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PRZEWODNIK
PIKTOGRAMOWY

Ogrzewanie

Plug & Play

Przemysł

Chłodzenie

Ograniczona przestrzeń

Obszar mieszkalny

Ogrzewanie wodne

Niski poziom hałasu

Obiekty komercyjne

Ogrzewanie elektryczne

Oszczędności

Renowacja

Osuszanie

Jakość powietrza

Wykonanie ATEX

Wykonanie basenowe

Wysoka wydajność

Wykonanie higieniczne

Mieszanie powietrza

Łatwa instalacja

Certyfikacja Eurovent

Powietrze recyrkulowane

Klimatyzacja precyzyjna

Certyfikacja domów pasywnych

Bezpieczeństwo pożarowe

Wiele możliwości

© FläktGroup, 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
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Wprowadzenie

O FLÄKTGROUP
OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

FläktGroup dostarcza produkty oraz kompletne rozwiązania dla inteligentnych i energooszczędnych rozwiązań
w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Firma utworzona została w wyniku połączenia Fläkt Woods, wiodącego
dostawcy rozwiązań w zakresie technologii powietrza dla systemów HVAC, oraz DencoHappel, innowatora
technologicznego w dziedzinie technologii przygotowania powietrza, klimatyzacji, technologii filtracyjnej
oraz chłodzenia powietrza procesowego. Dzięki portfolio wzbogaconemu o sprawdzone marki takie jak
DENCO, HAPPEL, ILOXAIR, SEMCO i WOODS, FläktGroup posiada jedną z najbardziej kompletnych ofert
w zakresie oczyszczania powietrza w branży.

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

|

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu uzyskanych w wyniku połączenia, możliwe
jest zaoferowanie kompleksowej oferty innowacyjnych produktów i usług, dopasowanej
do każdego budynku.

Wprowadzenie
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LOKALNY PARTNER
O GLOBALNYM ZASIĘGU
3 600
utalentowanych
pracowników

170 dedykowanych
ekspertów ds.
badań i rozwoju

65 krajów
na całym
świecie

Wszystkie nasze działania w zakresie badań, rozwoju i testów
są w szczególny sposób skoncentrowane na zapewnieniu
naszym klientom najlepszych z dostępnych rozwiązań dla
posiadanych przez nich systemów wentylacji i klimatyzacji.
Od innowacyjnych koncepcji, wyselekcjonowanych
materiałów i nowoczesnej produkcji do minimalizacji
kosztów eksploatacyjnych, łatwego rozruchu
i ograniczonych potrzeb konserwacji - zawsze
mamy na uwadze najlepszą odpowiedź na
potrzeby naszych klientów.
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O FläktGroup

14 zakładów
produkcyjnych
na całym świecie

8 ośrodków
szkoleniowych

O FLÄKTGROUP
Republika Czeska
Liberec, ukierunkowanie:
Aparaty grzewcze, Klimakonwektory,
Kurtyny powietrzne, Belki chłodzące,
Klimatyzacja precyzyjna, Komponenty
pomieszczeń czystych

Jönköping, ukierunkowanie:
Centrale wentylacyjne,
Belki chłodzące

Sprzedaż

Centrum doskonalenia

Produkcja

Järna, ukierunkowanie:
Wyposażenie kanałowe

Produkcja

Sprzedaż

Centrum doskonalenia

Finlandia
Turku, ukierunkowanie:
Wentylatory, Wyposażenie
kanałowe

Produkcja

Sprzedaż

Centrum doskonalenia

Produkcja

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

Szwecja

Toijala, ukierunkowanie:
Klapy pożarowe, Zawory powietrzne,
Nawiewniki powietrza

Produkcja

Stany Zjednoczone

Wielka Brytania

Sprzedaż

Produkcja

Sprzedaż

Produkcja

Produkcja

Polska

Colchester, ukierunkowanie:
Wentylatory osiowe

Centrum doskonalenia

Indie
Warszawa, ukierunkowanie:
Przepustnice, Zawory powietrzne,
Komponenty związane z oddymianiem

Columbia
Siedziba SEMCO
Ukierunkowanie:
Systemy odzysku energii
Produkcja

Sprzedaż

Produkcja

Noida, ukierunkowanie:
Centrale wentylacyjne, Wentylatory,
Klimatyzacja precyzyjna

Sprzedaż

Centrum doskonalenia

Produkcja

Roanoke
Ukierunkowanie:
Niestandardowe
elementy kanałowe,
Panele akustyczne

Morrilton
Ukierunkowanie:
Belki chłodzące,
Systemy odzysku energii

Petit Jean
Ukierunkowanie:
Centrale wentylacyjne,
Systemy odzysku energii

Niemcy

Niemcy

Turcja
Wurzen, ukierunkowanie:
Centrale wentylacyjne

Herne: Siedziba FläktGroup

Sprzedaż

Centrum doskonalenia

Produkcja

Stambuł, ukierunkowanie:
Centrale wentylacyjne

Sprzedaż

Produkcja

|

Centrum doskonalenia

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Produkcja

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

|

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

ŚWIATOWEJ
KLASY INNOWACJE
I TECHNOLOGIA
PRZYGOTOWANIA
POWIETRZA

O FläktGroup
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NARZĘDZIA DOBOROWE I ZASOBY
INTERNETOWE, GWARANTUJĄCE ŁATWIEJSZĄ
PRACĘ - DOSTĘPNE NA FLAKTGROUP.COM
ACON
Łatwy w użyciu program z licznymi
możliwościami. ACON® jest nowoczesnym
i nieskomplikowanym narzędziem do
doboru centralnych urządzeń wentylacyjnych. Jest on najlepszym i najbardziej
zaawansowanym oprogramowaniem
tego typu w sieci. Oferuje szybki wybór
produktów do konkretnych wymagań
projektowych i dostarcza wszystkich
informacji technicznych.
• Wymiary produktu
• Dane akustyczne
• Dane wydajnościowe
• Dane sprawnościowe
• Koszt cyklu życia
• Dokumentacja produktu
• Eksport plików Dxf i Dwg
• Certyfikat

Lplus
Szybkie, niezawodne i łatwe w użyciu
narzędzie do doboru centralnych systemów
wentylacyjnych CAIR i COM4. Propozycje
konfiguracji są generowane na podstawie
wprowadzonych danych. Rozstaw komponentów,
konfiguracja sekcji jak również waga i rozmiary są
natychmiast określane i przedstawiane w Lplus.
• Indywidualne sugestie konfiguracji
• Określanie i wyświetlanie podziałów
transportowych, konfiguracji modułowych,
wymiarów i wag
• Obliczenia kosztów cyklu życia (LCC)
• Prosta obsługa programu
• Szybkie, niezawodne dobory i projektowanie
• Cenny zysk czasu na inne zadania
• Określenie klas efektywności energetycznej
(Eurovent i producentów HVAC)
• Metody obliczeniowe regularnie
sprawdzane przez Eurovent
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O FLÄKTGROUP

CENTRALE MIESZKALNE

Climatix

ISYteq

ISYteq Touch 3.5

ISYteq Touch 3.5

eQ MASTER

CAIRplus

eCO Premium

RDAF

eQ PRIME

ATpicco

VEKA

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

CENTRALE WENTYLACYJNE

eQ TOP

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

CENTRALE WENTYLACYJNE

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
KONFIGURACYJNEGO I ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

CENTRALE MODUŁOWE

|

eCO TOP

eCO SIDE

Lplus

ACON

URZĄDZENIA BASENOWE

ACON

|

NARZĘDZIE DOBOROWE

ACON

11

CLIMATIX

AUTOMATYKA CENTRAL

eQ Master, eQ Prime i eQ Top mogą być wyposażone w system sterowania Climatix.
Zintegrowane urządzenie sterujące jest dostarczane w komplecie ze wszystkimi
niezbędnymi lokalnie komponentami; wstępnie zaprogramowane, skonfigurowane
i przetestowane. Oprogramowanie sterujące jest tworzone w całości przez FläktGroup
korzystając z naszej wspólnej wiedzy i doświadczenia opartej o liczne instalacji na całym
świecie. Wszystkie sterowniki są dostarczane wstępnie skonfigurowane zgodnie ze
specyfikacją zamówionej centrali klimatyzacyjnej, co umożliwia szybkie i niezawodne
uruchomienie. Również dzięki naszym prostym w obsłudze ręcznym sterownikom
wszystkie parametry konfiguracyjne są dosłownie w zasięgu ręki.
KOMPLEKSOWE MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACJI
Istnieje wiele możliwości komunikacji w centralach klimatyzacyjnych eQ - akcesoria
łączące, połączenie z BMS lub z Internetem i usługami mobilnymi.
• Modbus TCP
• BACnet
• LonWorks
• Modbus RTU
eQ może być również skonfigurowany za pomocą naszej inteligentnej strony internetowej
eQ Smartweb. System stale monitoruje stan, gotowość i wydajność eQ, pozwalając na
pełną kontrolę w każdej chwili i minimalizując liczbę wizyt awaryjnych na miejscu.

W skrócie
• Regulacja temperatury
• Regulacja z przetwornicą częstotliwości
do sterowania opartego o stałe ciśnienie
lub stały przepływ powietrza
• Regulacja na żądanie
• Moduły hydrauliczne ogrzewania
i chłodzenia
• Regulacja CO2
• Regulacja różnych rodzajów
wymienników ciepła
• Funkcje przeciwpożarowe
• Pomiar energii
• Sterowanie maksymalnie czterema
dodatkowymi wentylatorami
• Regulacja maksymalnie czterech
stref temperaturowych
• Ogrzewanie wstępne
• Komunikacja poprzez OPC, BACnet,
LonWorks lub Modbus
• Wbudowany serwer WWW

Informacje dot. produktu
KOD PRODUKTU
STAA-01-02-1
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Regulacja

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP

ISYteq

|
PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

• Intuicyjna wizualizacja
• Identyczna wizualizacja serwera
WWW i dotykowego panelu sterowania
• Zarządzanie alarmami (łącznie z historią)
• Trendy danych (historyczne/bieżące)

|

• Rozruch i konfiguracja za pomocą
dotykowego panelu sterowania
• Program tygodniowy i specjalny
program dzienny
• Zarządzanie profilami (cztery różne) dla
większej elastyczności zarządzania
użytkownikami (z przydzielaniem praw dostępu)
• Możliwość jednoczesnego przełączania
trzech użytkowników

CENTRALE KOMPAKTOWE

ŁATWE I SZYBKIE URUCHOMIENIE
Przed dostawą, urządzenia są wstępnie montowane, okablowywane, konfigurowane,
testowane i uruchamiane przez FläktGroup. Oznacza to również system sterowania,
który jest konfigurowany fabrycznie specjalnie dla każdego klienta. Do indywidualnego
programowania, odpowiedniego do każdego klienta, wykorzystywane są nowoczesne
stanowisko testowe jak również konfigurator oprogramowania. Gwarantuje to bezbłędną
funkcjonalność i testy, zgodnie z obowiązującymi normami EN. Wstępnie skonfigurowane
parametry, z odpowiednimi, zapisanymi wartościami granicznymi sprawiają, że układ
sterowania jest natychmiast gotowy do pracy co znacząco minimalizuje czas rozruchu.
Żądane czasy przełączania i wartości zadane mogą być w każdej chwili dostosowywane
przez operatora.

• Pełna graficzna wizualizacja funkcji
i menu urządzenia
• Powierzchnia dotykowa

|

NIESTANDARDOWA KONFIGURACJA WSTĘPNA
W przypadku ISYteq nie ma potrzeby czasochłonnych poszukiwań niestandardowego
rozwiązania. Jest ono już zapewnione przez wstępną konfigurację. Zasada all-inclusive
eliminuje taką konieczność kosztownej, modułowej konfiguracji. Każdy znajdzie dla siebie
praktyczne i zindywidualizowane rozwiązanie. Centrale wentylacyjne można zawsze
optymalnie dopasować do pożądanych funkcji dzięki zintegrowanemu serwerowi Web
- czy to za pomocą panelu dotykowego, czy prostego dostępu z laptopa przez USB.

W skrócie

CENTRALE MODUŁOWE

CAIRplus, COM4plus, COM4mini, COM4top i ATpicco mogą być wyposażone w system
sterowania ISYteq. Łączy w sobie innowacyjną technologię z prostą obsługą. Komfort
sprawia, że nie tylko sam rozruch staje się nieskomplikowany i szybki, ale ogólna obsługa
przy przyszłych pracach również zajmie znacznie mniej czasu. Centrale wentylacyjne
FläktGroup posiadają starannie przemyślane i optymalnie współpracujące ze sobą
komponenty, a ich system sterowania jest wstępnie skonfigurowany. Dzięki temu docierają
do klienta jako niezawodne urządzenia, które są dopasowane precyzyjnie do danego projektu.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

AUTOMATYKA CENTRAL

|

Informacje dot. produktu
A

1 . 1 0 1 . 1

A

URZĄDZENIA BASENOWE

ISYteq
Tablica kontrolna
Numer pakietu kontrolnego
Regulacja

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Regulacja
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ISYteq TOUCH 3.5

STEROWNIK

eCO Top, eCO Side, eCO Premium i RDAF są dostarczane ze zintegrowaną platformą
sterowania ISYteq Mini, w tym z panelem sterowania ISYteq Touch 3.5.

W skrócie

Platforma ISYteq Mini została zaprojektowana z myślą o intuicyjnej obsłudze. Wszystkie
elementy wewnętrzne są wstępnie podłączone, a urządzenie jest poddawane testom
fabrycznym. Układ sterowania może komunikować się poprzez Modbus RS485 lub
Modbus TCP/IP.

STANDARDOWE FUNKCJE

Funkcje, które są zamawiane razem z urządzeniem, są aktywowane i konfigurowane
fabrycznie. Niektóre funkcje są możliwe do aktywowania na miejscu.

• Odzysk chłodu

• Kontrola powietrza nawiewanego
• Sterowanie wentylatorem (3 prędkości)
• Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej rotora
• Czujnik ochrony przed zamarzaniem,
urządzenia z wężownicą gorącej wody
• Harmonogramy
• Obwód sterowania dla pomp, maks. 2A
• Wejście zewnętrznego alarmu
przeciwpożarowego
FUNKCJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ AKTYWOWANE LOKALNIE
• Kontrola powietrza wywiewanego
• Kompensacja temperatury powietrza
zewnętrznego
• Chłodzenie nocne

Informacje dot. produktu
KOD PRODUKTU
RDKZ-41-3
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Regulacja

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP
OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA
|
PRZEGLĄD URZĄDZEŃ
CENTRALE KOMPAKTOWE

|

od FLÄKTGROUP

ISYteq Touch 3.5

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

|

ŁATWY MONTAŻ I ROZRUCH
ISYteq Touch 3.5 jest łatwy w użyciu i umożliwia
intuicyjny dostęp do połączeń i konfiguracji wszystkich
parametrów poprzez specjalnie opracowany kreator
rozruchu. Oznacza to, że urządzenia wyposażone
w ISYteq Touch 3.5 są szybkie i nieskomplikowane
w instalacji, co pozwala zaoszczędzić zarówno czas,
jak i pieniądze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Regulacja
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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Opcje konfiguracji urządzenia
RODZAJ CECHY

SZCZEGÓŁ

Konfiguracja

Nawiew i wywiew

eCO SIDE

eQ PRIME

eCO TOP

eQ TOP

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

• (EC)

•

•/–

Jeden kierunek
Instalacja wewnętrzna
Instalacja zewnętrzna
Panelowy + kieszeniowy

Filtr

Węglowy
HEPA
Wentylatory

• (EC)

Silnik IE3
Silnik IE4
Silnik IE5

Odzysk ciepła

ReCooler HP
Rotor/Rurka cieplna

•
•
•

•/–

•/–

•/–

•

•

•

Podwójny rotor
Krzyżowy płytowy wymiennik ciepła
Podwójny płytowy wymiennik ciepła
Przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła
System odzysku glikolowego
System odzysku glikolowego Premium*
Wymienniki: zintegrowane/do montażu kanałowego
Zintegrowane chłodnictwo

•

Centrala z automatyką

Nawilżacze
Sterowanie

Zintegrowane

•

•

•

•

•
•

•

ACON

ACON

ACON

•

Dostarczane luzem
Bez sterowania
Wersja higieniczna

VDI 6022
Sekcja lamp UV-C

Wykonanie basenowe

Osuszanie tylko z odz. ciepła
Osuszanie z ob. sprężarkowym
Osuszanie i ogrzewanie z pompą ciepła

Pośrednie chłodzenie wyparne
Narzędzie doborowe

*Dostarczany z zestawem pompowym zawierającym wymienniki ciepła, które umożliwiają dodatkowe ogrzewanie i chłodzenie.

Opcje odzysku ciepła

ReCooler HP
Zintegrowane chłodzenie
i ogrzewanie
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Rotor

Podwójny rotor

Płytowy,
przeciwprądowy
wymiennik ciepła

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

ACON

eQL

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•/–
•
•

•/–
•
•

•/–

•
•

•
•

• (EC)

•

•

•
•

•

•

•

•

•

(Econet)

•
•
•
•

ACON

Lplus

•

ACON

Lplus

O FLÄKTGROUP

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

–/•

–/•

• (panelowy)

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Lplus

Lplus

(Econet)

•

•

• (opcja)
•

•

•

•

•
•
•
•

•

ACON

•

(Multiflow)

•

ACON

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

• (EC)

CAIRpool

|

• (panelowy)

CAIRfricostar

CENTRALE KOMPAKTOWE

•

CAIRfricostar
Micro

|

CAIRplus

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eQ MASTER

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

AT Picco

•
Lplus

|

•
•

eCO Premium

CENTRALE MODUŁOWE

VEKA

Podwójny, płytowy
wymiennik ciepła

Płytowy, krzyżowy
wymiennik ciepła

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

System odzysku
glikolowego

Econet System
odzysku glikolowego
Premium

URZĄDZENIA BASENOWE

|

Uwaga Wymiary mają charakter wyłącznie orientacyjny. Końcowe wymiary zależą od ostatecznie dobranej
konfiguracji pod określony projekt. Zmiany w produktach i specyfikacjach mogą nastąpić bez uprzedzenia.

Multiflow System
odzysku glikolowego
Premium

19

Szeroki zakres możliwości odzysku
energii dla wszystkich zastosowań

ZASTOSOWANIA

Obrotowy
wymiennik ciepła

Płytowy, przeciwprądowy
wymiennik ciepła

Płytowy, krzyżowy
wymiennik ciepła

Podwójny, płytowy
wymiennik ciepła

Glikolowy system
odzysku ciepła

BIUROWE
EDUKACYJNE

KOMERCYJNE
HOTELOWE

BUDYNKI
PUBLICZNE

OŚRODKI
SPORTOWE

MEDYCZNE
CLEAN ROOM

Modułowe
CAIRplus
eQ MASTER
Kompaktowe
eQ PRIME
eCO SIDE
Kompaktowe c. wentylacyjne
- podłączenie odgórne
eQ TOP
eCO TOP
Podwieszane kompaktowe
centrale wentylacyjne
eCO Premium
ATpicco
Zintegrowane
ogrzewanie i chłodzenie
ReCooler HP
Osuszanie hal
basenowych
CAIRpool
CAIRfricostar
CAIRfricostar Micro
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Przykłady portfolio produktów

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP

ReCOOLER HP (POMPA CIEPŁA)

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

|

ZINTEGROWANE OGRZEWANIE I CHŁODZENIE

ReCOOLER HP

W skrócie
• Zintegrowany odzysk ciepła i chłodu
• Fabrycznie przetestowane
wykonanie Plug & Play

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Stała część zakresu central wentylacyjnych eQ, innowacyjny ReCooler HP firmy FläktGroup
jest połączeniem odwracalnej pompy ciepła z obrotowym wymienikiem odzysku energii
w jednym urządzeniu. eQ z systemem ReCooler HP to kompletna centrala wentylacyjna
typu "plug-and-play" dedykowana do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia. Kompletny
układ jest fabrycznie testowany pod kątem prostej i niezawodnej instalacji. Tradycyjna
instalacja obejmowałaby agregat skraplający lub chiller - oba te rozwiązania wymagają
wielu godzin przygotowań i prac budowlanych na obiekcie (rurociągi, płyta betonowa,
itp.). Często potrzebny jest specjalista ds. chłodnictwa. Również w przypadku wielu
dostawców o różnych obowiązkach wprowadza się więcej źródeł potencjalnych
problemów. ReCooler HP pozwala na proste uniknięcie takiej sytuacji.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

FLÄKTGROUP

• Wysokie wartości EER, COP,
SEER i SCOP
• Kompatybilny z VAV
• Brak skraplacza na dachu
• Łatwo dostępny do serwisowania

14°C

|

19°C

PROJEKTOWANIE
PRZEPŁYWU
POWIETRZA
- OKRES ZIMOWY

21°C

-10°C

CENTRALE KOMPAKTOWE

18°C

20°C

|

25°C

• Oszczędność kosztów instalacji

CENTRALE MODUŁOWE

32°C

• Mniejsze przyłącze zasilania

PROJEKTOWANIE
PRZEPŁYWU
POWIETRZA
- OKRES LETNI

24°C

21°C

Informacje dot. produktu

WYDAJNOŚĆ
[m3/h]

WYMIARY [mm]
Szerokość
Wysokość

Długość

Waga [kg]
(bez podziału)

8
11
18
23
32
41
50
72

2 880
3 960
6 480
8 280
11 520
14 760
18 000
25 920

1 550
1 650
1 850
2 150
2 250
2 450
2 750
3 050

1 350
1 350
1 350
1 350
1 350
1 550
1 550
1 550

500
570
680
900
990
1 230
1 440
1 590

1 302
1 502
1 702
2 002
2 202
2 302
2 602
2 902

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

URZĄDZENIA BASENOWE

ROZMIAR

|

Wystarczy skorzystać z naszych narzędzi do doboru produktów, aby dokonać konfiguracji lub
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym FläktGroup

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne

Przykłady portfolio produktów
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ECOROT/REGOTERM/REGASORP

OBROTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Obrotowe wymienniki ciepła oferują wysoką sprawność w kompaktowej konstrukcji
i często zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji.

