mogelijkheden met een ruime keuze aan communicatie-interfaces.

hoofdcomponenten
• Compressoren voor R407C
• Elektrische kast die voldoet aan de norm EN 60204-1, met automatische zekeringen en genummerde draden en connectors.
• Brandveilig (M0) isolatiemateriaal
• Poelie voor variabele aandrijving is standaard aanwezig op de toevoer- en afblaasventilatoren.
• Corrosiebestendige omkasting met roestvaststalen bevestigingen.

CLIMATIC™ 50-regelaar
• 16-bits processor met 21 megabyte flash-geheugen
• Kan 50 verschillende storingen weergeven
• 100 instellingen en 100 meetwaarden beschikbaar voor aanpassing en diagnose. 
• Geavanceerde regelfuncties: geavanceerde compressorregeling; dynamisch ontdooien; intelligent geregelde toevoer van verse 

lucht; automatische omschakeling tussen zomer en winter.
• Uitgebreide communicatiemogelijkheden: Master/Slave, RS485-Modbus, Lon, Bacnet.
• Compatibel met LENNOX-monitoring: ADALINK™, Lennoxvision™
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FX • 25  165 kW

321

FLEXY™ FX 25 30 35 40 55 70 85 100 110 140 170

A  3970 3970 4750 4750 4750 5050 5050 5050 5650 5650 5650

B 1610 1610 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255

C 1055 1055 1340 1340 1340 1725 1725 1725 2150 2150 2150

E 1540 1540 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175

F 3960 3960 4730 4730 4730 5040 5040 5040 5630 5630 5630

G 1540 1540 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175

H 3960 3960 4725 4725 4725 5040 5040 5040 5630 5630 5630

950 980 1400 1450 1600 1800 1900 2000 2300 2400 2600

25 30 35 40 55 70 85 100 110 140 170

24,7 30,3 34,5 41,5 48,2 68,9 82,5 100 112 141 164

27,1 33,2 33,6 44,7 51,9 75,3 90 108 122 154 180

2,3 2,2 2,3 2,5 2,5 2,7 2,4 3,1 3,1 3,0 2,7

2,6 2,4 2,3 2,7 2,7 3,0 2,7 3,5 3,5 3,4 3,0

13 16 16 22 26 31 42 50 51 66 86

24,2 29,8 32,2 38,4 46 66,3 82,2 88,1 106,3 136,8 166,4

2,9 2,8 2,8 2,6 2,4 3,1 2,9 3,3 3,4 3,5 3,1

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 4/4

4 4 5 6 6 10 11 12 7 7,5 8,5

40 39 42 41 42 42 42 44 44 43 41

4000 5000 6000 7200 9000 10800 13500 17300 19000 24000 27000

3200 4000 4800 5800 7200 8600 10800 13800 15200 19200 24000

4500 5500 6600 8100 9900 12200 15400 18200 21500 25500 30000

85 87 83 85 90 90 94 95 92 96 98

80 83 78 80 83 82 88 93 87 91 93
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Fysieke gegevens

unit daksokkel steunframe

Aanzicht 1 - FX afmetingen unit
Mm

Mm

Mm

Aanzicht 2 - FX afmetingen daksokkel
Mm

Mm

Aanzicht 3 - FX afmetingen frame
Mm

Mm

gewicht

Gewicht – standaardunit Kg

Algemene gegevens

(1): Koelcapaciteiten bij nominaal luchtdebiet. Vermenigvuldigen met 1,02 om de koelcapaciteiten bij maximaal luchtdebiet te krijgen.

FLEXY™ FX
koelmodus
Bruto koelcapaciteit 
(35°C buiten, 27 °C binnen, 47% HR, 25% verse lucht) kW

Bruto koelcapaciteit 
(32°C buiten, 26°C binnen, 60% HR, 50% verse lucht) kW

Bruto COP-koeling
(35°C buiten, 27°C binnen, 47% HR, 25% verse lucht)
Bruto COP-koeling 
(32°C buiten, 26°C binnen, 60% HR, 50% verse lucht)

Opgenomen vermogen bij ontwerpcondities kW

Verwarmingsmodus
Netto verwarmingscapaciteit (7 °C buiten, 20 °C binnen) kW

Netto COP-verwarming (7°C buiten, 20°C binnen)

gegevens koelcircuit

Aantal compressoren / Aantal circuits

Koudemiddelvulling per circuit Kg

Maximumbuitentemperatuur bij het koelen °C

Ventilatie
Nominaal luchtdebiet bij 150 Pa m3/h

Minimale luchtstroom M3/h

Maximaal luchtdebiet (1) m3/h

Akoestische gegevens
Niveau geluidsvermogen buiten dB(A)

Geluidsvermogen luchtuitlaat binnen dB(A)



Elektrische verwarmer

Warmteterugwinning

Producten voldoen aan de Europese stan-
daard wetgeving

Unit alleen met gasbrander

Unit voor alleen verwarmen

Warmtepompunit

Unit voor alleen koelen unit (Cooling Only)

Watergekoelde condensor

Koudemiddel 
R410A

Koudemiddel 
R407C

Hermetische scroll-compressor (met 
R407C of R410A)

Axiale condensorventilator

Axiaal condensorventilator

Het product is getest en gecertificeerd in 
overeenstemming met het Eurovent-certi-
ficeringsprogramma.



www.lennoxeurope.com

 +7 495 626 56 53

 +34 902 533 920

 +380 44 461 87 79

 +44 1604 669 100

 + 32 3 633 3045

 +33 1 64 76 23 23

 +49 (0) 40 589 6235 - 0

 + 39 02 495 26 200

 + 31 332 471 800

 +48 22 58 48 610

 +351 229 066 050  +33 4 72 23 20 00

Omdat Lennox steeds de kwaliteit voorop blijft stellen, kunnen specificaties, nominale waarden 
en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, zonder dat hieraan rechten 
kunnen worden ontleend.
Onjuiste installatie, instelling, wijziging, reparatie of onderhoud kan leiden tot materiële schade 
en persoonlijk letsel.
Installatie en service moeten worden uitgevoerd door deskundige installateurs en servicepersoneel.

 +7 495 626 56 53

 +34 902 533 920

 +380 44 461 87 79

 +44 1604 669 100

 + 32 3 633 3045

 +33 1 64 76 23 23

 +49 (0) 40 589 6235 0

 + 39 02 495 26 200

 + 31 332 471 800

 +48 22 58 48 610

 +351 229 066 050  +33 4 72 23 20 00

RUSLAND

SPANJE

OEKRAÏNE

VERENIGD KONINKRIJK EN IERLAND

BELGIË EN LUXEMBURG

FRANKRIJK

DUITSLAND

ITALIË

NEDERLAND

POLEN

PORTUGAL LENNOX DISTRIBUTION

KANTOREN SALES :

ANDERE LANDEN :

PCA GL-0511-D02

Pr
od

uc
tc

at
al

og
us

 2
01

1-
20

12