W skrócie

Wirnik RegAsorp jest przeznaczony do odzysku ciepła i chłodu. Główną cechą wirnika
RegAsorp jest to, że nie tylko przenosi on energię cieplną, ale również wilgoć. Podczas
chłodzenia ciepłego powietrza zewnętrznego, wilgoć zawarta w powietrzu skrapla się,
gdy powietrze osiągnie punkt rosy. Wymaga to dużej ilości energii i tym samym
odpowiednio zaprojektowanego chillera. Wirnik RegAsorp wspiera ten proces przez
przenoszenie dużej części wilgoci zawartej w powietrzu zewnętrznym i odprowadzenie
jej bezpośrednio przez wentylator wyciągowy. Pozwala to na zmniejszenie rozmiarów
systemu chłodzenia. Z kolei sito molekularne pozwala na redukcję przenoszonych
cząsteczek.

• Dostępne dla eQ PRIME, eQ MASTER,
eQ TOP, CAIRplus, COM4plus

Regoterm posiada różne warianty sprawności, pozwalające na optymalizację w zależności
od strefy klimatycznej i wymagań w zakresie temperatury powietrza nawiewanego.

• Minimalizacja przenoszonych cząstek

• Opcja standardowa dla ReCooler HP
• Idealne rozwiązanie przy odzysku chłodu
• Zmniejszenie kosztów inwestycji
w zakresie chłodzenia
• Zmniejszenie kosztów eksploatacji
w zakresie chłodzenia
• Regoterm: Rotor niehigroskopijny

Nowy, obrotowy wymiennik ciepła
z kołem o szerokości 270 mm
- unikalny na rynku! Taka szerokość
zapewnia lepszą efektywność
w połączeniu z mniejszym spadkiem
ciśnienia.

Informacje dot. produktu
Prosimy o skorzystanie z naszych narzędzi wyboru produktów w celu ich skonfigurowania,
lub kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym FläktGroup
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP

ECOFLOW I MULTIFLOW

W skrócie

Przekazywanie ciepła odbywa się za pomocą mieszaniny wody z glikolem, która jest
stale przepuszczana przez powietrze wywiewne i nawiewne za pomocą pompy
obiegowej. Medium absorbuje energię z powietrza wywiewanego i przenosi ją do
strumienia powietrza świeżego. W przypadku systemu Multiflow, w obrębie pojedynczego
strumienia powietrza może być montowane wiele wymienników ciepła.

• Maksymalny przepływ powietrza od
2 500 m³/h do 90 000 m³/h
• Efektywność min. 68% zgodnie z normą EN308
Dostępne w CAIRplus, ATpicco i CAIRfricostar
• Moc może być regulowana za pomocą zaworu
mieszającego (w przypadku braku zaworu
mieszającego: sterowanie poprzez włączenie/
wyłączenie pompy)

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

• 100% gwarancja w pełni rozdzielonych
strumieni powietrza i dlatego szczególnie
przydatna w przypadku, gdy przecieki
z wywiewu do nawiewu są niedopuszczalne
(brak ryzyka skażenia)

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Glikolowy system odzysku ciepła składający się z 2 połączonych ze sobą wymienników
ciepła poprzez oddzielny obieg.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

|

SYSTEMY ODZYSKU ENERGII

• Podłączenie musi być zawsze wykonywane
w układzie przeciwprądowym (dopływ wody
do strony wlotowej powietrza)
• Możliwość podłączenia wielu wymienników
do danego strumienia powietrza

CENTRALE MODUŁOWE

|

• Wstawienie dodatkowych wymienników
płytowych (woda/woda) pozwoli na
wykorzystanie tego systemu do zarówno
ogrzewania jak i chłodzenia

Informacje dot. produktu
Wystarczy skorzystać z naszych narzędzi do doboru produktów, aby dokonać konfiguracji lub
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym FläktGroup

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne
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URZĄDZENIA BASENOWE

|

• Kategoria IIa zgodnie z EN308

ECONET PREMIUM

SYSTEM ODZYSKU GLIKOLOWEGO

Econet jest niezawodnym i wydajnym systemem odzyskiwania energii z naszej
rodziny eQ, zainstalowanym już w ponad 4000 central na świecie.

W skrócie

Bogate doświadczenie FläktGroup w połączeniu z naszym unikalnym zapleczem
laboratoryjnym sprawiają, że nowy Econet jest najlepszym w swojej klasie systemem
glikolowego odzysku ciepła o sprawności odzysku sięgającej do 80%. Nasza
zaawansowana funkcja ochrony przed zamarzaniem jest wynikiem kompleksowych
testów laboratoryjnych. Jej rezultatem jest brak przestojów podczas mroźnej zimy,
a tym samym znacznie lepszy, rzeczywisty odzysk energii.

• Brak ryzyka krzyżowania strumieni powietrza
nawiewanego i wywiewanego - zwiększone
bezpieczeństwo
• Integracja w eQ MASTER
• Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych
wymienników grzewczych i chłodzących krótsza centrala wentylacyjna - większa
powierzchnia użytkowa
• Centrale nawiewne i wywiewne mogą być
od siebie rozdzielone - bezkonkurencyjna
swoboda instalacji i oszczędność miejsca
• Wyjątkowo niskie wymagania temperaturowe
dla ciepłej wody, co pozwala na wykorzystanie
alternatywnych źródeł energii cieplnej - niskie
koszty eksploatacji
• Odzyskiwanie energii z chłodzenia - wysoka
całoroczna efektywność energetyczna
• System mrozoodporny - wysoka efektywność
energetyczna w niskich temperaturach

Informacje dot. produktu
Wystarczy skorzystać z naszych narzędzi do doboru produktów, aby dokonać konfiguracji lub
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym FläktGroup
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Przykłady portfolio produktów

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP

ECOPLAT/RECUTERM

Recuterm Counterflow:

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

• Dostępne w eQ PRIME, eQ MASTER i CAIRplus
• Zakres przepływu powietrza do 10 800 m3/h
• Efektywność wymiany ciepła do 85%
• Sekcyjna ochrona przed mrozem
• Dla naprawdę niskich temperatur zimowych
dostępna jest grzałka zabezpieczająca przez
oblodzeniem

• Możliwość podziału na wąskie sekcje
transportowe ułatwiające wniesienie
do budynku
• Tacka ociekowa ze stali nierdzewnej
Recuterm Crossflow:
• Dostępne dla eQ MASTER i CAIRplus
• Zakres przepływu powietrza do 25 200 m3/h
• Efektywność wymiany ciepła do 73%
• Niezawodny i wydajny system rozmrażania
• Dla naprawdę niskich temperatur zimowych
dostępna jest grzałka zabezpieczająca przez
oblodzeniem
• Do wymiennika dołączony jest sterownik
sekcyjnej ochrony przed zamarzaniem

URZĄDZENIA BASENOWE

|

• Tacka ociekowa ze stali nierdzewnej

Informacje dot. produktu
Wystarczy skorzystać z naszych narzędzi do doboru produktów, aby dokonać konfiguracji lub
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym FläktGroup

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

• Do wymiennika dołączony jest sterownik
sekcyjnej ochrony przed zamarzaniem

|

Recuterm Crossflow to szereg krzyżowych wymienników płytowych o sprawności
temperaturowej ~73%. Dostępne dla CAIRplus i eQ MASTER do wielkości 072, do około
25 200 m3/h. Recuterm Crossflow jest idealny dla wszystkich budynków, w których
istnieje ryzyko przenikania zapachów z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego.
Typowe zastosowania to wyciągi kuchenne i budynki mieszkalne. Recuterm jest
wyposażony w wydajny i niezawodny system rozmrażania. W przypadku chłodniejszych
klimatów stosuje się sekcyjny system odszraniania zapewniający płynne i skuteczne
odszranianie, gdy temperatura zewnętrzna w zimie jest niska. Z kolei dla naprawdę
niskich temperatur poniżej -20°C możliwe jest dodanie opcjonalnej grzałki. Przy
łagodniejszych klimatach z temperaturą zimową wyższą niż -5°C można wybrać prostszy
system rozmrażania z przepustnicą obejściową.

W skrócie

CENTRALE MODUŁOWE

Recuterm Counterflow to szereg przeciwprądowych wymienników płytowych o wysokiej
sprawności temperaturowej ~85%. Dostępne dla eQ PRIME i eQ MASTER do rozmiaru 032,
około 10 800 m3/h. Recuterm Counterflow to idealne rozwiązanie dla central klimatyzacyjnych
w budynkach mieszkalnych, w których istnieje potrzeba uwzględnienia ryzyka
przenoszenia zapachów. Odpowiednia konstrukcja pozwala na wykorzystanie również
do projektów renowacyjnych, gdzie otwór wejściowy jest wąski. Recuterm jest dzielony
i może być wniesiony przez drzwi o szerokości 90 cm. Wymiennik jest także wyposażony
w wydajny i niezawodny system rozmrażania. W przypadku chłodniejszych klimatów
stosuje się sekcyjny system odszraniania zapewniający płynne i skuteczne odszranianie,
gdy temperatura zewnętrzna w zimie jest niska. Z kolei dla naprawdę niskich temperatur
poniżej -20°C możliwe jest dodanie opcjonalnej grzałki. Przy łagodniejszych klimatach
z temperaturą zimową wyższą niż -5°C można wybrać prostszy system rozmrażania
z przepustnicą obejściową.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

|

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA Z PRZEPŁYWEM PRZECIWPRĄDOWYM I KRZYŻOWYM

Programy doborowe

25

ECOTWIN

PODWÓJNY, PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA O PRZEPŁYWIE KRZYŻOWYM

Ten rodzaj systemu odzysku ciepła składa się z szeregu płyt metalowych zamontowanych
w sztywnej ramie.

W skrócie

Chłodne powietrze świeże i ciepłe powietrze wywiewane przechodzą przez wymiennik
(wariant krzyżowy, przeciwprądowy lub podwójny). W tej konstrukcji niemożliwe jest
mieszanie dwóch strumieni powietrza, a tym samym przenoszenie zanieczyszczeń,
zapachów i bakterii.

• Przepływ powietrza: od 2 500 m³/h
do 25 000 m³/h
• Niski spadek ciśnienia
• Efektywność: Około 90% zgodnie
z normą EN308
• Dostępne w: CAIRplus, COM4top, CAIRpool,
CAIRfricostar
• Zawory bypass muszą być wyposażone
w siłownik modulujący
• Świeże powietrze może być poprowadzone
bypass'em (freecooling i ochrona przed
mrozem). W przypadku ECOTWIN wywiew
powietrza również może być poprowadzony
bypass'em (oszczędność energii)
• Wymiennik statyczny, brak części ruchomych
(z wyjątkiem zaworów bypass)
• W przypadkach braku zapotrzebowania na
odzysk ciepła i trybu freecooling'u, opory ciśnienia
po stronie powietrza spadają w rekuperatorze
zarówno w części nawiewnej jak i wywiewnej
do niemal 0 (oszczędność energii)
• Kategoria I zgodnie z EN308

Informacje dot. produktu
Wystarczy skorzystać z naszych narzędzi do doboru produktów, aby dokonać konfiguracji lub
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym FläktGroup
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Powietrze
wyrzutowe 30°C

O FLÄKTGROUP

• Wysoka wydajność chłodnicza na skutek
dodatkowego parowania na powierzchni płyt
• Pozwala na oszczędność do 65% energii
potrzebnej do chłodzenia
• Umożliwia korzystanie z mniejszych systemów
chłodniczych

Powietrze
świeże 32°C

Powietrze
wywiewane 26°C

Powietrze
nawiewane 22°C

PROJEKTOWANIE
PRZEPŁYWU
POWIETRZA
- OKRES LETNI

• Wysokie współczynniki sprawności sięgające
75% w odniesieniu do temperatury nasycenia
• Bez recyrkulacji wody, co zapewnia
higieniczną pracę
• Pompa nie jest wymagana, system pracuje przy
ciśnieniu przepływu wody od 3 do 5 barów

|

• Przykłady zastosowań - budynki biurowe,
supermarkety, hotele i obiekty przemysłowe

URZĄDZENIA BASENOWE

Powietrze
wyrzutowe 3°C
Powietrze
świeże - 10°C

Powietrze
wywiewane 20°C

Powietrze
nawiewane 22°C

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

PROJEKTOWANIE
PRZEPŁYWU
POWIETRZA
- OKRES ZIMOWY

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ
|

• Nie prowadzi do dodatkowego spadku ciśnienia

|

• Idealne rozwiązanie dla projektów z certyfikacją
BREEAM czy LEED, dzięki uniknięciu stosowania
systemu freonowego, który wpływa na globalne
ocieplenie i warstwę ozonową

CENTRALE KOMPAKTOWE

Metoda adiabatyczna stosowana jest do nawilżania i chłodzenia powietrza powrotnego
aż do punktu nasycenia. To schłodzone powietrze może wówczas wchłonąć ciepło
z otaczającego je powietrza, obniżając w ten sposób jego temperaturę. Nawilżanie
odbywa się za pomocą dysz umieszczonych w przekroju poprzecznym wlotu płytowego
wymiennika ciepła. Metoda ta umożliwia równomierną dystrybucję kropli w obrębie
całego przekroju poprzecznego wymiennika ciepła. Dodatkowy proces parowania
na płytach wymiennika ciepła zwiększa ogólną sprawność systemu.

• Chłodzenie adiabatyczne z bezpośrednio
natryskiwanym podwójnym, płytowym
wymiennikiem ciepła

CENTRALE MODUŁOWE

Energooszczędne przygotowanie
powietrza do obszarów
o najwyższych wymaganiach

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

|

CAIRplus z ECOTWIN cool

Informacje dot. produktu
Wystarczy skorzystać z naszych narzędzi do doboru
produktów, aby dokonać konfiguracji lub skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem handlowym FläktGroup
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

CENTRALE KOMPAKTOWE

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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Przegląd wielkości central wentylacyjnych
100 000
m³/h

80 000
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40 000

20 000
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5 000

0

CENTRALE WENTYLACYJNE
DEDYKOWANE BUDYNKOM
MIESZKALNYM

30

Przegląd central wentylacyjnych

Strona 00

720–4 100 m³/h

360–2 900 m³/h

eCO TOP

VEKA
Strona 00

110–2 800 m³/h

RDAF

500

54–900
m³/h

1 000

eCO PREMIUM

2 000

720–3 600 m³/h

3 000

eQ TOP

4 000

Strona 00

Strona 00
Strona 00

KOMPAKTOWE CENTRALE
WENTYLACYJNE
(NISKOPROFILOWE)

KOMPAKTOWE CENTRALE
WENTYLACYJNE
(PRZYŁĄCZA ODGÓRNE)

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Strona 00

Strona 00

KOMPAKTOWE
CENTRALE
WENTYLACYJNE
(PRZYŁĄCZA BOCZNE)

Strona 00

Strona 00

MODUŁOWE CENTRALE
WENTYLACYJNE

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

|

Strona 00

Strona 00

URZĄDZENIA
OSUSZAJĄCE

URZĄDZENIA BASENOWE

800 m³/h

F800

Strona 00

Strona 00

Strona 00

Przegląd central wentylacyjnych

CENTRALE MODUŁOWE

500–4 000 m³/h

ATpicco

360–2 900 m³/h

eCO SIDE

Strona 00

31
|

CENTRALE KOMPAKTOWE

800–6 500 m³/h

CAIRFRICOSTAR
MICRO CWT

800–6 500 m³/h

CAIRFRICOSTAR
MICRO CAT

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

800–45 000 m³/h

CAIRFRICOSTAR CAM

800–36 000 m³/h

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

eQ MASTER
360–43 200 m³/h

CAIRpool

500–21 100 m³/h

eQ PRIME

|

CAIRplus

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

1 000–85 000 m³/h

|

O FLÄKTGROUP

RDAF

CENTRALA WENTYLACYJNA DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

• Sprawność temperaturowa do 86%
- Obrotowy wymiennik ciepła o
zmiennej prędkości obrotowej
• Energooszczędne wentylatory EC

Urządzenia do odzysku ciepła RDAF Mini, Midi i Maxi są oparte na naszej jednostce
RDAE. Urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby były energooszczędne i miały niskie
wartości SFPv. Urządzenia wyposażone są w rotor z bezstopniową regulacją prędkości
obrotowej, co skutkuje w bardzo precyzyjnej kontroli temperatury. Dodatkowo, jako opcja
dostępna jest funkcja, która automatycznie ogranicza odzysk wilgoci z obrotowego
wymiennika ciepła przy wysokim poziomie wilgotności powietrza wewnętrznego.
Urządzenia RDAF są wyposażone w system sterowania FläktGroup ISYteq, uzupełniony
o graficzny panel sterowania ISYteq Touch 3.5 lub panel ISYteq Basic. Jednostki
przeznaczone są przede wszystkim do domów jednorodzinnych i mniejszych pomieszczeń
i powinny być zlokalizowane w chłodnych pomieszczeniach, na przykład na poddaszu.
Przyłącza są umieszczone po stronie mniejszych boków, a same urządzenia nie
wymagają opróżniania, co jest zaletą, zwłaszcza przy wymianie starszego urządzenia.
RDAF jest dostarczane wraz z 2 m kablem do podłączenia panelu kontrolnego.

W skrócie
• Indywidualnie regulowane wentylatory
• Zalecany dla obszarów mieszkalnych do:
Mini, 200 m2 (360 m3/h)
Midi, 270 m2 (450 m3/h)
Maxi, 500 m2 (900 m3/h)
• Filtr, klasa F7/M5
• Nie wymaga opróżniania
• Łatwe do zainstalowania i serwisowania
• Automatyczny limit odzysku wilgoci (opcjonalnie)
• Zawsze dostarczany ze zintegrowanym
sterownikiem ISYteq Touch 3.5

Łatwy rozruch
i konfiguracja

• Wyświetlacz z ekranem
dotykowym ISYteq Touch 3.5
• Kreator rozruchu

Informacje dot. produktu
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KOD PRODUKTU

WYDAJNOŚĆ

WYMIARY (DŁ x Wy x Sz)/WAGA

Mini
Midi
Maxi

54–360 m³/h
72–450 m³/h
162–900 m³/h

950 x 540 x 475 mm/57 kg
1 000 x 580 x 510 mm/67 kg
1 200 x 750 x 685 mm/109 kg

RDAF

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

12
13

9

GŁÓWNE ELEMENTY URZĄDZENIA
1.
2.
3.

1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wentylator powietrza nawiewanego
Czujnik powietrza nawiewanego
Czujnik powietrza wywiewanego
Obudowa
Filtr powietrza wywiewanego
Jednostka sterująca
Wentylator wywiewny

|

2

7

6
5

4

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

8

4.
5.
6.

Filtr powietrza nawiewanego
Czujnik powietrza zewnętrznego
Nagrzewnica wstępna
(RDAF Maxi posiada kanałową
nagrzewnicę powietrza)
Obrotowy wymiennik ciepła
Silnik napędowy rotoru
Nagrzewnica

3

NAGRZEWNICA WSTĘPNA I KOŃCOWA

Obudowa zewnętrzna Midi i Mini wykonana jest z malowanej na biało
blachy. Obudowa Maxi jest wykonana z blachy ocynkowanej. Obudowa
wewnętrzna wykonana jest z blachy ocynkowanej z 25 mm warstwą
pośrednią z izolacyjnej wełny mineralnej. Panel serwisowy jednostki
jest zablokowany śrubą.

Urządzenie może być wyposażone w elektryczną nagrzewnicę końcową
(opcjonalnie) w celu zapewnienia dodatkowego ogrzewania przy niskich
temperaturach zewnętrznych. W regionach, w których temperatura
zewnętrzna (DUT 5) jest niższa niż -25 °C jednostka powinna być
uzupełniona o podgrzewacz wstępny (opcjonalnie).

WENTYLATOR

FILTRY

Wentylator jest zasilany przez energooszczędny silnik EC. Można
go łatwo zdemontować w celu wykonania czynności serwisowych
i konserwacyjnych. Prędkość obrotowa wentylatorów może być
regulowana bezstopniowo niezależnie od siebie.

Urządzenie wyposażone jest w filtry klasy (F7) ePM1 50% dla powietrza
nawiewanego oraz klasy (M5) ISO Coarse 85% dla powietrza wywiewanego.

25
86
–
–

50
84
85
–

175
–
–
82,5

200
–
–
81,5

CENTRALE KOMPAKTOWE

DANE ELEKTRYCZNE
Napięcie: 230 V, jednofazowe 50 Hz
Silniki
Rozmiar wentylatorów1)
Wyjście, W
Mini
166
Midi
192
Maxi
340
1)
2)

Nagrzewnica
wstępna
Wyjście, W
1 000
1 000
2 1002)

Nagrzewnica
Wyjście, W
1 000
1 000
1 000

Wyjście
znamionowe,
W
2 186
2 212
3 460

CENTRALE MODUŁOWE

Mini
Midi
Maxi

Przepływ powietrza, l/s
75
100
125
150
82
80
–
–
83,5
82
80
–
86
85
84
83,3
Sprawność cieplna, %

OPAKOWANIE
Urządzenie dostarczane jest na palecie w opakowaniu z tektury falistej.
Instrukcja obsługi, konserwacji i montażu znajduje się w zestawie.

Urządzenie wyposażone jest w obrotowy wymiennik ciepła wykonany
z aluminium, która ma sprawność temperaturową do 86%. Wymiennik
ciepła posiada bezstopniową regulację prędkości obrotowej i jest sterowany
automatycznie przez zintegrowaną jednostkę sterującą. Standardowo
dostarczane jest automatyczne odszranianie. Wymiennik ciepła można
wyjąć do czyszczenia.
RDAF

|

OBUDOWA

WYMIENNIK CIEPŁA

|

O FLÄKTGROUP
10

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

11

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

RDAF | OPIS, DANE ELEKTRYCZNE

Odnosi się do dwóch silników wentylatorowych
Kanałowa nagrzewnica powietrza. Nie może być wybrana przy
RDAF Maxi, generacja 1

URZĄDZENIA BASENOWE

|

Powyższa tabela przedstawia sprawność temperaturową każdego urządzenia
w % przy danym przepływie, w warunkach zgodnych z normą EN 308.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

RDAF
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RDAF | URZĄDZENIA STERUJĄCE

INFORMACJE OGÓLNE

ODZYSK CHŁODU

Urządzenie jest wyposażone w elektroniczną jednostkę sterującą
ISYteq Mini. Jednostka sterująca jest zintegrowana z urządzeniem i steruje
pracą wentylatorów, obrotowego wymiennika ciepła i (jeśli dotyczy)
nagrzewnicy za rotorem.

W lecie, jeśli powietrze wywiewane jest chłodniejsze niż powietrze
zewnętrzne, obrotowy wymiennik ciepła zaczyna odzyskiwać chłód
z chłodniejszego powietrza wywiewanego. Dotyczy to przede wszystkim
sytuacji, gdy w domu znajduje się jakiś rodzaj urządzenia chłodniczego.

REGULACJA WENTYLATORA

KONTROLA WILGOTNOŚCI (AKCESORIUM)

Za pomocą panelu sterowania (wyposażenie dodatkowe) można
wybrać trzy tryby pracy:

Funkcja ta automatycznie ogranicza odzysk wilgoci na obrotowym
wymienniku ciepła przy wysokim poziomie wilgotności w pomieszczeniach.

- "AWAY" (niska prędkość) jest używany tylko wtedy, gdy lokal jest
pusty przez długi czas, na przykład podczas wakacji

Funkcję kontroli wilgotności można również zamówić retrospektywnie,
w celu uzupełnienia urządzenia, za pomocą następującego kodu
produktu: RDKZ-51-1.

- "HOME" (normalna prędkość obrotowa) jest używany do normalnego
przepływu wentylacyjnego
- "FORCED" (duża prędkość) jest stosowany, gdy istnieje większe
zapotrzebowanie na wentylację (automatycznie powraca do normy
po 120 minutach)
Urządzenie może być również obsługiwane bez panelu sterowania,
ale tylko w jednym trybie pracy.
Prędkość obrotowa wentylatorów może być regulowana niezależnie od
siebie. Panel sterowania ISYteq Touch 3.5 (wyposażenie dodatkowe) służy
do regulacji i wyświetla wszystkie parametry w postaci zwykłego tekstu.

REGULACJA TEMPERATURY
Regulator kontroluje obrotowy wymiennik ciepła i (jeśli dotyczy) nagrzewnicę
za rotorem w celu utrzymania ustawionej temperatury. Temperatura
powietrza nawiewanego jest regulowana w dwóch etapach w kierunku
żądanej wartości zadanej.
Najpierw odbywa się to poprzez odzysk energii z obrotowego wymiennika
ciepła, a następnie, jeśli to nie wystarczy, poprzez zastosowanie nagrzewnicy
za rotorem. Nagrzewnica elektryczna jest aktywowana tylko wtedy, gdy
pracuje obrotowy wymiennik ciepła.
W okresie zimowym, gdy w rotorze może tworzyć się szron, sterowanie
aktywuje funkcję odszraniania. Dzieje się tak, gdy temperatura zewnętrzna
jest niższa niż -10 °C.
Jeśli istnieje podgrzewacz wstępny, jest on aktywowany, gdy temperatura
zewnętrzna jest niższa niż -12 °C.
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REGULACJA CO2 (AKCESORIUM)
Funkcja ta jest wykorzystywana przede wszystkim wtedy, gdy urządzenie
jest zainstalowane w obszarach niemieszkalnych. Prędkość obrotowa
wentylatora jest automatycznie regulowana w celu osiągnięcia żądanego
poziomu CO2.
Funkcję sterowania w oparciu o CO2 można również zamówić wstecznie,
w celu uzupełnienia urządzenia, za pomocą następującego kodu produktu:
RDKZ-52-6. Ta funkcja wymaga panelu ISYteq Touch 3.5 (akcesorium).

POŁĄCZENIE ETHERNET (AKCESORIUM)
Funkcja ta może być wykorzystywana do podłączenia urządzenia do
istniejącej sieci. Urządzenie posiada zintegrowany serwer sieciowy,
który umożliwia odczytywanie i edytowanie wybranych parametrów
za pomocą przeglądarki internetowej.
Połączenie może być również wykorzystane do połączenia z systemem
nadrzędnym poprzez Modbus TCP/IP.

Funkcję tę można również zamówić retrospektywnie, w celu uzupełnienia
urządzenia, używając następującego kodu produktu: RDKZ-53-5.

ALARMY
System zapewnia alarmy o konieczności wymiany filtra lub o błędach
związanych z temperatura, rotorem bądź czujnikami. W ISYteq Touch
3.5 (akcesorium) alarm można łatwo potwierdzić i odczytać w formie
zwykłego tekstu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA
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SFPv 2 SFPv 2 uwzgl. pobór mocy przez napęd rotora
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Schemat 2.

SFPv 1.5 SFPv 2 uwzgl. pobór mocy przez napęd rotora
SFPv 1 SFPv 2 uwzgl. pobór mocy przez napęd rotora
Schemat 1.

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ W PASMACH
OKTAWOWYCH DO KANAŁU
Poziom mocy akustycznej Lw (dB) w pasmach oktawowych do kanałów
powietrza nawiewanego i wywiewanego uzyskuje się przez dodanie
współczynnika korekcji zgodnie z poniższą tabelą (wraz ze znakiem) do
poziomu mocy akustycznej LwA odczytanej z powyższego diagramu wentylatora.

Powietrze
nawiewane /
wywiewane

20

30

40

50

100

a) Wentylator wywiewny, ustawienie napięcia sterującego (V)
b) Dźwięk do kanału LwA (dB) dla wentylatora wywiewnego

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ W PASMACH OKTAWOWYCH
DO KANAŁU I POMIESZCZENIA

a) Wentylator nawiewny, ustawienie napięcia sterującego (V)
b) Dźwięk do kanału, LwA, (dB) dla wentylatora nawiewnego

Korekcja ścieżki
dźwiękowej, dB

q, l/s

Pasmo oktawowe, średnia częstotliwość Hz
63

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000

-5

0

+5

-3

-9

-10

-15

-21

Poziom mocy akustycznej Lw (dB) w pasmach oktawowych do kanałów
powietrza wywiewanego i zewnętrznego oraz do pomieszczenia uzyskuje
się przez dodanie współczynnika korygującego zgodnie z poniższą tabelą
(wraz ze znakiem) do poziomu mocy akustycznej LwA odczytanej z
powyższego diagramu wentylatora.
Korekcja ścieżki
dźwiękowej, dB

Pasmo oktawowe, średnia częstotliwość Hz
63

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000

Powietrze
wywiewane /
zewnętrzne

-5

+8

+7

-5

-14

-14

-24

-30

Do
pomieszczenia

-13

-6

-2

-22

-28

-28

-34

-33

Dźwięk do
LwA z wykresu dla wentylatora wywiewnego minus 14 dB
pomieszczenia = daje poziom ciśnienia akustycznego, Lp10A dB(A) przy 10 m2
tłumienności pomieszczenia.

|

POZIOM DŹWIĘKU
Poziom dźwięku Lp10A (dB) jest przedstawiony dla pomieszczenia z 10 m2
powierzchni pochłaniania dźwięku. Aby uzyskać rzeczywisty poziom
dźwięku, należy dodać poniższe wartości dB(A) (łącznie ze znakiem):

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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CENTRALE MODUŁOWE

50

MINI - WENTYLATOR WYWIEWNY

Powierzchnia
pokoju, m2

Pomieszczenie wyposaż.
standardowo

Znacznie umeblowany pokój,
np. kuchnia

5

+2 dB(A)

+7 dB(A)

10

0 dB(A)

+4 dB(A)

15

-1 dB(A)

+1 dB(A)
RDAF
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URZĄDZENIA BASENOWE

MINI - WENTYLATOR NAWIEWNY

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

RDAF MINI | PRZEPŁYW POWIETRZA, SPADEK CIŚNIENIA, SFPv, DANE AKUSTYCZNE

RDAF MIDI | PRZEPŁYW POWIETRZA, SPADEK CIŚNIENIA, SFPv, DANE AKUSTYCZNE
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Schemat 4.

SFPv 1.5 SFPv 2 uwzgl. pobór mocy przez napęd rotora
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a) Wentylator wywiewny, ustawienie napięcia sterującego (V)
b) Dźwięk do kanału LwA (dB) dla wentylatora wywiewnego

SFPv 1 SFPv 2 uwzgl. pobór mocy przez napęd rotora
Schemat 3.

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ W PASMACH
OKTAWOWYCH DO KANAŁU I POMIESZCZENIA

a) Wentylator nawiewny, ustawienie napięcia sterującego (V)
b) Dźwięk do kanału, LwA, (dB) dla wentylatora nawiewnego

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ W PASMACH
OKTAWOWYCH DO KANAŁU
Poziom mocy akustycznej Lw (dB) w pasmach oktawowych do kanałów
powietrza nawiewanego i wywiewanego uzyskuje się przez dodanie
współczynnika korekcji zgodnie z poniższą tabelą (wraz ze znakiem) do
poziomu mocy akustycznej LwA odczytanej z powyższego diagramu wentylatora.
Korekcja ścieżki
dźwiękowej, dB
Powietrze
nawiewane /
wywiewane

Pasmo oktawowe, średnia częstotliwość Hz
63

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000

-2

-1

+5

-3

-9

-8

-14

-21

Poziom mocy akustycznej Lw (dB) w pasmach oktawowych do kanałów
powietrza wywiewanego oraz zewnętrznego i do pomieszczenia uzyskuje się
przez dodanie współczynnika korekcji zgodnie z poniższą tabelą (wraz ze
znakiem) do poziomu mocy akustycznej LwA odczytanej z powyższego
diagramu wentylatora.
Korekcja ścieżki
dźwiękowej, dB

Pasmo oktawowe, średnia częstotliwość Hz
63

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000

Powietrze
wywiewane /
zewnętrzne

-3

+8

+7

-6

-12

-14

-21

-32

Do
pomieszczenia

-10

-3

+1

-19

-25

-25

-31

-30

Dźwięk do
LwA z wykresu dla wentylatora wywiewnego minus 14 dB daje
pomieszczenia = poziom ciśnienia akustycznego, Lp10A dB(A) przy 10 m2 tłumienności pomieszczenia.

POZIOM DŹWIĘKU
Poziom dźwięku Lp10A (dB) jest przedstawiony dla pomieszczenia z 10 m2
powierzchni pochłaniania dźwięku. Aby uzyskać rzeczywisty poziom
dźwięku, należy dodać poniższe wartości dB(A) (łącznie ze znakiem):
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Powierzchnia
pokoju, m2

Pomieszczenie wyposaż.
standardowo

Znacznie umeblowany pokój,
np. kuchnia

5

+2 dB(A)

+7 dB(A)

10

0 dB(A)

+4 dB(A)

15

-1 dB(A)

+1 dB(A)

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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SFPv 1.5 SFPv 2 uwzgl. pobór mocy przez napęd rotora
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a) Wentylator wywiewny, ustawienie napięcia sterującego (V)
b) Dźwięk do kanału LwA (dB) dla wentylatora wywiewnego

SFPv 1 SFPv 2 uwzgl. pobór mocy przez napęd rotora
Schemat 5.

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ W PASMACH
OKTAWOWYCH DO KANAŁU I POMIESZCZENIA

a) Wentylator nawiewny, ustawienie napięcia sterującego (V)
b) Dźwięk do kanału, LwA, (dB) dla wentylatora nawiewnego

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ W PASMACH
OKTAWOWYCH DO KANAŁU
Poziom mocy akustycznej Lw (dB) w pasmach oktawowych do kanałów
powietrza nawiewanego i wywiewanego uzyskuje się poprzez dodanie
współczynnika korekcji zgodnie z poniższą tabelą (wraz ze znakiem)
do poziomu mocy akustycznej LwA odczytanej z powyższego diagramu
wentylatora.
Korekcja ścieżki
dźwiękowej, dB
Powietrze
nawiewane /
wywiewane

Pasmo oktawowe, średnia częstotliwość Hz
63

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000

-9

-5

+3

-10

-7

-5

-12

-11

Poziom mocy akustycznej Lw (dB) w pasmach oktawowych do kanałów
powietrza wywiewanego oraz zewnętrznego i do pomieszczenia uzyskuje się
przez dodanie współczynnika korekcji zgodnie z poniższą tabelą (wraz ze
znakiem) do poziomu mocy akustycznej LwA odczytanej z powyższego
diagramu wentylatora.
Korekcja ścieżki
dźwiękowej, dB

Pasmo oktawowe, średnia częstotliwość Hz
63

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000

Powietrze
wywiewane /
zewnętrzne

-4

+2

+5

-6

-7

-10

-16

-21

Do
pomieszczenia

-4

+3

+7

-13

-19

-19

-25

-24

Dźwięk do
LwA z wykresu dla wentylatora wywiewnego minus 14 dB daje
pomieszczenia = poziom ciśnienia akustycznego, Lp10A dB(A) przy 10 m2 tłumienności pomieszczenia.

|

POZIOM DŹWIĘKU
Poziom dźwięku Lp10A (dB) jest przedstawiony dla pomieszczenia z 10 m2
powierzchni pochłaniania dźwięku. Aby uzyskać rzeczywisty poziom
dźwięku, należy dodać poniższe wartości dB(A) (łącznie ze znakiem):

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

100

CENTRALE KOMPAKTOWE

600
500

q,

WENTYLATOR WYWIEWNY MAXI

CENTRALE MODUŁOWE

50

m3/h

Powierzchnia
pokoju, m2

Pomieszczenie wyposaż.
standardowo

Znacznie umeblowany pokój,
np. kuchnia

5

+2 dB(A)

+7 dB(A)

10

0 dB(A)

+4 dB(A)

15

-1 dB(A)

+1 dB(A)
RDAF
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URZĄDZENIA BASENOWE

WENTYLATOR NAWIEWNY MAXI

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

RDAF MAXI | PRZEPŁYW POWIETRZA, SPADEK CIŚNIENIA, SFPv, DANE AKUSTYCZNE

RDAF | WYMIARY I WAGA
A

C

E
H

F

H1

J

G

Rozmiar
Mini
Midi
Maxi

L
950
1000
1200

W
540
580
750

H
475
510
685

H1
442
480
652

ØD

L

Powietrze
wywiewane

Powietrze
wyrzutowe

Powietrze
nawiewane

Powietrze
zewnętrzne

A
150
155
198

C
240
270
355

ØD
160
200
250

E
190
207
247

B

Wszystkie wymiary
są podane w mm.

F
100
100
195

G
38
37
43

NAGRZEWNICA WSTĘPNA DLA RDAF MAXI, GENERACJA 2.

J
10
10
10

Waga, kg
57
67
109

Waga 6 kg

278
42

ØD

267
42

82

Ø250

375
Ręczny reset zabezpieczenia przed przegrzewem

38

RDAF

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Nagrzewnica (b)
0 = Bez
1 = Nagrzewnica elektr. za rotorem
2 = Nagrzewnica elektr. przed i za rotorem
Kontrola wilgotności (c)
0 = Bez
1=Z
Filtr powietrza nawiewanego / wywiewanego (d)
2 = (F7) ePM1 50% kompaktowy / (M5) ISO Coarse 85%

RDAZ-12

Zestaw filtrów, maxi (F7) ePM1 50% / (M5) ISO Coarse 85% (1+1)

RDAZ-21-3

Osłona kombi, mini

RDAZ-22-1

Osłona kombi, midi

ABRZ-01-1

Osłona kombi, maxi

ABRZ-01-2

Tłumik, mini

BDER-30-016-090

Tłumik, midi

BDER-30-020-090

Tłumik, maxi

BDER-30-025-090

|
PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Przyjazny dla użytkownika panel dotykowy do montażu na ścianie.
Wszystkie parametry są wyświetlane w postaci zwykłego tekstu. Bardzo
łatwa regulacja i pełne zarządzanie alarmami z odczytem i resetem.

Połączenie Ethernet (f)
0 = Bez
5=Z

WSKAZÓWKA! Panel sterowania jest wymagany do regulacji i obsługi.

OSŁONA KOMBI RDAZ-22 LUB ABRZ-01

Generacja (g)
2

Naścienna osłona zewnętrzna do powietrza zewnętrznego i wywiewanego.

RDKZ-41-b

(wymagane do regulacji i działania)

CENTRALE KOMPAKTOWE

Osłona, wykonana z czarnej, pokrytej tworzywem sztucznym blachy,
zapobiega przeciekom powietrza między strumieniem powietrza
zewnętrznego a wywiewanego.

AKCESORIA

TŁUMIK BDER-30
Tłumik, izolowany 50 mm warstwą wełny mineralnej. Długość 900 mm.

Wariant (b)
3 = ISYteq Touch 3.5 (panel dotykowy)

Kabel przedłużający do panelu sterowania

RDAZ-21-1

Zestaw filtrów, midi (F7) ePM1 50% / (M5) ISO Coarse 85% (1+1)

AKCESORIA, OPIS
PANEL STEROWANIA ISYteq Touch 3.5 - RDKZ-41-3

Kontrola jakości powietrza (e)
0 = Bez
6 = CO2

Panel sterowania

Zestaw filtrów, mini (F7) ePM1 50% / (M5) ISO Coarse 85% (1+1)

RDKZ-43-b-cc-d

Tłumienie dźwięku o średniej częstotliwości, Hz

Rozmiar

Średnica
kanału

63

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000

Mini

Ø160 mm

2

3

11

29

34

41

27

11

Midi

Ø200 mm

2

7

13

24

31

44

31

20

Maxi

Ø250 mm

2

2

8

19

25

32

12

6

Wariant (b)
1 = 6-pinowy płaski kabel

URZĄDZENIA BASENOWE

|

Długość (cc)
02 = 2 metry
10 = 10 metrów
25 = 25 metrów
Generacja (d)
1

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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Wielkość (a)
1 = Mini
2 = Midi
3 = Maxi

Wariant (b)
1 = RDAF Mini, 1000 W (łącznie z kablem i konsolą)
2 = RDAF Midi, 1000 W (łącznie z kablem i konsolą)
3 = RDAF Maxi, kanałowa nagrzewnica powietrza 2100 W (łącznie
z przekaźnikiem i przewodami wewnętrznymi).
WSKAZÓWKA! Tylko dla RDAF Maxi, generacja 2.

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

RDAF-a-b-c-d-e-f-g

RDAZ-80-b

CENTRALE MODUŁOWE

Jednostka odzysku ciepła

Elektryczna nagrzewnica wstępna do modernizacji

|

KOD PRODUKTU

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

RDAF | KOD PRODUKTU, AKCESORIA

RDAF
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VEKA

CENTRALA WENTYLACYJNA DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

• Kompaktowość
• Energooszczędność
• Intuicyjny system sterowania
ISYteq Touch 3.5

VEKA to sprawdzona jednostka nawiewna o kompaktowych wymiarach, idealna do instalacji
w sufitach podwieszanych. VEKA wersja C posiada nowoczesne, energooszczędne
wentylatory typu plug fan z silnikami EC oraz nowym zintegrowanym systemem
sterowania ISYteq. VEKA jest dostępna w dwóch rozmiarach i oferuje swobodę
konfiguracji. Z lub bez zintegrowanego sterowania, z opcjonalnie wmontowanymi
wężownicami grzewczymi i chłodzącymi oraz możliwością dodania kanałowej
nagrzewnicy elektrycznej i tłumików.
Przyjazny dla użytkownika interfejs ekranu dotykowego poprzez ISYteq Touch.
Kompletny pakiet opcjonalnych funkcji regulacji. Szybka konfiguracja za pomocą
kreatora rozruchu.

W skrócie
• Jednostka nawiewna
• 540–2 520 m3/h
• 2 rozmiary
• 2 równoległe wentylatory typu plug-fan
z silnikami EC
• Wbudowane wężownice grzewcze i chłodzące
• Zintegrowany system sterowania
ISYteq Touch 3.5 (opcja)
• Interfejs dotykowy
• Białe malowanie
• Kanałowa nagrzewnica elektryczna

Łatwy rozruch
i konfiguracja

- Wyświetlacz
z ekranem dotykowym
ISYteq Touch 3.5
- Kreator rozruchu

Informacje dot. produktu

40

KOD PRODUKTU

WYDAJNOŚĆ

WYMIARY (DŁ x Wy x Sz)

03
04

720–2 160 m³/h
900–3 600 m³/h

1 250 x 355 x 750 mm
1 250 x 355 x 1 050 mm

VEKA

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP

OPIS
VEKA jest niskoprofilową centralą wentylacyjną, która stanowi właściwe
rozwiązanie w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej. VEKA jest
dostępna w dwóch rozmiarach.
VEKA może być dostarczona z zainstalowanymi następującymi kombinacjami
komponentów wewnątrz obudowy
- Filtr + wentylator
- Filtr + nagrzewnica/chłodnica powietrza + wentylator

|
OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

VEKA | OPIS

Wentylator i krótka sekcja filtracyjna (cc = 12)

- Filtr + nagrzewnica powietrza + chłodnica powietrza + wentylator

|

Tłumik akustyczny i nagrzewnica elektryczna są instalowane kanałowo.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

KONSTRUKCJA
Urządzenie wykonane jest z ocynkowanej blachy stalowej, a jego zewnętrzna
strona malowana jest na biało. Obudowa jest izolowana 25 mm wełną mineralną.
VEKA może być umieszczona w widocznym miejscu.
Uchwyty wnękowe pozwalają na zachowanie gładkiej powierzchni. VEKA jest
również wyposażona w duże drzwi serwisowe z klamkami blokującymi, które
można otwierać za pomocą narzędzi.

Wentylator i długa sekcja filtracyjna (cc = 13)

|

VEKA jest wykonana w sposób wspierający utrzymanie wysokiego poziomu
higieny oraz łatwa do czyszczenia dzięki gładkiej powierzchni wewnętrznej.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
VEKA jest kompaktowym urządzeniem o małych wymiarach. Wysokość wynosi
tylko 355 mm, a kombinacja filtr + nagrzewnica + wentylator ma zaledwie 1 000 mm
długości. Dzięki niewielkim wymiarom, VEKA jest łatwo pozycjonowana, np. nad
sufitem podwieszanym.

INSTALACJA ALTERNATYWNA

Wentylator, wężownice grzewcza lub chłodząca i długa sekcja filtracyjna (cc = 14)

VEKA jest zazwyczaj podwieszana pod sufitem.

CENTRALE KOMPAKTOWE

Urządzenie jest montowane w taki sposób, by klapy serwisowe otwierały się w dół.
W związku z tym urządzenie nie wymaga dodatkowej przestrzeni serwisowej
wokół. Pętle do podwieszania są dostarczane do wykorzystania w instalacji.
VEKA bez wężownicy chłodzącej może być również instalowana na ścianie
z poziomym lub pionowym kierunkiem powietrza.

WNIOSKI
VEKA jest centralą nawiewną przeznaczoną do wentylacji biur, kawiarni, stacji
benzynowych lub podobnych pomieszczeń. Nadaje się również jako jednostka
cyrkulacyjna, a także do ogrzewania lub chłodzenia.

Wentylator, wężownice grzewcza i chłodząca oraz długa sekcja filtracyjna (cc = 15)

CENTRALE MODUŁOWE

SYSTEM STEROWANIA
VEKA może być zamówiona ze zintegrowaną automatyką ISYteq Mini do podłączenia
1-fazowego, z dodatkową możliwością sterowania zewnętrznym wentylatorem
wyciągowym.
Urządzenie VEKA można zamówić również bez urządzenia sterującego.

Przepływ
powietrza

Przepływ maksymalny

0

0,36

0,72

1,08

1,44

1,8

2,16

2,52

2,88

3,24

3,6x 1 000 m3/h

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
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Przepływ maksymalny SFPv < 2 przy 150 Pa

URZĄDZENIA BASENOWE

SZYBKI WYBÓR SCHEMATU PRZEPŁYWU POWIETRZA

m3/s

03
04

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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VEKA | CZĘŚCI SKŁADOWE
5

4

3

2

1

1. Filtr
2. Wodna wężownica grzewcza
3. Wodna wężownica chłodząca
4. Skrzynka sterownicza
5. Wentylatory

WENTYLATORY

WĘŻOWNICE GRZEWCZA I CHŁODZĄCA, WODNE

VEKA zapewnia wysoką wydajność i energooszczędność w połączeniu
z niskim poziomem hałasu. Zastosowane wentylatory są zasilane przez
energooszczędne silniki EC. Urządzenie jest wyposażone w króćce do
pomiaru przepływu powietrza.

Wymienniki ciepła z miedzianymi rurkami i aluminiowymi lamelami.
Wężownica jest dostępna z 2 lub 3 rzędami rur.

Wskaźnik przepływu powietrza VEKZ-27 jest dostępny jako wyposażenie
dodatkowe.

Urządzenie z wężownicą chłodzącą musi być zamontowane poziomo
i z klapami serwisowymi skierowanymi w dół.

Wężownica chłodząca ma 4 rzędy rur i jest wyposażona w nierdzewną
tacę ociekową z odpływem na dnie.

FILTR
VEKA jest wyposażona w filtr kieszeniowy, który jest dostępny w dwóch
długościach. Dobre uszczelnienie wokół filtra uzyskuje się dzięki wyposażeniu
zaciskowemu, które dociska ramę filtra do miękkiej uszczelki gumowej.

42

VEKA

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP

OGÓLNE
VEKA może być dostarczona ze zintegrowaną platformą
sterowania ISYteq Mini wraz z panelem sterowania
ISYteq Touch 3.5.
Platforma ISYteq Mini została zaprojektowana z myślą
o intuicyjnej obsłudze.
Układ sterowania może komunikować się poprzez
Modbus RS485 lub Modbus TCP/IP.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

Funkcje, które są zamawiane razem z urządzeniem,
są aktywowane i konfigurowane fabrycznie. Niektóre
funkcje są możliwe do aktywowania na miejscu.

KOMPENSACJA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

• Regulacja nawiewu powietrza
• Sterowanie wentylatorem (3 prędkości)
• Czujnik ochrony przed zamarzaniem dla central
z wężownicą gorącej wody
• Harmonogramy
• Obwód sterowania dla pomp, maks. 2A
• Wejście dla zewnętrznego alarmu przeciwpożarowego

Wartość zadana temperatury powietrza nawiewanego zmienia się
w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego. Niedostępne
w połączeniu z regulacją pomieszczeniową.

FUNKCJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ AKTYWOWANE LOKALNIE

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM

• Kompensacja temperatury powietrza zewnętrznego
(niedostępne w połączeniu z regulacją pomieszczeniową)

AKCESORIA

Zawór jest regulowany w celu utrzymania temperatury wody na powrocie
powyżej 15°C. Jeśli temperatura spadnie poniżej 7°C, urządzenie zostaje
zatrzymane i wygenerowany zostaje alarm. Gdy urządzenie nie pracuje,
temperatura wody jest utrzymywana na poziomie 25°C.

REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORA

Układ sterowania może uruchamiać i zatrzymywać pompy obiegowe do
ogrzewania i chłodzenia. Pompy uruchamiają się co 24 h do pracy próbnej.
Maksymalny prąd dla obu pomp wynosi 2A.

Wentylatory w urządzeniu mają trzy różne prędkości obrotowe:
Niska, Normalna i Wysoka. Przełączanie prędkości obrotowej wentylatora
odbywa się za pomocą harmonogramów, zewnętrznego wyłącznika
czasowego, przycisku lub PIR.

Sygnał sterujący 0-10 V dla siłownika zaworu lub sygnał startowy
dla chłodnicy freonowej, DX.

POMPY OBIEGOWE

STEROWANIE WĘŻOWNICĄ CHŁODZĄCĄ

REGULACJA TEMPERATURY

|

Dostępne są następujące opcje:

URZĄDZENIA BASENOWE

• Regulacja nawiewu powietrza

Utrzymywanie temperatury powietrza nawiewanego.

• Regulacja pomieszczeniowa (akcesoria)

Utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu poprzez kaskadową
regulację temperatury powietrza nawiewanego z ograniczeniem
minimalnym i maksymalnym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

CENTRALE MODUŁOWE

REGULACJA NAGRZEWNICY
Sygnał sterujący 0-10 V dla siłownika zaworu lub nagrzewnicy
elektrycznej z wbudowanym tyrystorem.

CENTRALE KOMPAKTOWE

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

STANDARDOWE FUNKCJE

• Monitoring filtra
• Regulacja pomieszczeniowa
• Rozszerzona / wymuszona praca poprzez zewnętrzny timer lub PIR

|
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VEKA | SYSTEM STEROWANIA

VEKA
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VEKA | DANE TECHNICZNE - WIELKOŚĆ 03

WENTYLATOR Z SILNIKIEM EC 0,77 kW (0,385 kW x 2)

1000

100

q, m3/h
500
1000

1500

2000

2500

3000

3500

3400 r/min

900

46
50

800
3000

54%

700
600

50

2600

500
400

2200

45

∆ps, Pa

300
200
100
0

0

0.2
q, m3/s

0.4

0.6

0.8

1

WYKRES WENTYLATORA
Wykres ma na celu przedstawienie ogólnego zarysu przedstawiającego ciśnienie, przepływ powietrza
i sprawność wentylatorów. Dokładne dane można znaleźć w naszym programie doboru urządzeń, ACON.
Do zewnętrznego spadku ciśnienia należy dodać spadek ciśnienia na filtrze i wszystkich wymiennikach.
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WYMIARY I WAGA
Wentylator i krótka sekcja filtracyjna (cc = 12)

Wentylator, wężownice grzewcza i chłodząca
oraz długa sekcja filtracyjna (cc = 15)

600
508

508

44

44

355

600

80
inv DN 8
DN 25

250
355

80
98

250

|

750

|
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VEKA | DANE TECHNICZNE - WIELKOŚĆ 03

750

0
Drainage Ø15, L=2

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

500

Waga: 50 kg

1250

Waga: 80 kg
Zdjęcia przedstawiają urządzenie w wersji lewej.

Wentylator i długa sekcja filtracyjna (cc = 13)

WYMIARY PRZYŁĄCZY, WLOT I WYLOT

355

M8

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

600

250 274 355

250

Waga: 55 kg

DANE DOT. FILTRÓW

Wentylator, wężownice grzewcza lub chłodząca
i długa sekcja filtracyjna (cc = 14)

inv DN 8
DN 25

355

750

44

Filtr

600

Wielkość filtra

Długość filtra

Krótka sekcja filtracyjna, cc = 12

287 x 592

120

Długa sekcja filtracyjna, cc = 13, 14, 15

287 x 592

360

Wymiary w mm.

80
80

DANE ELEKTRYCZNE

98

250

1000

CENTRALE MODUŁOWE

456

500

CENTRALE KOMPAKTOWE

600
620
750

750

Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego
urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy 0–40° C
Zasilanie główne 1 x 230 V. Zabezpieczenie bezpiecznikowe 10 A.

Waga: 70 kg
Zdjęcia przedstawiają urządzenie w wersji lewej.

Dane silnika
0,77 kW (0,385 kW x 2)

5 A (2,5 A x 2)

1 x 230 V

|

750

Nagrzewnica
elektryczna1)

1)

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Moc, kW

Prąd, A

Napięcie, V

9

13

3 x 400

15

22

3 x 400

21

30

3 x 400

URZĄDZENIA BASENOWE

		

Nagrzewnica elektryczna ma oddzielne zasilanie.

VEKA
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VEKA | DANE TECHNICZNE - WIELKOŚĆ 04

WENTYLATOR Z SILNIKIEM EC 1,5 kW (0,75 kW X 2)

1500

q, m3/h
500
1000

100

1500

2000

2500

3000

3500

4250 r/min

1400

50

1300
1200
1100

3600

55%

1000
900

50

800
3000

700

45

600
40

500

2400

∆ps, Pa

400
300
200
100
0

0

0.2
0.4
q, m3/s

0.6

0.8

1

1.2

1.4

WYKRES WENTYLATORA
Wykres ma na celu przedstawienie ogólnego zarysu przedstawiającego ciśnienie, przepływ powietrza
i sprawność wentylatorów. Dokładne dane można znaleźć w naszym programie doboru urządzeń, ACON.
Do zewnętrznego spadku ciśnienia należy dodać spadek ciśnienia na filtrze i wszelkich wymiennikach.
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WYMIARY I WAGA
Wentylator i krótka sekcja filtracyjna (cc = 12)

Wentylator, wężownice grzewcza i chłodząca
oraz długa sekcja filtracyjna (cc = 15)

900

508*

508*

44

44

900

355

80
inv DN 8
DN 25

355

250

80
98

105
0

|

250

Waga: 65 kg

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

500

105
0

0
Drainage Ø15, L=2

1250

Waga: 100 kg
Zdjęcia przedstawiają urządzenie w wersji lewej.

Wentylator i długa sekcja filtracyjna (cc = 13)

WYMIARY PRZYŁĄCZY, WLOT I WYLOT

355

M8

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

900

|
OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

VEKA | DANE TECHNICZNE - WIELKOŚĆ 04

250 274 355

250
105
0

Waga: 70 kg

DANE DOT. FILTRÓW

Wentylator, wężownice grzewcza lub chłodząca
i długa sekcja filtracyjna (cc = 14)

Filtr

500

44

900

120

Długa sekcja filtracyjna, cc = 13, 14, 15

287 x 892

360

Wymiary w mm.

80
80

DANE ELEKTRYCZNE

98
250

CENTRALE MODUŁOWE

inv DN 8
DN 25

Długość filtra

287 x 892

Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy 0–40° C

105
0

1000

Waga: 85 kg
Zdjęcia przedstawiają urządzenie w wersji lewej.

Zasilanie główne 1 x 230 V. Zabezpieczenie bezpiecznikowe 10 A.
Dane silnika
1,5 kW (0,75 kW x 2)

1 x 230 V

		

Nagrzewnica
elektryczna1)
1)

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

6,6 A (3,3 A x 2)

|

355

Wielkość filtra

Krótka sekcja filtracyjna, cc = 12

Moc, kW

Prąd, A

Napięcie, V

24

35

3 x 400

URZĄDZENIA BASENOWE

456

CENTRALE KOMPAKTOWE

900
920
1050

750

Nagrzewnica elektryczna ma oddzielne zasilanie.

VEKA
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VEKA | AKCESORIA

VEEK - KANAŁOWA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
Jest on wyposażony w zarówno automatyczne jak i ręczne
zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Nagrzewnica elektryczna jest dostępna w wariantach o mocy 9, 15
i 21 kW dla VEKA w rozmiarze 20, a także w wariancie o mocy 24 kW
dla VEKA w rozmiarze 30. Oddzielne zasilanie główne 3 x 400 V.
Klasa IP 43. Nagrzewnica może być zamontowana w kanale poziomym
lub pionowym z boczną skrzynką przyłączeniową. Montaż ze skrzynką
przyłączeniową skierowaną do góry lub do dołu jest niedozwolony.
Nagrzewnica elektryczna, VEEK, przeznaczona do montażu kanałowego.
Obudowa jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej warstwą
aluminiowo-cynkową, podczas gdy elementy grzejne wyprodukowano
ze stali nierdzewnej EN 1.4541.1. Obudowa nagrzewnicy elektrycznej
posiada uszczelniający ekran termiczny i jest wyposażona w przyłącze PG.
VEEK wyposażono również we wbudowany sterownik tyrystorowy.
Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza na wylocie wynosi
40° C, a temperatura otoczenia grzejnika nie może przekraczać 30° C.

Prędkość powietrza nad przednią częścią nagrzewnicy nie może
być mniejsza niż 1,5 m/s.
Wyjście jest regulowane z zewnętrznego sygnału sterującego 0–10 V DC,
z tzw. regulacją czasowo-proporcjonalną (metoda Pulse/Pause).
Daje to bardzo dokładną regulację temperatury. Grzałka posiada wyjście
alarmowe ze stykiem beznapięciowym, które sygnalizuje zadziałanie
zabezpieczenia przed przegrzaniem. Obwód sterujący musi być
zablokowany nad wentylatorem.

VEEK-aa-bb-c-d-3
Wymiary
aa

Moc
kW

Wymiary [mm]
mm (szer. x wys. x dł.)

Waga
kg

Min. przepływ
powietrza
m3/s

600x250

9

769x288x800

30

0,225

13

600x250

15

769x288x800

35

0,225

22

21

769x288x800

40

0,225

30

24

1 069x288x800

48

0,338

35

Moc
bb

Podłączenie
mm

20

11

20

12

20

13

600x250

30

23

900x250

Maks. moc
400V AC, A

VELD - KANAŁOWY TŁUMIK AKUSTYCZNY
Prostokątny tłumik dźwięku VELD posiada nieizolowaną obudowę
wykonaną z ocynkowanej blachy stalowej. Wbudowane przegrody
mają powierzchnię wykonaną z Cleantec, aby uniknąć przenoszenia
włókien do strumienia powietrza. Przyłącza kanałowe wyposażone
są w przyłącze PG.
Przegroda posiada wypełnienie z wełny szklanej zapewniające
wysokie tłumienie w zakresie niskich częstotliwości.
Tłumik może być używany zarówno na wlocie jak i na wylocie.

VELD-aa-b-1

48

Długość
mm

Waga
kg

Wielkość
aa

Przyłącze
mm

20

600x250

950

16

20

600x250

1250

20

30

900x250

950

21

30

900x250

1 250

28

VEKA
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VEKZ-53 - KONWERTER Z PG DO KOŁNIERZA

Prostokątna przepustnica odcinająca z przyłączem PG do instalacji
kanałowej bezpośrednio na wlocie do urządzenia. Wykonanie
z ocynkowanej blachy stalowej. Może być wyposażony w siłownik
ze sprężyną powrotną włącz/wyłącz.

Przyłącze
mm

Długość
mm

20

600x250

120

30

900x250

120

Długość
mm

20

600x250

100

30

900x250

100

|

Przyłącze
mm

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Wielkość
aa

Wielkość
aa

VEKZ-27 - WSKAŹNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA
VEKZ-51 - PRZYŁĄCZE ELASTYCZNE
Elastyczne przyłącze z włókna szklanego do podłączenia kanałów.

300

200

400

|

Pa
100

500
600

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

0

DPG600
P.max.100 kPa

Made in Finland

ZERO SET

Przyłącze
mm

Długość
mm

20

600x250

120

30

900x250

120

Manometr do pomiaru przepływu powietrza.
Podłącza się do króćca centrali.
Dostarczane luzem.

CENTRALE KOMPAKTOWE

Wielkość
aa

VEKZ-52 - PRZECIWKOŁNIERZ

20

600x250

30

30

900x250

30

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

|

Długość
mm

URZĄDZENIA BASENOWE

Przyłącze
mm

CENTRALE MODUŁOWE

Służy do zamocowania kanału bezpośrednio do urządzenia.

Wielkość
aa

|

O FLÄKTGROUP

VEVA - KANAŁOWA PRZEPUSTNICA ODCINAJĄCA

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

VEKA | AKCESORIA

VEKA
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Jednostka nawiewna

VEKC-aa-b-cc-d-e-f-g-h-i-jjj

Przepustnica odcinająca

Wielkość jednostki (aa)
20,30

Wielkość jednostki (aa)
20, 30

Strona przyłączeniowa (b)
1 = Prawa
2 = Lewa

Izolacja ramy (b)
0 = Bez
1=Z

Długość jednostki (cc)
12 Wentylatory + krótka sekcja filtracyjna (120)1) (L = 500)
13 Wentylatory + długa sekcja filtracyjna (360) (L = 750)
14 Wentylatory + Ogrzewanie lub Chłodzenie
+ Sekcja filtracyjna (L = 1000)
15 Wentylatory + Ogrzewanie oraz Chłodzenie
+ Sekcja filtracyjna (L = 1250)

Siłownik przepustnicy

1)

Tylko przy g = 0 i h = 0

Wentylatory, silnik (d)
7 = Wielkość 20, 0,75 kW, 230/400V, silnik 3-fazowy
8 = Wielkość 30, 1,5 kW, 230/400V, silnik 3-fazowy
System sterowania (e)
0 = Bez
1 = ISYteq Mini z panelem sterowania ISYteq Touch 3.5
Regulacja prędkości obrotowej wentylatora (f)
1 = Standardowa, 3-biegowa
Wężownica do gorącej wody (g)
0 = Bez
2 = 2 rzędy rur
3 = 3 rzędy rur
Wężownica chłodząca (h)
0= Bez
4 = 4 rzędy rur2)
2)

Nie w połączeniu z g = 3

Filtr (i)
0 = Bez
1 = G3, 120 mm
2 = G3, 360 mm
3 = M6, 360 mm
Język (jj)
01 = Szwedzki
02 = Niemiecki
03 = Angielski
04 = Fiński
07 = Francuski
11 = Włoski

50
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VEVA-aa-b-1

VEKZ-87-1

Typ a)
1 = Włącz/Wyłącz ze sprężyną powrotną, 15 Nm, 24 VAC

Nagrzewnica elektryczna

VEEK-aa-bb-c-d-3

Wielkość jednostki (aa)
20, 30
Moc (bb)
11 = Rozmiar 20, 9 kW
12 = Rozmiar 20, 15 kW
13 = Rozmiar 20, 21 kW
23 = Rozmiar 30, 24 kW
Napięcie (c)
2 = 3 x 400 V
Regulacja d)
2 = Tyrystor

Tłumik dźwięku

VELD-aa-b-1

Wielkość jednostki (aa)
20, 30
Wariant (b)
1 = Krótki
2 = Długi

Przyłącze elastyczne

VEKZ-51-bb-1

Wielkość jednostki (bb)
20, 30

Przeciwkołnierz

VEKZ-52-bb-1

Wielkość jednostki (bb)
20, 30

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

VEKZ-54-b

Typ b)
1 = Rozmiar 20, G3 (UE 3), 120 mm
2 = Rozmiar 20, G3 (UE 3), 360 mm
4 = Rozmiar 20, F6 (UE 6), 360 mm
5 = Rozmiar 30, G3 (UE 3), 120 mm
6 = Rozmiar 30, G3 (UE 3), 360 mm
8 = Rozmiar 30, F6 (UE 6), 360 mm

Lokalizacja (d)
1 = Ogrzewanie
2 = Chłodzenie

VEKZ-61-b

Typ (b)
3 = Regulacja powietrza w pomieszczeniu
4 = Regulacja powietrza nawiewanego z kompensacją powietrza
zewnętrznego (nie w przypadku regulacji powietrza
w pomieszczeniu)
3)

Regulacja powietrza nawiewanego jest standardowa
i nie ma konieczności jej wyboru.

Wartość kvs (eee)
002 = 0,25
010 = 1,0
004 = 0,40
006 = 0,63

016 = 1,6
025 = 2,5

Wyłącznik bezpieczeństwa

VEKZ-89-bbb

Wielkość (bbb)
016 = 16 A

Praca wydłużona/wymuszona,
zewnętrzny wyłącznik czasowy

VEKZ-91-1

Praca wydłużona/wymuszona, PIR

VEKZ-92-1

Przedłużacz kabla do panelu sterowania

|

Typ zaworu (c)
0 = Bez (b = 1)
2 = 2-drogowy
3 = 3-drogowy

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Wskaźnik przepływu powietrza VEKZ-27-2
Kontrola temperatury3)

Zakres dostawy (b)
1 = Tylko siłownik
2 = Zawór z siłownikiem
3 = Tylko zawór

|

Filtr zapasowy

VEKZ-70-b-c-d-eee

Monitoring filtra

|

O FLÄKTGROUP
Wielkość jednostki (bb)
20, 30

Zawór/Siłownik do wężownicy
grzewczej/chłodzącej

VEKZ-88-1

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

VEKZ-53-bb-1

CENTRALE KOMPAKTOWE

Konwerter z PG na kołnierz

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

VEKA | KOD PRODUKTU, AKCESORIA

VEKZ-76-10

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

Długość (bb)
10 = 10 m

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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eCO PREMIUM

NISKOPROFILOWA CENTRALA WENTYLACYJNA

• Płaska konstrukcja
• Zminimalizowana konserwacja
• Niski poziom generowanego hałasu

eCO PREMIUM to kompaktowa, wysokosprawna centrala wentylacyjna z sekcją odzysku
energii, dedykowana do instalacji w przestrzeniach sufitowych. Urządzenie jest wyposażone
w funkcje zapewniające czyste i świeże powietrze przy zachowaniu wysokiej wydajności
i niskiego poziomu hałasu. Zaawansowany, elektroniczny system sterowania, minimalne
potrzeby związane z konserwacją, a przede wszystkim wysoka efektywność energetyczna.
W nowym eCO PREMIUM wszystkie te cechy są zawarte w kompaktowej obudowie,
która pasuje nawet do najmniejszych przestrzeni. Ponadto eCO PREMIUM jest idealne
do instalacji w obszarach wrażliwych akustycznie jak np. szkoły, ponieważ zostało
zaprojektowane z myślą o niskiej emisji hałasu, co potwierdza certyfikacja.

W skrócie
• Dostępny w 6 rozmiarach
• Przepływ powietrza 110 m3/h–2 800 m3/h
• Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła o
sprawności temperaturowej do 85%
• Silniki EC
• Zintegrowana grzałka jako opcja
• Nagrzewnica wstępna jako opcja
• Niska wysokość instalacji
• Zawsze dostarczany ze zintegrowanym
sterownikiem ISYteq Touch 3.5

Łatwy rozruch
i konfiguracja

• Niski poziom generowanego hałasu
• Dostępna wersja zewnętrzna

- Wyświetlacz
z ekranem dotykowym
ISYteq Touch 3.5
- Kreator rozruchu

Informacje dot. produktu
KOD PRODUKTU

POJEMNOŚĆ*

WYMIARY (DŁ X WY X SZ)/WAGA*

eCO Premium 1
eCO Premium 2
eCO Premium 3
eCO Premium 4
eCO Premium 5
eCO Premium 6

110–720 m³/h
144–880 m3/h
216–1 360 m3/h
288–2 100 m3/h
360–2 300 m3/h
540–2 800 m3/h

1 700 x 1 220 x 380 mm/198 kg
1 700 x 1 220 x 380 mm/200 kg
1 900 x 1 520 x 425 mm/263 kg
1 900 x 1 520 x 425 mm/269 kg
2 000 x 1 720 x 470 mm/280 kg
2 480 x 1 720 x 685 mm/495 kg

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne

*modele eCO Premium Essential
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eCO Premium
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O FLÄKTGROUP
eCO PREMIUM™ jest wyposażone
w energooszczędne komponenty,
takie jak wentylatory z silnikiem EC.
Przeciwprądowy wymiennik ciepła
posiada certyfikat Eurovent
i odzyskuje ponad 85%
energii cieplnej (zgodnie
z normą EN308).

JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO
Wszystkie urządzenia i komponenty FläktGroup są projektowane, testowane
i produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, w tym z systemem
zapewnienia jakości ISO 9001, systemem zarządzania środowiskiem
ISO 14001 oraz dyrektywą energetyczną 2009/125/WE (LOT 6) dla
jednostek wentylacyjnych do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

WERSJE JEDNOSTKI

REDA-a-b-cc-d-e-ff

Seria eCO PREMIUM™ jest dostępna w 3 wersjach:
Essential: Standardowa jednostka z płytowym wymiennikiem
ciepła i zamontowanymi filtrami
Enhanced: Wersja podstawowa (Essential) z dodatkowo zamontowaną
nagrzewnicą główną (wodną lub elektryczną)
Elite:

Wersja rozszerzona (Enhanced) z kanałową nagrzewnicą
wstępną (elektryczną)

FILTRY

REDA-a-b-cc-d-e-ff

Filtry są dołączone w celu zabezpieczenia pozostałych komponentów
(np. wymiennika/wentylatora) i są instalowane w prowadnicach w celu
łatwego montażu/demontażu. Urządzenie eCO PREMIUM™ może być
wyposażone w następujące opcje filtrów.
• Klasa G4 na wlocie powietrza świeżego oraz powietrza wywiewanego
• Klasa F7 na wlocie powietrza świeżego i M5 na wlocie powietrza
wywiewanego

REGULACJA PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ WENTYLATORA

REDA-a-b-cc-d-e-ff

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora jest zróżnicowana tak, by
pozwolić na indywidualną kontrolę przepływu powietrza po stronie nawiewu
i wywiewu. Można dokonać wyboru poniższych wariantów, które będą
automatycznie obsługiwane przez automatykę ISYteq Mini.

• VAV: Zmienna objętość powietrza. Prędkości obrotowe wentylatorów
ustawiane są indywidualnie pomiędzy 30–100%
• COP. Stałe ciśnienie
• CAV. Stała objętość powietrza
• VAV+CO2. Prędkości obrotowe wentylatorów są ustalane indywidualnie,
a po przekroczeniu ustawionej wartości PPM są one zastępowane
przez wentylację na żądanie (CO2).
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

eCO Premium
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PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Wszystkie rozmiary obudów są dostępne z lewą i prawą stroną rewizyjną.
Rozmiary 1-4 są dostępne w wersji akustycznej z lewą lub prawą stroną
rewizyjną. Wersja akustyczna jest skonstruowana w taki sposób,
by zminimalizować emisję dźwięku z urządzenia (niższy poziom
przenikającego hałasu).

CENTRALE KOMPAKTOWE

• Wszystkie połączenia kanałowe znajdują się z boku urządzenia.
• Wysokosprawny, przeciwprądowy wymiennik ciepła z systemem
odszraniania Thermo Ice® i pełnym bypass'em.
• Wbudowana nagrzewnica (wodna lub elektryczna) i/lub opcjonalna
nagrzewnica wstępna do chłodniejszego klimatu.
• Klasa szczelności obudowy L2 w standardzie
• Automatyka ISYteq Mini w wykonaniu Plug & Play jest
zintegrowana z urządzeniem i zapewnia rozległą paletę funkcji.
• Komunikacja Modbus RS 485 w standardzie (TCP/IP jako opcja).
• Opcjonalna 'Wentylacja na żądanie' jest dostępna przez PIR
(obłożenie) lub czujniki CO2
• W przypadku podwyższonych wymagań względem niskiej emisji
dźwięku dostępna jest wersja wyciszona (akustyczna).
• Są dostępne opcjonalne akcesoria również do instalacji zewnętrznej.

REDA-a-b-cc-d-e-ff

CENTRALE MODUŁOWE

eCO PREMIUM™ jest kompaktowym urządzeniem w sześciu rozmiarach,
które wymagają minimalnej przestrzeni i obejmują zasięg przepływu do
0,9 m3/s. Kompaktowe wymiary, przy utrzymaniu niskiego poziomu
generowanego hałasu, zapewniają znaczną swobodę w umieszczaniu
urządzenia. Urządzenie jest dostarczane z bezpośrednim napędem zarówno
na wentylatorach nawiewnych jak i wywiewnych, kompaktowymi filtrami
powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz przeciwprądowym
wymiennikiem ciepła.

STRONA SERWISOWA
I OBUDOWA AKUSTYCZNA

|

ZASTOSOWANIA

URZĄDZENIA BASENOWE

Regularnie rozmieszczone punkty
serwisowe z jednej strony dla łatwej
konserwacji. Do wymiany filtrów nie
są potrzebne żadne narzędzia.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

Kompaktowa i w pełni
funkcjonalna obudowa
w klasie szczelności
powietrznej L2.

Możliwość wyboru
klas filtracji powietrza
pomiędzy G4/G4
lub M5/F7.

|
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eCO PREMIUM | OPIS

eCO PREMIUM | OPISY

DANE PRODUKTU - KOD GŁÓWNY

REDA-a-b-cc-d-e-ff

Urządzenie eCO PREMIUM™ jest dostępne w 6 zoptymalizowanych rozmiarach.
Przepływ
powietrza

Maksymalny przepływ powietrza dla SFPv<2 przy 150 Pa
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WERSJA ESSENTIAL - KONSTRUKCJA URZĄDZENIA
OBUDOWA
Wykonana jest z samonośnych paneli składających się obustronnie
od zewnątrz z ocynkowanej blachy stalowej i z warstwy izolacyjnej
wewnątrz w postaci 25 mm wełny mineralnej (35 kg/m3). Wszystkie
panele posiadają zintegrowane z nimi uchwyty z tworzywa sztucznego
od strony zewnętrznej. Panel sekcji filtracyjnej (od strony serwisowej)
ma śruby z plastikową główką dla łatwego dostępu (ręcznego), podczas
gdy inne panele mają łączniki wymagające śrubokręta. Urządzenie jest
dostarczane na stabilnej podstawie, która może być wyposażona w nóżki.
• Klasa korozyjności C3 (BSK 94/99 i ISO 12944-2)
• Klasa szczelności L2 (EN 1886)

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
FILTR
Filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego są wykonane ze zwartego
włókna szklanego, zoptymalizowanego pod kątem generowania minimalnych
oporów w przepływającym strumieniu powietrza. Klasa G4 lub F7 jest
dostępna dla strumienia powietrza nawiewanego, a G4 lub M5 dla strumienia
powietrza wywiewanego. Filtry są dociskane do prowadnic wewnątrz
obudowy w celu zapewnienia szczelności i łatwego montażu/demontażu.

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA ORAZ SYSTEM THERMO ICE®
W budynkach mieszkalnych i hotelach ważne jest, aby zapewnić łatwą
konserwację oraz niskie koszty energetyczne, co jest znacząco wspierane
przez zastosowanie właściwych systemów odzysku energii. eCO PREMIUM™
wykorzystuje przeciwprądowy, płytowy wymiennik ciepła o ponad 85%
sprawności cieplnej zgodnie z normą EN 308, co jest potwierdzone
certyfikatem Eurovent. Podczas normalnej wentylacji nie ma potrzeby
rozmrażania, ale kiedy wilgotność względna powietrza wywiewanego będzie
wysoka, a temperatura zewnętrzna niższa niż -5° C może dojść od oblodzenia.
eCO PREMIUM™ wykorzystuje system rozmrażania Thermo Ice*, który jest
aktywowany tylko wtedy, gdy wydajność rdzenia systemu odzysku została
obniżona do określonego poziomu z powodu oblodzenia. Wymiennik ciepła
jest podzielony na sekcje, co ułatwia jego demontaż i czyszczenie.

WENTYLATOR
eCO PREMIUM™ zapewnia wysoką wydajność i energooszczędność
w połączeniu z niskim poziomem generowanego hałasu. Wentylatory
o wysokiej sprawności są zasilane przez energooszczędne silniki EC.
Prędkość obrotowa wentylatora może być regulowana niezależnie przez
system sterowania ISYteq Mini i posiada wbudowany alarm.

WERSJA CENTRALI: ENHANCED ORAZ ELITE
NAGRZEWNICA WODNA (ENHANCED ORAZ ELITE)
Zasadnicza nagrzewnica powietrza do ogrzewania wody, która składa
się z rurek miedzianych i lameli aluminiowych. Złącze rurowe Ø15 mm.
Czujniki kontaktowe do ochrony przed zamarzaniem są dołączone do
urządzeń sterujących.
Zalecane dla temperatur zewnętrznych do -5° C.
Maks. ciśnienie robocze 1,6 MPa

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (ENHANCED ORAZ ELITE)
Zasadnicza nagrzewnica elektryczna, która ma wbudowane elementy
automatyki sterującej do regulacji mocy. Jest ona wykonana ze stali
nierdzewnej. Nagrzewnica posiada dwa elementy zabezpieczające
przed przegrzaniem, jedno z automatycznym resetem, a drugie
z ręcznym resetem dostępnym z zewnątrz urządzenia.
Zalecane dla temperatur zewnętrznych do -5° C.

WSTĘPNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (ELITE)
Wstępna nagrzewnica elektryczna jest zalecana, gdy chcemy zachować
ciągłość pracy wentylatorów nawiewnych przy temperaturze zewnętrznej
pomiędzy -5° C do -15° C, tzn. by uniknąć postojów z powodu rozmrażania.
Nagrzewnica wstępna jest elementem samodzielnym tj. bez podłączenia
do systemu sterowania ISYteq Mini.
Nagrzewnica ma wbudowany sprzęt sterujący. Jest ona wykonana ze
stali nierdzewnej. Nagrzewnica posiada dwa elementy zabezpieczające
przed przegrzaniem, jedno z automatycznym resetem, a drugie z ręcznym
resetem dostępnym na zewnątrz szafki.

*Thermo Ice jest funkcją rozmrażania sterowaną w oparciu o zapotrzebowanie,
która zapewnia minimalne straty energii i jest aktywowana tylko wtedy,
gdy wewnątrz rdzenia gromadzi się szron.
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Prędkości obrotowe wentylatorów ustawiane są indywidualnie pomiędzy
30-100%

REGULACJA TEMPERATURY
• Kontrola powietrza nawiewanego

Temperatura powietrza nawiewanego jest utrzymywana na stałym poziomie.

KOMUNIKACJA

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

eCO PREMIUM™ jest dostarczane z komunikacją BMS (MODBUS RS-485)

MONITOROWANIE WENTYLATORÓW

• Regulacja prędkości obrotowej wentylatora
• CAV, stała objętość powietrza
• COP, stałe ciśnienie (nawiew i wywiew)
• VAV, zmienna objętość powietrza z kontrolą CO2
• Regulacja temperatury
• Kontrola powietrza wywiewanego
• Regulacja pomieszczeniowa
• Kompensacja powietrza zewnętrznego
• Komunikacja Modbus TCP/IP
• Monitorowanie filtra
• Wydłużona i/lub wymuszona praca
• Zewnętrzny timer
• PIR (pasywny czujnik podczerwieni)

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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HARMONOGRAM
Sterownik posiada trzy rodzaje wewnętrznych harmonogramów
czasowych: tygodniowy, jednodniowy i określonej daty.

ODMRAŻANIE (THERMO ICE)
eCO PREMIUM™ wykorzystuje zaawansowaną funkcję odszraniania,
która umożliwia utrzymanie maksymalnie wysokiej sprawności
odzysku ciepła na przestrzeni całego roku.
W okresach niskich temperatur, w przypadku gdy na przeciwprądowym
wymienniku ciepła wystąpiło oblodzenie, funkcja odszraniania zatrzyma
wentylator nawiewny i rozpocznie proces odszraniania.
Funkcja odszraniania będzie aktywna tylko w momencie zapotrzebowania,
tj. musi dojść do znacznego oblodzenia wymiennika płytowego zanim
zostanie ona uruchomiona.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

ODZYSK CHŁODU
Gdy wystąpi zapotrzebowanie na chłodzenie, urządzenie automatycznie
zamknie bypass w celu schłodzenia powietrza nawiewanego. Ma to miejsce,
gdy temperatura powietrza wywiewanego jest niższa od temperatury
powietrza zewnętrznego i występuje zapotrzebowanie na chłodzenie.

CENTRALE KOMPAKTOWE

CHŁODZENIE NOCNE (FREE COOLING)
Chłodzenie nocne stosuje się podczas ciepłych letnich nocy w celu
obniżenia temperatury wewnętrznej. Odbywa się to poprzez schłodzenie
ciepłego pomieszczenia zimniejszym powietrzem zewnętrznym.

CENTRALE MODUŁOWE

AKCESORIA / OPCJE OTWARTE

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Do urządzenia można podłączyć oddzielny system ochrony
przeciwpożarowej. Funkcja: Zatrzymaj jednostkę.

|

STANDARDOWE FUNKCJE STEROWANIA
• Regulacja prędkości obrotowej wentylatora
• VAV, zmienny przepływ powietrza (nawiewanego i wywiewanego)
• Regulacja temperatury
• Regulacja nawiewu powietrza
• Komunikacja Modbus RS 485
• Monitorowanie wentylatorów
• System ochrony przeciwpożarowej
• Chłodzenie nocne
• Odzysk chłodu
• Ochrona przed zamarzaniem, zapewniana w standardzie w przypadku
centrali wyposażoneh w nagrzewnicę wodną
• Harmonogram
• Kontrolowane odmrażanie na żądanie (Thermo Ice)

Jeśli przepływ wentylatorów będzie zbyt mały, automatyka spowoduje
zatrzymanie urządzenia i wygenerowanie alarmu.

URZĄDZENIA BASENOWE

INFORMACJE OGÓLNE
eCO PREMIUM™ jest dostarczane ze zintegrowaną automatyką ISYteq
Mini oraz z powiązanym panelem sterowania, ISYteq Touch 3.5.
Wszystkie elementy wewnętrzne są wstępnie podłączone, a urządzenie
jest poddawane testom fabrycznym. Elementy sterujące są łatwe w
użyciu. Komunikacja może być prowadzona poprzez Modbus RS485 lub
Modbus TCP/IP. Do regulacji i konfiguracji stosowany jest panel
sterowania Isyteq Touch 3.5.

|
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REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORA - VAV

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

STANDARDOWE FUNKCJE STEROWANIA
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eCO PREMIUM | STEROWANIE

AKCESORIA / OPCJE OTWARTE
REGULACJA PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ WENTYLATORA

REDA-a-b-cc-d-e-ff

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora jest zróżnicowana tak,
by pozwolić na indywidualną kontrolę przepływu powietrza po stronie
nawiewu i wywiewu. Można dokonać wyboru poniższych wariantów,
które będą automatycznie obsługiwane przez automatykę ISYteq Mini.

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA - REDZ-39
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Jest dostępny w wersjach 16A i 25A.

• COP. Stałe ciśnienie
• CAV. Stała objętość powietrza
• VAV+CO2. Prędkości obrotowe wentylatorów są ustalane indywidualnie,
a po przekroczeniu ustawionej wartości PPM są one zastępowane
przez wentylację na żądanie (CO2).

REGULACJA TEMPERATURY - REDZ-01
• Kontrola powietrza wywiewanego

Stała temperatura powietrza wywiewanego jest utrzymywana dzięki
kaskadowej regulacji temperatury powietrza nawiewanego z minimalnymi
i maksymalnymi wartościami granicznymi temperatury.

• Kontrola powietrza w pomieszczeniu

WYDŁUŻONA/WYMUSZONA PRACA - REDZ-40
Zewnętrzny timer (ustawienie 0-5 godzin) lub czujka obecności (PIR).
Zarówno do montażu natynkowego jak i podtynkowego.

Stała temperatura powietrza w pomieszczeniu utrzymywana jest
dzięki kaskadowej regulacji temperatury powietrza nawiewanego
z minimalnymi i maksymalnymi wartościami granicznymi temperatury.

• Kompensacja powietrza zewnętrznego

Funkcja kompensuje (wprowadza przesunięcie) wartość zadaną
temperatury powietrza nawiewanego.
Niedostępne wraz z regulacją wywiewu lub pomieszczeniową.

KOMUNIKACJA - REDZ-05
eCO PREMIUM™ może być dostarczone z Modbusem TCP/IP poprzez
oddzielną kartę Ethernet.

MONITORING FILTRA - REDZ-28
Automatyka wygeneruje alarm, jeśli spadek ciśnienia na każdym
z filtrów przekroczy ustawioną wartość.

Zewnętrzny timer

PIR

STEROWANIE WYMIENNIKIEM - REDZ-70
Nagrzewnica powietrza
Sygnał sterujący (0–10V) dla siłownika zaworu.
Ochrona przed zamarzaniem Gdy urządzenie nie jest w trybie pracy,
temperatura wody będzie utrzymywana na stałym poziomie 25°C.
W trybie pracy zawór będzie sterowany tak, aby temperatura wody
powrotnej nie była niższa niż 15° C. Jeśli temperatura wody powrotnej
jest niższa niż 7° C, urządzenie zostanie zatrzymane i uruchomiony
zostanie alarm.

Chłodnica powietrza

Sygnał sterujący 0-10 V dla wodnej chłodnicy powietrza.

Siłownik zaworu do nagrzewnicy/chłodnicy powietrza

Siłownik zaworu dopasowany do zaworu z gwintem 5,5 mm i G3/4".
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WENTYLATOR WYWIEWNY
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PRZEGLĄD SYSTEMU
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Modele Essential i Acoustic z filtrem G4

EFEKTYWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne. Ważony
poziom mocy akustycznej podany w dB(A) odnosi się do kanałów po stronie
tłocznej wentylatorów nawiewnych (wykres 1) oraz po stronie ssawnej
wentylatorów wywiewnych (wykres 2). Wartości SFPv dla każdego
wentylatora są obliczane w oparciu o parametry czystych filtrów. SFPv
jest obliczane dla całego urządzenia i obejmuje moc zarówno wentylatora
nawiewnego jak i wywiewnego podzieloną przez strumień nawiewny lub
wywiewny, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.
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DANE ELEKTRYCZNE
Bezpiecznik zewnętrzny: Zalecany 10 A.
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy -20° - +40°C
Silniki
wentylatorów
Moc, 2 wentylatory kW

Główna
Nagrzewnica
kW

Nomin.
Moc
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Nomin.
Prąd
A

Elektryczne
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Modele Essential i Acoustic z filtrem G4
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h Wydajność % na sucho2)
h Wydajność % na mokro3)
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Zgodnie z EN308.
-5°C, 90% w. wzgl. na zewnątrz i +22°C, 50% w. wzgl. w pow. wyciągowym.

CENTRALE MODUŁOWE

0.05
q, m3/s

0

FILTR
Powietrze nawiewane: 550 x 307 x 48 mm, G4 lub F7
Powietrze wywiewane: 550 x 307 x 48 mm, G4 lub M5
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WENTYLATOR NAWIEWNY
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DANE ELEKTRYCZNE
Bezpiecznik zewnętrzny: Zalecany 10 A.
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy -20° – +40°C
Silniki
wentylatorów
Moc, 2 wentylatory kW

Główna
Nagrzewnica
kW

Nomin.
Moc
kW

Nomin.
Prąd
A

Elektryczne
Zasilanie
V/Ph/Hz

Essential
Enhanced HW
Elite HW

0,34

–

0,36

2,9

230/1/50

Enhanced HE
Elite HE

0,34

1,0

1,36

7,2

230/1/50
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EFEKTYWNOŚĆ TEMPERATUROWA

PRZEGLĄD SYSTEMU
Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne. Ważony
poziom mocy akustycznej podany w dB(A) odnosi się do kanałów po stronie
tłocznej wentylatorów nawiewnych (wykres 1) oraz po stronie ssawnej
wentylatorów wywiewnych (wykres 2). Wartości SFPv dla każdego
wentylatora są obliczane w oparciu o parametry czystych filtrów. SFPv
jest obliczane dla całego urządzenia i obejmuje moc zarówno wentylatora
nawiewnego jak i wywiewnego podzieloną przez strumień nawiewny lub
wywiewny, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.
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Zgodnie z EN308.
-5°C, 90% w. wzgl. na zewnątrz i +22°C, 50% w. wzgl. w pow. wyciągowym.

FILTR
Powietrze nawiewane: 550 x 307 x 48 mm, G4 lub F7
Powietrze wywiewane: 550 x 307 x 48 mm, G4 lub M5

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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EFEKTYWNOŚĆ TEMPERATUROWA

PRZEGLĄD SYSTEMU
Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne. Ważony
poziom mocy akustycznej podany w dB(A) odnosi się do kanałów po stronie
tłocznej wentylatorów nawiewnych (wykres 1) oraz po stronie ssawnej
wentylatorów wywiewnych (wykres 2). Wartości SFPv dla każdego
wentylatora są obliczane w oparciu o parametry czystych filtrów. SFPv
jest obliczane dla całego urządzenia i obejmuje moc zarówno wentylatora
nawiewnego jak i wywiewnego podzieloną przez strumień nawiewny lub
wywiewny, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.
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Zgodnie z EN308.
-5°C, 90% w. wzgl. na zewnątrz i +22°C, 50% w. wzgl. w pow. wyciągowym.

FILTR
Nawiew powietrza: 2 x 348 x 352 x 48 mm, G4 lub F7
Wywiew powietrza: 2 x 348 x 352 x 48 mm, G4 lub M5

Silniki
wentylatorów
Moc, 2 wentylatory kW

Główna
Nagrzewnica
kW

Nomin.
Moc
kW

Nomin.
Prąd
A

Elektryczne
Zasilanie
V/Ph/Hz

Essential
Enhanced HW
Elite HW

0,77

–

0,79

5,1

230/1/50

Enhanced HE
Elite HE

0,77

1,5

2,29

11,6

230/1/50

Wersja

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

URZĄDZENIA BASENOWE
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Zewnętrzny
Zalecane 10 A przy braku nagrzewnicy elektrycznej.
bezpiecznik: Zalecany 16 A przy zamontowanej nagrzewnicy elektrycznej.
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy -20° – +40°C
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WENTYLATOR NAWIEWNY
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PRZEGLĄD SYSTEMU

DANE ELEKTRYCZNE
Zewnętrzny
Zalecane 10 A przy braku nagrzewnicy elektrycznej.
bezpiecznik: Zalecany 16 A przy zamontowanej nagrzewnicy elektrycznej.
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy -20° – +40°C
Silniki
wentylatorów
Moc, 2 wentylatory kW

Główna
Nagrzewnica
kW

Nomin.
Moc
kW

Nomin.
Prąd
A

Elektryczne
Zasilanie
V/Ph/Hz

Essential
Enhanced HW
Elite HW

1,0

–

1,02

4,5

230/1/50

Enhanced HE
Elite HE

1,0

2,0

3,02

13,2

230/1/50

eCO Premium
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Modele Essential i Acoustic z filtrem G4
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EFEKTYWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne. Ważony
poziom mocy akustycznej podany w dB(A) odnosi się do kanałów po stronie
tłocznej wentylatorów nawiewnych (wykres 1) oraz po stronie ssawnej
wentylatorów wywiewnych (wykres 2). Wartości SFPv dla każdego
wentylatora są obliczane w oparciu o parametry czystych filtrów. SFPv
jest obliczane dla całego urządzenia i obejmuje moc zarówno wentylatora
nawiewnego jak i wywiewnego podzieloną przez strumień nawiewny lub
wywiewny, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Wersja
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Modele Essential i Acoustic z filtrem G4
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Zgodnie z EN308.
-5°C, 90% w. wzgl. na zewnątrz i +22°C, 50% w. wzgl. w pow. wyciągowym.

FILTR
Nawiew powietrza: 2 x 348 x 352 x 48 mm, G4 lub F7
Wywiew powietrza: 2 x 348 x 352 x 48 mm, G4 lub M5

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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Modele Essential i Acoustic z filtrem G4

PRZEGLĄD SYSTEMU
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SFPv 0.50 SFPv [W/(l/s)]1)

Modele Essential i Acoustic z filtrem G4

EFEKTYWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne. Ważony
poziom mocy akustycznej podany w dB(A) odnosi się do kanałów po stronie
tłocznej wentylatorów nawiewnych (wykres 1) oraz po stronie ssawnej
wentylatorów wywiewnych (wykres 2). Wartości SFPv dla każdego
wentylatora są obliczane w oparciu o parametry czystych filtrów. SFPv
jest obliczane dla całego urządzenia i obejmuje moc zarówno wentylatora
nawiewnego jak i wywiewnego podzieloną przez strumień nawiewny lub
wywiewny, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.
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DANE ELEKTRYCZNE
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Zgodnie z EN308.
-5°C, 90% w. wzgl. na zewnątrz i +22°C, 50% w. wzgl. w pow. wyciągowym.

FILTR
Nawiew powietrza: 2 x 398 x 407 x 48 mm, G4 lub F7
Wywiew powietrza: 2 x 398 x 407 x 48 mm, G4 lub M5

Silniki
wentylatorów
Moc, 2 wentylatory kW

Główna
Nagrzewnica
kW

Nomin.
Moc
kW

Nomin.
Prąd
A

Elektryczne
Zasilanie
V/Ph/Hz

Essential
Enhanced HW
Elite HW

1,0

–

1,02

4,5

230/1/50

Enhanced HE
Elite HE

1,0

2,5

3,52

15,4

230/1/50

Wersja

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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Zewnętrzny
Zalecane 10 A przy braku nagrzewnicy elektrycznej.
bezpiecznik: Zalecany 16 A przy zamontowanej nagrzewnicy elektrycznej.
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy -20° – +40°C

CENTRALE KOMPAKTOWE

0
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PRZEGLĄD URZĄDZEŃ
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WENTYLATOR NAWIEWNY
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100
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SFPv 0.50 SFPv [W/(l/s)]1)

Modele Essential i Acoustic z filtrem G4
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2)
3)

DANE ELEKTRYCZNE
Bezpiecznik zewnętrzny: Zalecany 10 A.
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy -20° - +40°C
Silniki
wentylatorów
Moc, 2 wentylatory kW

Główna
Nagrzewnica
kW

Nomin.
Moc
kW

Nomin.
Prąd
A

Elektryczne
Zasilanie
V/Ph/Hz

Essential
Enhanced HW
Elite HW

1,0

–

1,02

4,4

230/1/50

Enhanced HE
Elite HE

1,0

3,0

4,02

8,0

400/3/50

eCO Premium

0

EFEKTYWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne. Ważony
poziom mocy akustycznej podany w dB(A) odnosi się do kanałów po stronie
tłocznej wentylatorów nawiewnych (wykres 1) oraz po stronie ssawnej
wentylatorów wywiewnych (wykres 2). Wartości SFPv dla każdego
wentylatora są obliczane w oparciu o parametry czystych filtrów. SFPv
jest obliczane dla całego urządzenia i obejmuje moc zarówno wentylatora
nawiewnego jak i wywiewnego podzieloną przez strumień nawiewny lub
wywiewny, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

62

65
LwA, dB

1)

PRZEGLĄD SYSTEMU

Wersja
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Modele Essential i Acoustic z filtrem G4
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h Wydajność % na sucho2)
h Wydajność % na mokro3)
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0,2

0,4
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0,6

0,8

1

Zgodnie z EN308.
-5°C, 90% w. wzgl. na zewnątrz i +22°C, 50% w. wzgl. w pow. wyciągowym.

FILTR
Nawiew powietrza: 2 x 398 x 602 x 48 mm, G4 lub F7
Wywiew powietrza: 2 x 398 x 602 x 48 mm, G4 lub M5

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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MINIMALNA PRZESTRZEŃ SERWISOWA
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0,6 x Szerokość
(minimum)

Strona konserwacyjna
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eCO PREMIUM | WYMIARY I WAGA

0,5 x Szerokość
(minimum)

Strona serwisowa
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W

H
101.5
45

Rozmiar

L

W

H

C

ØD

E

W1

1

1 600

1 220

380

335

250

550

198

217

2

1 600

1 220

380

335

250

550

200

219

ØD

CENTRALE KOMPAKTOWE

ØD

W2

3

1 900

1 520

425

410

250

700

263

294

4

1 900

1 520

425

410

250

700

269

300

5

2 000

1 720

470

460

315

800

280

–

6

2 480

1 720

685

460

500

800

495

–

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

Wszystkie wymiary w mm. Wszystkie ciężary w kg.
W1 = Waga dla modelu podstawowego (Essential), wariant standardowy
W2 = Waga dla modelu podstawowego (Essential), wariant akustyczny

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

eCO Premium
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eCO PREMIUM | AKCESORIA

KANAŁOWA NAGRZEWNICA WSTĘPNA - REDZ-82

OSŁONA DACHOWA - REDZ-80

Opcjonalnie dostępna jest elektryczna nagrzewnica wstępna (nagrzewnica
przeciwzamrożeniowa) w ramach systemu zabezpieczającego przed
zamarzaniem i jest ona dostarczana w wersji urządzenia ELITE.
Nagrzewnica jest urządzeniem samodzielnym i nie ma połączenia
elektrycznego z centralą. Wykonana jest z blachy alucynk, a jej element
grzewczy ze stali nierdzewnej zgodnie z EN 1.4301. Nagrzewnica spełnia
wymogi klasy ochrony C wg EN 15727. Posiada wbudowany elektroniczny
wyłącznik przepływowy oraz regulator poprzez wbudowany czujnik
temperatury w kanale. Regulacja punktu nastawy jest dostępna na
osłonie nagrzewnicy.

Po zainstalowaniu osłony dachowej, urządzenie eCO PREMIUM™ może być
instalowane na zewnątrz. Oddzielna osłona dachowa jest wykonywana
w alucynku dzięki czemu zapewnia ochronę przed warunkami atmoferycznymi oraz klasę antykorozyjności C4 (BSK 94/99 i ISO 12944-2).

ŚCIENNA NASADA OSŁONOWA - REDZ-89
Zewnętrzna osłona ścienna dla powietrza zewnętrznego i wywiewanego. Nasada osłonowa posiada siatkę ochronną zabezpieczającą przed
ptactwem i jest wykonana z alucynku, co zapewnia ochronę przed
warunkami atmoferycznymi. Klasa korozyjności osłony to C4 (BSK
94/99 i ISO 12944-2). Rozmiar pozwala na zamontowanie przepustnicy
odcinającej (REDZ-87) na urządzeniu.
Wielkość

1)

Średnica
[mm]

Moc znam.
[kW]

Napięcie
zasilające [V]

Faza zasilania
[nr]

1-2

250

3

230

1

3-4

250

6

400

2

5

315

9

400

3

6

4001)

12

400

3

Wymaga zmiany wymiaru z 500 do 400.

CHŁODNICA KANAŁOWA - REDZ-14

SYFON ODPŁYWOWY - REDZ-84

Chłodnica powietrza do wody lodowej z miedzianymi rurkami i aluminiowymi
lamelami. Chłodnica jest zawarta w obudowie z ocynkowanej blachy
stalowej AZ 185 z izolacją o grubości 9 mm. Obudowa posiada zdejmowany
panel serwisowy celem umożliwienia czyszczenia jak również przyłącze
kanałowe z gumowymi pierścieniami uszczelniającymi. Chłodnica powietrza
musi być zainstalowana tak aby odległość do wentylatora lub kolana
skierowanego w górę przed chłodnicą wynosiła co najmniej 600 mm.
Chłodnica jest dostępna tylko w konfiguracji lewostronnej.

Syfon, który dostarcza i odprowadza
powietrze z drenażu. Łącznie z dwoma
adapterami. Pasuje zarówno do
tacki ociekowej, jak i do
zamontowanych w kanale chłodnic.

Odpowietrzanie i opróżnianie odbywa się poprzez system rur. Złącze
rurowe, Ø 22 mm, znajduje się na końcu wylotu, jest gładkie i jest
przeznaczone dla złączki zaciskowej. Wanna odpływowa jest wykonana
ze stali nierdzewnej i posiada przyłącze R 1/2".
Maks. ciśnienie robocze 1,0 MPa.
Maks. temperatura pracy 100°C.

64

eCO Premium

STOPY MONTAŻOWE - REDZ-88
Urządzenie może być montowane
bezpośrednio na powierzchni, jeśli jest
ona płaska i pozioma. Wysokość stóp
montażowych może być regulowana
w zakresie 15–85 mm. Gumowe nóżki
są dołączone do zestawu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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TŁUMIK STANDARDOWY - REDZ-86
Tłumik standardowy jest prostym, okrągłym tłumikiem kanałowym ze
100 mm wypełnieniem z wełny mineralnej. Przyłącza kanałowe mają
uszczelki gumowe. Tłumik składa się z perforowanej rury z blachy stalowej
otoczonej płaszczem z ocynkowanej blachy stalowej i zakończenia
z warstwy wełny mineralnej pokrytej włókniną celem zapobieżenia
migracji włókien. Wskaźnik odporności ogniowej EI30. Dostępne długości
nominalne to 600, 900 i 1 200 mm.

Tłumienie [dB] w paśmie oktawowym
średniej częstotliwości [Hz]

Śr A
[mm]

Długość
[mm]

Śr B
[mm]

Tłumienie [dB] w paśmie oktawowym
- średnia częstotliwość [Hz]
63

125

250

500

1K

2K

4K

1, 2

F/E

250

950

1 000

380

-6

-6

-10

-19 -30 -27 -16 -14

250

600

355

0

-2

-7

-12

-18

-23

-10

-5

1, 2

S/E

250

950

1 000

380

-8

-8

-13

-23 -34 -30 -17 -14

250

900

355

-2

-2

-8

-19

-25

-32

-12

-6
-10

63 125 250 500

1K

2K 4K

8K

8K

3, 4

F/E

250

950

1 310

425

-7

-7

-11

-20 -31 -28 -17 -15

250

1 200

355

-2

-4

-11

-25

-30

-39

-14

3, 4

S/E

250

950

1310

425

-9

-9

-14

-24 -35 -31 -18 -15

315

600

415

0

-2

-7

-10

-15

-20

-7

-4

315

900

415

-1

-2

-7

-16

-22

-24

-10

-6

F/E = Powietrze świeże/wywiewane
S/E = Powietrze nawiewane/wyrzutowe
Średnica króćca
Ø=

L=
W=
H=

Długość
Szerokość
Wysokość

315

1 200

415

-2

-4

-10

-22

-28

-30

-12

-9

500

900

630

-1

-1

-5

-11

-14

-12

-9

-6

500

1 200

630

-1

-3

-7

-16

-20

-15

-10

-7

FILTRY ZAPASOWE - REDZ-81
Filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego posiadają tę samą
konstrukcję i są wykonane ze zwartego włókna szklanego, zoptymalizowanego pod kątem generowania minimalnych oporów w przepływającym
strumieniu powietrza. Są dostępne w klasach G4, M5 i F7.

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

PRZEPUSTNICA ODCINAJĄCA Z SIŁOWNIKIEM - REDZ-87
Przepustnica kanałowa w klasie szczelności 3 (CEN 3). Przepustnica
jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej i posiada zamontowany
na niej siłownik ze sprężyną powrotną. Siłownik jest podłączony do listwy
zaciskowej w szafce elektrycznej. Przepustnica posiada przyłącze
kanałowe z pierścieniem gumowym i może być montowana bezpośrednio
na urządzeniu lub w kanale. Przeznaczony jest do izolacji kanałów
nieprzekraczającej 50 mm. Przy prędkościach powietrza poniżej 10 m/s
i w pełni otwartej przepustnicy, poziom mocy akustycznej wynosi poniżej
20 dB. W przypadku urządzeń z wężownicą wodną należy zastosować
przepustnicę odcinającą ze sprężyną powrotną. IP 54.

|
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CENTRALE KOMPAKTOWE

Rozmiar Kierunek

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

TŁUMIK AKUSTYCZNY - REDZ-85
Wersja prostokątna dla eCO PREMIUM™ 1-4, zalecana w miejscach,
gdzie nie ma możliwości przerwania ciągłości pomiędzy urządzeniem
a kanałem. Tłumik składa się z obudowy z blachy ocynkowanej, materiału
chłonnego z powlekanej wełny szklanej oraz zakończeń z uszczelkami
gumowymi. Jedna strona składa się z żeńskiego przyłącza, co pozwala
na zbliżenie się do urządzenia przy niedopuszczaniu przenikania
dźwięków. Dostępna długość nominalna wynosi 1 000 mm.

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO PREMIUM | AKCESORIA

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

eCO Premium

65

eCO PREMIUM | KOD PRODUKTU, AKCESORIA

SYSTEM ODZYSKU ENERGII
eCO PREMIUM™

AKCESORIA
REDA-a-b-cc-d-e-ff

Wielkość (a)
1 = Rozmiar 1
2 = Rozmiar 2
3 = Rozmiar 3
4 = Rozmiar 4
5 = Rozmiar 5
6 = Rozmiar 6
Strona serwisowa (b)
1 = Prawa, wykonanie standardowe
2 = Lewa, wykonanie standardowe
3 = Prawa, wykonanie "akustyczne" (tylko a = 1 - 4)
4 = Lewa, wykonanie "akustyczne" (tylko a = 1 - 4)
Warianty jednostkowe (cc)
00 = Essential
01 = Enhanced (nagrzewnica elektryczna)
02 = Enhanced (nagrzewnica wodna)
03 = Elite (nagrzewnica elektryczna)
04 = Elite (nagrzewnica wodna)

Regulacja temperatury
Przypadek sterowania (b)
2 = Kontrola powietrza wywiewanego
3 = Regulacja pomieszczeniowa
4 = Regulacja powietrza nawiewanego z kompensacją
powietrza zewnętrznego

Komunikacja

REDZ-05-b

Typ (b)
1 = Karta Ethernet

Chłodnica kanałowa

REDZ-14-b-c-d

Wielkość (b)
1 = Rozmiar 1
2 = Rozmiar 2
3 = Rozmiar 3
4 = Rozmiar 4
5 = Rozmiar 5
6 = Rozmiar 6
Typ (c)
1 = Woda

Filtr (nawiew/wywiew) (d)
1 = G4 kompaktowy / G4 kompaktowy
4 = F7 kompaktowy / M5 kompaktowy

Strona przyłączeniowa (d)
1 = Prawa
2 = Lewa

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora (e)
1 = VAV, Zmienna objętość powietrza, (nawiew wywiew)
2 = COP, Stałe ciśnienie, (nawiew wywiew)
3 = CAV, Stała objętość powietrza, (nawiew wywiew)
4 = Funkcja VAV+CO2 (standardowo)

Monitoring filtra

Język (ff)
03 = Język angielski

REDZ-01-b

REDZ-28-b

Funkcja (b)
1 = Monitoring filtra

Wyłącznik bezpieczeństwa

REDZ-39-bbb

Prąd (bbb)
016 = 16 A
025 = 25 A

Wydłużona/Wymuszona praca

REDZ-40-b-c

Wariant (b)
1 = Zewnętrzny zegar sterujący, elektroniczny (1 - 5 h)
3 = PIR (pasywny czujnik podczerwieni)
Typ (c)
1 = Standard
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Wartość Kvs (eee)
000 = Tylko siłownik (tylko jeśli b = 0)
002 = 0,25
004 = 0,4
006 = 0,63
010 = 1,0
016 = 1,6
025 = 2,5
040 = 4,0
100 = 10,0

Tłumik akustyczny

Tłumik standardowy

REDZ-80-b-c

Typ (c)
1 = G4 (2 szt.)
2 = M5 (2 szt.)
3 = F7 (2 szt.)

|
PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

REDZ-76-bbb

Długość (ccc)
060 = 600 mm
090 = 900 mm
120 = 1 200 mm

Przepustnica odcinająca z siłownikiem

REDZ-87-bbb-c

Rozmiar (bbb)
025 = 250 mm
031 = 315 mm
050 = 500 mm
Typ (c)
2 = Włącz/Wyłącz ze sprężyną powrotną

Stopy montażowe
REDZ-81-b-c

REDZ-88-b

Wielkość (b)
1 = Wielkość 1 - 4
2 = Wielkość 5 - 6

Ścienna nasada osłonowa

REDZ-89-b-c

Wielkość (b)
1 = Rozmiar 1
2 = Rozmiar 2
3 = Rozmiar 3
4 = Rozmiar 4
5 = Rozmiar 5
6 = Rozmiar 6

|

Typ (c)
1 = Standard

Wielkość (b)
1 = Rozmiar 1
2 = Rozmiar 2
3 = Rozmiar 3
4 = Rozmiar 4
5 = Rozmiar 5
6 = Rozmiar 6

REDZ-86-bbb-ccc

Średnica (bbb)
025 = 250 mm
031 = 315 mm
050 = 500 mm

Wielkość (b)
1 = Rozmiar 1
2 = Rozmiar 2
3 = Rozmiar 3
4 = Rozmiar 4
5 = Rozmiar 5
6 = Rozmiar 6

Filtr zamienny

REDZ-85-b

Wielkość (b)
1= Rozmiar 1 i 2
2= Rozmiar 3 i 4

Długość (bb)
10 = 10 metrów
25 = 25 metrów

Osłona dachowa

|

Typ (b)
1 = Standard

REDZ-84-b

Typ (c)
1 = Standard
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Syfon odpływowy

Lokalizacja (d)
1 = Ogrzewanie
2 = Chłodzenie

|

O FLÄKTGROUP
Wielkość (b)
1 = Rozmiar 1
2 = Rozmiar 2
3 = Rozmiar 3
4 = Rozmiar 4
5 = Rozmiar 5
6 = Rozmiar 6

Typ zaworu (c)
0 = Bez (tylko jeśli b = 1)
2 = 2-drogowy
3 = 3-drogowy

Wydłużone okablowanie ISYteq Touch 3.5

REDZ-82-b

CENTRALE KOMPAKTOWE

Zakres dostawy (b)
1 = Tylko siłownik
2 = Zawór z siłownikiem
3 = Tylko zawór

Kanałowa nagrzewnica wstępna

CENTRALE MODUŁOWE

REDZ-70-b-c-d-eee

URZĄDZENIA BASENOWE

Sterowanie wymiennikiem

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
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eCO TOP

KOMPAKTOWA CENTRALA WENTYLACYJNA Z SYSTEMEM ODZYSKU ENERGII

• Przyłącza odgórne
• Kompaktowa konstrukcja
• Niewielka zajmowana
powierzchnia

eCO TOP to gama central wentylacyjnych z odgórnymi przyłączami, dla przepływów
powietrza do 2 900 m3/h. Uzupełnia on serię eQ, która oferuje dodatkowe wielkości
central z przyłączami umiejscowionymi na górze urządzeń, pokrywających strumienie
powietrza do 5 040 m3/h. eCO TOP posiada kompaktową konstrukcję z górną stroną
podłączeniową dla wszelkich kanałów, rur i kabli - pozwala to na znaczną minimalizację
zajmowanego miejsca i umożliwia instalację w ciasnych przestrzeniach. Niski poziom
generowanego hałasu (< 35 dB) w połączeniu z białym malowaniem i wykończeniem
o wysokiej jakości oraz dodatkowymi osłonami do maskowania podłączonych kanałów
sprawiają, że urządzenie swobodnie może być umiejscowione w miejscach publicznych.
Rozruch odbywa się przy wykorzystaniu interfejsu ekranowego ISYteq Touch 7.1,
zawierającego przyjazny dla użytkownika kreator rozruchu. Dostępny jest kompleksowy
pakiet funkcji sterowania, który pomaga zoptymalizować zużycie energii oraz zapewnić
komfortowy klimat w pomieszczeniach.

W skrócie
• Kanały, rury i kable podłączone od góry
• Trzy wielkości dla przepływów powietrza
do 2 900 m3/h
• Zgodność z normą higieny VDI 6022
• Zawsze dostarczany ze zintegrowanym
sterownikiem ISYteq Touch 7.1
• Obrotowy wymiennik ciepła z odzyskiem
energii do 85%
• Płytowy wymiennik przeciwprądowy
z odzyskiem energii do 83%
• Filtry kieszeniowe ePM1 [55%] (F7)
generujące niskie spadki ciśnienia
• Łatwy dostęp do wszystkich funkcji
dzięki dwóm drzwiom serwisowym
zapewniającymi szerokie otwarcie

Łatwy rozruch
i konfiguracja

• Gabaryt pozwalający na przenoszenie
przez otwór 900 mm

• Wyświetlacz ekranu
dotykowego
- ISYteq Touch 7.1
• Kreator rozruchu

• Niski poziom hałasu < 35 dB w odległości
3 metrów
od FLÄKTGROUP

Informacje dot. produktu
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KOD PRODUKTU

WYDAJNOŚĆ

WYMIARY (DŁ x Wy x Sz)/WAGA

RDTP-03
RDTP-04
RDTP-06

360-1 300 m³/h
540-2 200 m³/h
720-2 900 m³/h

1 570 x 1 210 x 678 mm/260 kg
1 720 x 1 040 x 778 mm/300 kg
1 990 x 1 040 x 888 mm/400 kg

eCO TOP

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU
• Zakres przepływu powietrza 360–2 880 m3/h
• Wysoka sprawność cieplna, do 85% zgodnie z EN308
• Obrotowy wymiennik ciepła z regulacją prędkości obrotowej
• Wysoka sprawność cieplna, do 83% zgodnie z EN308,
dla płytowego wymiennika ciepła
• Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła z funkcją
regulowanego bypass'u
• Zintegrowana automatyka ISYteq

JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO

Inne

92%
2,5%

X
X

5,0%

X

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Recykling

• Tłumik wewnętrzny (wyposażenie dodatkowe)

Składowisko
odpadów

• Górna i dolna osłona maskująca dostępne jako akcesoria,
pomocne przy umieszczaniu urządzenia w miejscach publicznych
• Atrakcyjny wygląd

X

• Obudowa malowana na biało od strony zewnętrznej
• Modbus, BACnet i Ethernet w standardzie

0,5%

X

|

Metale
Polimery
Izolacja z wełny
mineralnej

Proporcja

• Prosta instalacja dzięki umieszczeniu wszystkich połączeń
na górze urządzenia

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Materiał

|

• Wbudowana nagrzewnica (kanałowa nagrzewnica elektryczna
dla wielkości 06)

Wszystkie urządzenia i komponenty FläktGroup są projektowane,
testowane i produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, w tym
z systemem zapewnienia jakości ISO 9001 oraz systemem zarządzania
środowiskiem ISO 14001.

TYPOWE INSTALACJE
eCO Top cechuje się szerokim zakresem zastosowań i może być
instalowany w większości budynków, które wymagają wentylacji,
takich jak szkoły, biura, centra konferencyjne i sklepy.

CENTRALE KOMPAKTOWE

W przypadku zastosowania akcesoriów takich jak tłumik wewnętrzny
oraz górna i dolna osłona maskująca, eCO Top będzie można umieścić
bezpośrednio w miejscach publicznych.

Maksymalny przepływ powietrza
dla SFPv<2 przy 150 Pa

eCO TOP - Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA
Przepływ
powietrza

|
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OPIS
eCO TOP to urządzenie podłączane od góry w trzech rozmiarach, które
wymagają minimalnej przestrzeni. Kompaktowe wymiary oraz niski poziom
generowanego hałasu zapewniają znaczną swobodę w wyborze miejsca
instalacji. Wszystkie połączenia kanałowe znajdują się na górze urządzenia.
Urządzenie jest dostarczane z energooszczędnymi wentylatorami, filtrami
powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz z obrotowym lub płytowym
wymiennikiem ciepła. Dodatkowo z urządzeniem jest zintegrowany system
sterowania ISYteq, który zapewnia rozległą paletę funkcji.

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO TOP | OPIS
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Przepływ
powietrza

0

0,36

0,72

1,08

1,44

1,8

2,16

2,52

2,88

3,24

3,6x 1 000 m3/h

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

URZĄDZENIA BASENOWE

|

eCO TOP - Z PŁYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA
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eCO TOP Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA, RDTR
1

10

7

8

6

Ilustracje przedstawiają konfigurację prawą.
Konfiguracje lewe są odbiciem lustrzanym.

5

1.		 Czujnik powietrza zewnętrznego
2.		 Filtr powietrza zewnętrznego

9
11

4

3.		 Obrotowy wymiennik ciepła z czujnikiem
		 obrotów / Płytowy wymiennik ciepła
4.		 Wentylator nawiewny
5.		 Nagrzewnica elektryczna wraz
		 z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
		 alternatywnie nagrzewnica wodna
		 z zabezpieczeniem przed oblodzeniem
6.		 Czujnik powietrza nawiewanego
7.		 Czujnik powietrza wywiewanego
8.		 Płyta sterowania
9.		 Filtr wywiewny
10.		 Wentylator wywiewny

2

11.		 Tłumik wewnętrzny lub drugi stopień
		 filtracji (wyposażenie dodatkowe)

3

12.		 Taca
13.		 Nagrzewnica wstępna

eCO TOP Z PŁYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA, RDTR
14

1

13

2

7

15

14. 		 Czujnik temperatury powietrza
		wyrzutowego

8

15. 		 Czujnik wilgotności powietrza
		wywiewanego

6

Powietrze zewnętrzne
Powietrze nawiewane

5
9

Powietrze wywiewane
Powietrze wyrzutowe

11

10
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12

3

4
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Możliwość swobodnej
konfiguracji urządzenia jest
najważniejsza. Wybierz eCO
TOP dla połączeń na górze
lub eCO SIDE z połączeniami
z boku. Oba modele mogą być
dostarczone z nagrzewnicą
wodną, elektryczną lub bez.

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO TOP | CZĘŚCI SKŁADOWE

Białe wykończenie zewnętrzne, odpowiednie do montażu
w miejscach publicznych. Opcjonalnie dostępne są górne
i dolne płyty osłonowe pozwalające na ukrycie kanałów
przyłączeniowych montowanych odgórnie do eCO TOP.

CENTRALE KOMPAKTOWE

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

Umiejscowienie wszelkich
przyłączy kanałów, rur
i przewodów po określonej
stronie - od góry lub z boku
- zapewnia łatwy dostęp
i minimalizuje powierzchnię
podstawy. Niewielki gabaryt
pozwala, by centrale eCO TOP
i eCO SIDE mogły być
transportowane przez
standardowy otwór 900 mm.

Obie opcje są dostępne zarówno ze standardową
efektywnością, co pozwala na szczególnie niskie
spadki ciśnienia, jak również z wysoką
skutecznością odzysku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

W celu zapewnienia najlepszej możliwej
efektywności energetycznej, eCO TOP i eCO
SIDE są wyposażone w energooszczędne
wentylatory z silnikami EC oraz w filtry
kieszeniowe, które generują niski spadek
ciśnienia. Sterowanie jest fabrycznie
skonfigurowane. Opcje regulacji w oparciu
o CO2, przepływ lub ciśnienie.

|

Wszystkie punkty
serwisowe są łatwo
dostępne przez
podwójne, szerokie
drzwi frontowe.

URZĄDZENIA BASENOWE

Obrotowe wymienniki ciepła FläktGroup Regoterm
i RegAsorp o szerokości 270 mm cechują się
najlepszym stosunkiem pomiędzy odzyskiem ciepła
a spadkiem ciśnienia. Dostępny jest również
płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła.

CENTRALE MODUŁOWE

Obudowa o grubości 50 mm, z izolacją
z wełny mineralnej, zapewnia minimalny
poziom hałasu. Dla dalszej poprawy
warunków akustycznych, w wersji
z podłączeniem górnym, opcjonalnie
dostępne są zintegrowane tłumiki.

eCO TOP
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OBUDOWA

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Urządzenie wykonane jest z ocynkowanej blachy stalowej, malowanej na
biało od zewnątrz. Obudowa zawiera izolację w formie warstwy 50 mm
wełny mineralnej. Panele serwisowe wentylatorów i filtrów posiadają
uchwyty z blokadami. Urządzenie jest dostarczane na stabilnej podstawie.
Regulowane nóżki są dostępne jako akcesoria.

Wymiennik przeciwprądowy jest wyposażony w modulowane

• Klasa antykorozyjności C3

przepustnice obejściowe i automatyczną regulację przepustnic.
Przeciwprądowy, płytowy wymiennik ciepła jest dostępny w dwóch
wersjach: Ze standardową efektywnością, co pozwala na szczególnie
niskie spadki ciśnienia, a także z wysoką skutecznością odzysku.

• Klasa szczelności bypass'u filtra (F7) ePM1 50%
• Izolacyjność termiczna obudowy (klasa wymiany ciepła)
odpowiadająca klasie T2
• Mostki cieplne odpowiadające klasie TB2

FILTR
Filtr kieszeniowy Green Flo wykonany z PLA celem zapewnienia niskiego
spadku ciśnienia. Klasa filtracji (F7) ePM1 50% zarówno dla powietrza
nawiewanego jak i wywiewanego. Filtry są dociskane do taśmy
uszczelniającej w obudowie. Opcjonalnie dostępny jest drugi stopień
filtracji po stronie powietrza nawiewanego, klasa filtracji ePM1 80%.

CHŁODNICA KANAŁOWA - RDTZ-14
Chłodnica powietrza do zimnej wody z miedzianymi rurkami i aluminiowymi
lamelami. Wymiennik jest zawarty w obudowie z ocynkowanej blachy
stalowej. Obudowa posiada zdejmowany panel serwisowy celem umożliwienia
czyszczenia jak również przyłącze kanałowe z gumowymi pierścieniami
uszczelniającymi. Chłodnica musi być zamontowana poziomo, a odległość
do najbliższego kolana musi wynosić co najmniej 600 mm. Chłodnica
jest dostępna tylko w konfiguracji lewostronnej.

OBROTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
Rotor z regulacją prędkości obrotowej wykonany z niehigroskopijnego
lub higroskopijnego aluminium, wyposażony w sektor czyszczący i czujnik
obrotów. Podczas normalnej wentylacji nie ma potrzeby rozmrażania.
Przy wilgotności względnej powietrza wywiewanego powyżej 30% i temperaturze zewnętrznej niższej niż -15° C może istnieć ryzyko oblodzenia.

Odpowietrzanie i opróżnianie odbywa się poprzez system rur. Złącze
rurowe, Ø 22 mm, znajduje się na końcu wylotu, jest gładkie i jest
przeznaczone pod złączkę zaciskową. Wanna odpływowa jest wykonana
ze stali nierdzewnej i posiada przyłącze R 1/2".
Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 1,0 MP, a maksymalna
temperatura robocza 150° C.
L
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ØŚr
250
315
400

W
486
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710

H
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L
356
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Waga, kg
13
16
21,4
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eCO Top zapewnia najwyższą wydajność i ogólną energooszczędność
w połączeniu z niskim poziomem hałasu. Wysokowydajne wentylatory
są zasilane przez energooszczędne silniki EC. Prędkość obrotowa
wentylatora może być regulowana niezależnie przez system sterowania
ISYteq. Można wybrać regulację opartą o przepływ, ciśnienie lub 3-stopniową.
Wentylatory dostępne są z wirnikiem z tworzywa sztucznego lub metalu.
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NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
Zasadnicza nagrzewnica elektryczna, która ma wbudowane elementy
automatyki sterującej do regulacji mocy. Element wykonany jest ze stali
nierdzewnej. Nagrzewnica posiada dwa elementy zabezpieczające
przed przegrzaniem, jedno z automatycznym, a drugie z ręcznym
resetem. Nagrzewnica dla rozmiarów 03 i 04 jest wbudowana.
Wielkość 06 posiada kanałową nagrzewnicę elektryczną
600 x 300 mm, długość 425 mm.

Tłumik wewnętrzny posiada
również pozytywny wpływ na
poziom hałasu przenikającego
do pomieszczenia. Szczegółowe
dane akustyczne w programie
doborowym ACON.

NAGRZEWNICA WODNA
Wężownica z wodą grzewczą zawierająca miedziane rurki i aluminiowe
lamele. Złącze rurowe Ø12 mm. W zestawie znajduje się czujnik
temperatury zabezpieczenia przed zamarzaniem.

PRZYŁĄCZA RUR
Wielkość 03 = 12 mm
Wielkość 04 = 12 mm

Wielkość 06 = 12 mm

|
CENTRALE MODUŁOWE

RDTZ-82

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

TŁUMIK WEWNĘTRZNY
Urządzenie można zamówić
z wewnętrznym tłumikiem
powietrza nawiewanego, który
zmniejsza hałas o około 8 dB(A).

CENTRALE KOMPAKTOWE

NAGRZEWNICA WSTĘPNA
Zasadnicza nagrzewnica elektryczna, która zawiera wbudowane elementy
automatyki sterującej do regulacji mocy. Element jest wykonany ze stali
nierdzewnej. Nagrzewnica posiada dwa elementy zabezpieczające przed
przegrzaniem, jedno z automatycznym, a drugie z ręcznym resetem.
Wszystkie nagrzewnice są montowane w kanałach.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

WENTYLATOR

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO TOP | CZĘŚCI SKŁADOWE

URZĄDZENIA BASENOWE

|

Filtr kompaktowy do drugiego
stopnia filtracji do strumienia
powietrza nawiewanego.
Klasa ePM1 80% (F9).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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OGÓLNE

KOMUNIKAT

eCO Top jest dostarczany ze zintegrowanym sterownikiem ISYteq.
Platforma ISYteq została zaprojektowana z myślą o intuicyjnej obsłudze.
Wszystkie elementy wewnętrzne są wstępnie podłączone, a urządzenie
jest poddawane testom fabrycznym. Zintegrowany serwer WWW
umożliwia dostęp do ustawień, punktów nastawy, wartości rzeczywistych,
alarmów, dziennika trendów, schematu sterowania, kreatora rozruchu,
harmonogramów i profili. Strony internetowe dostosowują się do wielkości
urządzenia, aby ułatwić użytkowanie. W celu łatwiejszego dostępu do
stron internetowych, opcjonalnie dostępny jest przenośny 7-calowy panel
dotykowy HMI ISYteq touch 7.1.

Sterownik ISYteq może komunikować się z systemem BMS poprzez
Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP lub BACnet MS/TP. Kontroler
ISYteq ma profil BACnet B-BC.

Dla użytkownika końcowego jest również opcjonalnie dostępny intuicyjny
interfejs HMI, ISYteq Touch 2.1. Umożliwia on zmianę aktywnego profilu
i wartości zadanych, wyświetlenie trybu pracy i alarmu z innego miejsca
wewnątrz budynku.
Jest również możliwe podłączenie centrali eCO TOP do chmury użytkowej
FläktGroup i tym samym uzyskanie swobodnego dostępu do jednostki
z dowolnego miejsca z dostępem do internetu poprzez przeglądarkę
sieciową. Dostęp do chmury wiąże się z koniecznością opłacenia
abonamentu. Do instalacji nieposiadających połączenia z Internetem
przez Ethernet lub w przypadku gdy dostęp ten nie jest dopuszczalny,
możliwe jest skorzystanie z opcjonalnego, zintegrowanego modemu.
Funkcje, które są zamawiane razem z urządzeniem, są aktywowane
i konfigurowane fabrycznie. Niektóre funkcje mogą być aktywowane
na miejscu, jeśli przyszłe potrzeby wymagają rozszerzenia systemu.

REGULACJA TEMPERATURY POWIETRZA NAWIEWANEGO
Utrzymuje temperaturę powietrza nawiewanego.

REGULACJA TEMPERATURY POWIETRZA WYWIEWANEGO
/ POMIESZCZENIOWEGO
Utrzymuje temperaturę powietrza wywiewanego/pomieszczeniowego.
Konfiguracja ACON obejmuje kaskadową regulację temperatury powietrza
nawiewanego z ograniczeniem minimalnym i maksymalnym. Konfiguracja
z regulacją kaskadową możliwa na miejscu. Opcjonalnie dostępny jest
czujnik pomieszczeniowy.

KOMPENSACJA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
Wartość zadana temperatury jest regulowana za pomocą funkcji offsetu
(przesunięcia) w zależności od wartości temperatury powietrza zewnętrznego.
Funkcja offsetu jest konfigurowana za pomocą 4 punktów przerwania.

KRZYWA NASTAWY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO
Temperatura powietrza nawiewanego jest dopasowywana za pomocą
funkcji wartości zadanej w zależności od temperatury zewnętrznej. Funkcja
punktu nastawy jest konfigurowana za pomocą 10 punktów przerwania.

ISYteq

CLOUD
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ODMRAŻANIE
Do urządzeń z obrotowym wymiennikiem ciepła opcjonalnie dostępny
jest monitoring ciśnienia, aby określić, czy konieczne jest rozmrażanie.
Natomiast w przypadku urządzeń z płytowymi wymiennikami ciepła
zawsze dołączane są wszystkie niezbędne czujniki zaawansowanej
ochrony przed zamarzaniem (AFP).

W przypadku urządzeń bez czujnika temperatury w pomieszczeniu lub na
elewacji, będą się one uruchamiać okresowo w nocy w celu potwierdzenia
właściwych warunków temperaturowych.

Utrzymuje przepływ powietrza przez wentylator. W sterowniku dostępne
są wartości zadane i rzeczywiste przepływy powietrza.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem jest stosowane podczas niskich
temperatur zewnętrznych, aby zapobiec oblodzeniu wężownicy.
Jeśli istnieje ryzyko zamrożenia podczas pracy, wówczas w zależności od
temperatury wody powrotnej z wężownicy lub termostatu zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego, zostaną uruchomione pompa obiegowa i zawór
w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia. W przypadku urządzeń
z wężownicą i czujnikiem temperatury na powrocie wody, funkcja utrzymywania ciepła ogranicza temperaturę wody, gdy urządzenie nie pracuje.

POMPY OBIEGOWE
Układ sterowania może uruchamiać i zatrzymywać pompy obiegowe do
ogrzewania i chłodzenie. Zasilacz 1x230VAC jest dostępny w DDC, maks. 2 A.
Zaleca się podłączenie alarmu pompy do przewidzianego wejścia cyfrowego.

STEROWANIE WĘŻOWNICĄ CHŁODZĄCĄ
Sygnał sterujący 0–10 V do siłownika zaworu lub sygnał startowy dla
chłodnicy freonowej, DX.

ZAWÓR/SIŁOWNIK DO WĘŻOWNICY
GRZEWCZEJ/CHŁODZĄCEJ
Dostarczane oddzielnie do montażu na miejscu.

|

OGRZEWANIE/CHŁODZENIE WENTYLATOROWE
Punkty nastawy wentylatora są automatycznie zwiększane lub zmniejszane
jako część sekwencji regulacji temperatury, aby umożliwić rozprowadzenie
większej ilości energii do pomieszczeń lub zapobiec oddaleniu się wartości
temperatury powietrza nawiewanego od aktualnej wartości zadanej, gdy
wymiennik ma maksymalną wydajność.

CZUJNIK FILTRA
Generuje alarm, jeśli spadek ciśnienia na filtrze przekroczy ustawioną
wartość graniczną. Każdy filtr jest poddawany indywidualnym pomiarom
oraz podlega oddzielnym alarmom wstępnym i zasadniczym.

PRACA WYDŁUŻONA/ZEWNĘTRZNA
Wejścia uniwersalne umożliwiają aktywację profili, bypassy, sterowanie
prędkością obrotową wentylatora lub zatrzymanie urządzenia. Zegar
sterujący, przycisk, PIR i przełącznik CO2 są dostępne jako akcesoria
dostarczane luzem.

MOC I SPRAWNOŚĆ WŁAŚCIWA WENTYLATORA
Wartość SFP i efektywność odzysku energii są przeliczane i dostępne w DDC.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Do centrali można podłączyć oddzielny system ochrony przeciwpożarowej
celem jej zatrzymania. Czujki dymu, siłowniki klapy przeciwpożarowej,
sterownik czujki dymu i sterownik klapy przeciwpożarowej ISYteq FICOMini są dostępne jako akcesoria dostarczane luzem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA
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BLOKOWANIE WENTYLATORA

Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej określonego progu, wentylatory
mogą zostać zablokowane przed wykorzystaniem wyższych nastaw.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM

KOMPENSACJA WENTYLATORA ZEWNĘTRZNEGO
Wartości zadane wentylatora są regulowane za pomocą funkcji offsetu
(przesunięcia) w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego.
Funkcja offsetu jest konfigurowana za pomocą 2 punktów przerwania.

eCO TOP

CENTRALE KOMPAKTOWE

REGULACJA NAGRZEWNICY WSTĘPNEJ/GŁÓWNEJ
Sygnał sterujący 0-10 VDC do siłownika zaworu lub nagrzewnicy elektrycznej
z wbudowanym tyrystorem. Sygnał alarmowy z nagrzewnicy elektrycznej
zatrzymuje urządzenie z funkcją wydłużenia czasu pracy wentylatora.

KONTROLA JAKOŚCI POWIETRZA
Ogranicza emisję CO2/zawartość lotnych związków organicznych
w powietrzu pomieszczeniowym/wywiewanym przez zwiększenie
nastawy wentylatora.

CENTRALE MODUŁOWE

ODZYSK CHŁODU
System odzysku energii będzie chłodzić powietrze nawiewane, zawsze
gdy zaistnieje zapotrzebowanie na chłodzenie, a temperatura powietrza
wywiewanego będzie niższa od temperatury powietrza zewnętrznego.

Utrzymuje ciśnienie w kanale. W sterowniku dostępne są wartości zadane,
rzeczywiste ciśnienia w kanale i przepływy powietrza.

|

Urządzenie uruchamia się przed godziną normalnego startu rano w celu
ogrzania lub schłodzenia pomieszczenia do temperatury zadanej w czasie
normalnego startu.

KONTROLA CIŚNIENIA

75

URZĄDZENIA BASENOWE

BOOST

KONTROLA PRZEPŁYWU
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NOCNE OGRZEWANIE/CHŁODZENIE I NOCNY FREE COOLING
Chłodzenie nocne stosuje się podczas ciepłych letnich nocy w celu
obniżenia temperatury wewnętrznej. Odbywa się to poprzez schłodzenie
ciepłego pomieszczenia zimniejszym powietrzem zewnętrznym lub zimnym
powietrzem pochodzącym z chłodnicy lub kombinacji obu w sekwencji.
Ogrzewanie nocne działa w podobny sposób, ale z odwrotną
funkcjonalnością, tzn. ogrzewanie w czasie bezczynności zapobiega
niskim temperaturom wewnątrz pomieszczeń.

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO TOP | FUNKCJE KONTROLNE
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Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA
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Filtry kieszeniowe, klasa (F7) ePM1 50% dla strumienia powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Wartości SFP dla każdego wentylatora są obliczane zgodnie z przepisami
Swedish Association of Air Handling Industries (V dokument 1995:1 rew.
2000). Oznacza to przyjęcie wartości spadków ciśnienia dla czystych
filtrów oraz uwzględnienie nieszczelności, przepływu przez sektor
czyszczący oraz wszelkich dodatkowych spadków ciśnienia wymaganych
dla zapewnienia prawidłowego bilansu ciśnienia. Aby uzyskać wartość
SFP całej centrali, należy dodać wartości SFP dla każdego wentylatora.

100

80

DANE ELEKTRYCZNE
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 - 40° C.

Nawiew
Bezpiecznik

Nagrzewnica
elektryczna
3 x 400 V
10 A

|

Nagrzewnica
wodna
1 x 230 V
10 A

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Jednostka z

2,5 A x 2
10 A

1 x 230 V
2 x 400 V

5 kW

10 A

2 x 400 V

Wstępna nagrzewnica elektryczna ma oddzielne zasilanie.

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

1)

0,385 kW x 2
4 kW

CENTRALE KOMPAKTOWE

		

Dane silnika
Nagrzewnica
elektryczna
Wstępna nagrzewnica
elektryczna 1)

|
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SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne do
systemu kanałów i elementów zewnętrznych przy htemp 80%.
Do obliczeń należy użyć programu doboru ACON. Ważony poziom
generowanego hałasu podany w dB(A) odnosi się do kanałów po
stronie tłocznej wentylatora.

η, %

PRZEGLĄD SYSTEMU

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
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Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA
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Filtry kieszeniowe, klasa (F7) ePM1 50% dla strumienia powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Wartości SFP dla każdego wentylatora są obliczane zgodnie z przepisami
Swedish Association of Air Handling Industries (V dokument 1995:1 rew.
2000). Oznacza to przyjęcie wartości spadków ciśnienia dla czystych
filtrów oraz uwzględnienie nieszczelności, przepływu przez sektor
czyszczący oraz wszelkich dodatkowych spadków ciśnienia wymaganych
dla zapewnienia prawidłowego bilansu ciśnienia. Aby uzyskać wartość
SFP całej centrali, należy dodać wartości SFP dla każdego wentylatora.
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DANE ELEKTRYCZNE
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy 0–40° C.

Nawiew
Bezpiecznik

Nagrzewnica
elektryczna
3 x 400 V
16 A

|

Nagrzewnica
wodna
1 x 230 V
10 A

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Jednostka z

		

Dane silnika
Nagrzewnica
elektryczna
Wstępna nagrzewnica
elektryczna 1)

2,2 A x 2
15 A

1 x 230 V
2 x 400 V

6 kW

15 A

2 x 400 V

CENTRALE KOMPAKTOWE

Wstępna nagrzewnica elektryczna ma oddzielne zasilanie.

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

1)

0,5 kW x 2
6 kW
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SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne do
systemu kanałów i elementów zewnętrznych przy htemp 80%.
Do obliczeń należy użyć programu doboru ACON. Ważony poziom
generowanego hałasu podany w dB(A) odnosi się do kanałów po
stronie tłocznej wentylatora.

η, %

PRZEGLĄD SYSTEMU

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO TOP | DANE TECHNICZNE - WIELKOŚĆ 04
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eCO TOP | DANE TECHNICZNE - WIELKOŚĆ 06

Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA
WENTYLATOR NAWIEWNY
100

1000

WENTYLATOR WYWIEWNY

q, m3/h
500
1000

1500

2000

2500

3000

3500

1000

900

q, m3/h
500
1000

100

2000

1500

2500

3000

3500

900

800

800

80

700

700

600

600

500

70

65

500
75

400

400
70

200

65

100
0

0.2
q, m3/s

0.4

0.8

0.6

SFP 0.50 [W/(l/s)]

55

200
50

100

LwA, dB
0

60

300

∆ps, Pa

∆ps, Pa

300

0

1

LwA, dB
0

0.2
q, m3/s

0.4

0.8

0.5

SFP 0.50 [W/(l/s)]

SFP 0.75 [W/(l/s)]

SFP 0.75 [W/(l/s)]
SFP 1.00 [W/(l/s)]

SFP 1.00 [W/(l/s)]

Z PŁYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

NAWIEW
1000

100

q,
500

m3/h

1000

1500

WYWIEW

2500

3000

3500

900

800

800

700

700

600

600

500

500

0

∆ps, Pa
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100

0.1

0.2
0.3
q, m3/s

2000

2500

3000

3500

4000

75

70

200
65
60

0.4

SFP 0.50 [W/(l/s)]

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

SFP 0.75 [W/(l/s)]
SFP 1.00 [W/(l/s)]

eCO TOP

1500

100

60

0

q, m3/h
1000
500

300

70

200

100

400

75

300

80

1000

900

400

∆ps, Pa

2000

1

1.0

0

0

0.1

0.2 0.3
q, m3/s

0.4

0.5

SFP 0.50 [W/(l/s)]

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

SFP 0.75 [W/(l/s)]
SFP 1.00 [W/(l/s)]
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hη Sprawność
przy wysokiej
temperaturze,
%
High temperature
efficiency,
%
hη Sprawność
przy normalnej
temperaturze,
%
Normal temperature
efficiency,
%

0

0.2

0.4

q, m3/s

0.6

0.8

1

FILTR

|

Filtry kieszeniowe, klasa (F7) ePM1 50% dla strumienia powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Wartości SFP dla każdego wentylatora są obliczane zgodnie z przepisami
Swedish Association of Air Handling Industries (V dokument 1995:1 rew.
2000). Oznacza to przyjęcie wartości spadków ciśnienia dla czystych
filtrów oraz uwzględnienie nieszczelności, przepływu przez sektor
czyszczący oraz wszelkich dodatkowych spadków ciśnienia wymaganych
dla zapewnienia prawidłowego bilansu ciśnienia. Aby uzyskać wartość
SFP całej centrali, należy dodać wartości SFP dla każdego wentylatora.

100

80

DANE ELEKTRYCZNE
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy 0–40° C

Nawiew
Bezpiecznik

Nagrzewnica
elektryczna
1 x 230 V
10 A

|

Nagrzewnica
wodna
1 x 230 V
10 A

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Jednostka z

		

Dane silnika
Nagrzewnica
elektryczna 1)
Wstępna nagrzewnica
elektryczna 1)

3,3 A x 2
13 A

1 x 230 V
3 x 400 V

9 kW

13 A

3 x 400 V

CENTRALE KOMPAKTOWE

Nagrzewnica elektryczna ma oddzielne zasilanie.

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

1)

0,75 kW x 2
9 kW

|

O FLÄKTGROUP

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne do
systemu kanałów i elementów zewnętrznych przy htemp 80%.
Do obliczeń należy użyć programu doboru ACON. Ważony poziom
generowanego hałasu podany w dB(A) odnosi się do kanałów po
stronie tłocznej wentylatora.

η, %

PRZEGLĄD SYSTEMU

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO TOP | DANE TECHNICZNE - WIELKOŚĆ 06
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eCO TOP | WYMIARY I WAGA

eCO TOP Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Wielkość
03
04
06

B
1 570
1 720
1 990

D
734
834
944

H
1 210
1 400
1 400

a
220
250
71

b
360
405
216

c
217
250
85

d
250
315
600

e
410
410
300

f
393
463
-

g
800
900
1 0001)

h1
139
139
139

W
260
300
400

Wszystkie wymiary w mm, W = waga w kg
Aby przenieść gabaryt 06 przez otwór 900 mm, należy zdemontować drzwi i wspornik centralny.

1)

PRZYŁĄCZA WIELKOŚCI 03 I 04, WERSJA LEWA

a

b

e

b

c

f
g

b
Z

WYW

N

PRZYŁĄCZA WIELKOŚCI 03 I 04, WERSJA PRAWA

c

b

e

g
Ød

PRZYŁĄCZA WIELKOŚCI 06, WERSJA PRAWA

b

e

e

b

e

b

e

b

e a

c
g

d

c
N

WYW

WYRZ

N = P. nawiewane
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f

N

WYRZ

PRZYŁĄCZA WIELKOŚCI 06, WERSJA LEWA

e

a

Z

WYRZ

b

b

WYW

Ød

a e

e

Z

Z = P. zewnętrzne

Z

WYW = P. wywiewane

WYRZ

WYW

N

d

g

WYRZ = P. wyrzutowe
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OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO TOP | WYMIARY I WAGA

Wielkość
03
04
06

B
1 770
2 153
2 305

D
733
833
943

H
1 450
1 732
1 873

a
252
277
129

b
401
431
131

c
314,7
364,5
119,7

d
250
315
600

e
464
737
300

f
365
415

g
800
900
1 000

h1
139
139
139

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

eCO TOP Z PŁYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

W
310*
435*
525*

CENTRALE KOMPAKTOWE

Wszystkie wymiary w mm, W = waga w kg
1)
Aby przenieść gabaryt 06 przez otwór 900 mm, należy zdemontować drzwi i wspornik centralny. * Szacunkowo
B1

PRZYŁĄCZA WIELKOŚCI 03 I 04, WERSJA PRAWA

a

c

f

N

WYW

g

PRZESTRZEŃ
SERWISOWA

S

Ød

PRZYŁĄCZA WIELKOŚCI 06, WERSJA PRAWA

e

b

e

b

e

b

Obrotowy wymiennik ciepła

e a
c

WYRZ

Z

WYW

N

d

g

CENTRALE MODUŁOWE

Z

WYRZ

b

Płytowy wymiennik ciepła

Wielkość

B1

N

B1

N

03

1 694

700

1 893

800

04

1 844

776

2 276

992

06

2 114

911

2 428

1 068

|

f

e

B1 = szerokość przy otwartych drzwiach S = minimalna przestrzeń serwisowa

URZĄDZENIA BASENOWE

b

Zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi należy zapewnić
odpowiednią przestrzeń przed szafą sterowniczą.

N = P. nawiewane

Z = P. zewnętrzne

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

WYW = P. wywiewane

WYRZ = P. wyrzutowe
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AKCESORIA, OGÓLNE

PRZEPUSTNICA ODCINAJĄCA Z SIŁOWNIKIEM - RDTZ-87

Wszystkie akcesoria posiadają prostokątne przyłącze PG. Adapter PG /
kołnierz dostępny jako wyposażenie dodatkowe. W zestawie znajdują
się cztery adaptery do podłączenia przewodów do gabarytu 06.

Przepustnica kanałowa w klasie szczelności 3 (CEN 3). Przepustnica
jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej i posiada siłownik włącz/
wyłącz ze sprężyną powrotną. Siłownik musi być podłączony do listwy
zaciskowej w szafie elektrycznej.
Rozmiary 03 i 04 mają okrągłe połączenia kanałowe, patrz tabela powyżej.
Wielkość 06 ma prostokątne przyłącza kanałowe 600 x 300 mm,
długość 130 mm.

KANAŁOWY TŁUMIK PROSTOKĄTNY - RDTZ-15
Tłumik przeznaczony jest do podłączenia do kanału prostokątnego lub
bezpośrednio do urządzenia. Obudowa nie ma izolacji. Kulisy są pokryte
tkaniną szklaną do czyszczenia na sucho.
Tłumik posiada obudowę z ocynkowanej blachy stalowej z kulisami
z zaokrąglonymi frontami. Szczelina pomiędzy kulisami zwęża się
w kierunku przepływu powietrza, aby uzyskać możliwie najniższy
spadek ciśnienia.
Dla uzyskania efektu tłumienia, kulisy posiadają wypełnienie z wełny
mineralnej. Tłumik spełnia klasę szczelności C, jeżeli połączenia kanałów
są prawidłowo wykonane.

Przepustnica posiada przyłącza kanałowe z gumowymi pierścieniami
uszczelniającymi i może być montowana bezpośrednio na urządzeniu
lub w systemie kanałów. Przeznaczona jest do izolacji kanałowej
nieprzekraczającej 50 mm.
Przy prędkości powietrza poniżej 10 m/s i całkowitym otwarciu
przepustnicy poziom mocy akustycznej wynosi poniżej 20 dB.
W przypadku urządzeń z wężownicą wodną należy zastosować
przepustnicę odcinającą z siłownikiem ze sprężyną powrotną.

A

300

600

0

L

65

Wielkość
03
04

L
125
125

A
270
305

Waga, kg
3,2
3,6

TŁUMIK, OKRĄGŁY - RDTZ-16
Tłumik standardowy jest prostym, okrągłym tłumikiem kanałowym z 50 mm
wypełnieniem z wełny mineralnej. Przyłącza kanałowe mają uszczelki
gumowe. Tłumik składa się z perforowanej rury z blachy stalowej otoczonej
płaszczem z ocynkowanej blachy stalowej i zakończenia z warstwy wełny
mineralnej pokrytej włókniną celem zapobieżenia migracji włókien.
Wskaźnik odporności ogniowej EI30.
Odległość od wentylatora musi wynosić co najmniej 300 mm.

PRZYŁĄCZE ELASTYCZNE - RDTZ-55

Elastyczne przyłącze z włókna szklanego do podłączenia kanałów.

SYFON - RDTZ-08

Kompaktowy syfon odpływowy do wężownicy
chłodzącej montowanej w kanale.

MANOMETR, PRZEPŁYW POWIETRZA - RDTZ-56
Manometr do pomiaru przepływu powietrza.
Nie może być używany razem z regulacją opartą
o stały strumień powietrza.

MANOMETR, FILTR - RDTZ-07
Manometr do pomiaru spadku ciśnienia na filtrze.

84
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OSŁONA DOLNA
Osłona ma ten sam biały kolor co urządzenie i jest dostarczana
w stanie niezmontowanym. Przeznaczona jest do urządzeń bez
nóżek montażowych.

OSŁONA DOLNA
Obrotowy wymiennik ciepła
Płytowy wymiennik ciepła

RDTZ-21
RDTZ-23

KONWERTER Z PG NA KOŁNIERZ - RDTZ-25
4 szt. 600 x 300 mm zamontowane na urządzeniu do gabarytu 06.

NÓŻKI MONTAŻOWE - RDTZ-13
Wysokość stóp montażowych może być regulowana w zakresie
55–120 mm. Urządzenie można umieścić bezpośrednio na powierzchni,
jeśli jest ona płaska i pozioma.

URZĄDZENIA BASENOWE

|

PRZEJŚCIE PROSTOKĄTNE NA OKRĄGŁE - RDTZ-24
Dla jednostki wielkości 06. Konwerter 600 x 300 mm do Ø400 mm.
Długość 400 mm.

CENTRALE MODUŁOWE

CENTRALE KOMPAKTOWE

FILTR ZAPASOWY - RDTZ-82
Filtry kieszeniowe do nawiewu i wywiewu powietrza.
Klasa filtra (F7) ePM1 50%.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

OSŁONA GÓRNA
Obrotowy wymiennik ciepła RDTZ-20
Płytowy wymiennik ciepła
RDTZ-22

|

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

OSŁONA GÓRNA
Osłona ma ten sam biały kolor co urządzenie i jest używana do
ukrycia okanałowania. Osłona jest dostarczana w stanie niezmontowanym.
Przeznaczona jest do sufitów o wysokości 2400 mm.

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO TOP | AKCESORIA
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OSŁONA ŁĄCZĄCA - RDTZ-59-03

OSŁONA ŁĄCZĄCA - RDTZ-59-04

Osłona dla powietrza zewnętrznego i wyrzutowego, przeznaczona
do montażu ściennego. Pokrywa zapobiega mieszaniu się dwóch
strumieni powietrza. Jest ona wykonana z blachy powlekanej
tworzywem sztucznym.

Osłona dla powietrza zewnętrznego i wyrzutowego, przeznaczona
do montażu ściennego. Pokrywa zapobiega mieszaniu się dwóch
strumieni powietrza. Jest ona wykonana z blachy powlekanej
tworzywem sztucznym.

WYMIARY - RDTZ-59-03

WYMIARY - RDTZ-59-04

Ø250

830

Ø250

415

390

350

460

165

370
763

Ø315

190

Masa: 10,0 kg

Masa: 6,5 kg

SPADEK CIŚNIENIA - RDTZ-59-03
125

SPADEK CIŚNIENIA - RDTZ-59-04
125

Wymiar kanału Ø 250

86

Wymiar kanału Ø 315

100

Spadek ciśnienia, Pa

Spadek ciśnienia, Pa

100
75
50
25
0
50

150

Ø315

100
150 200
250 300
Przepływ powietrza, l/s

eCO TOP

350

400

450

500

75
50
25
0
100

200
300
400
Przepływ powietrza, l/s

500

600

700

800
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Długość (ccc)
060 = 600 mm
090 = 900 mm

Wielkość (bb)
03 = Rozmiar 3
04 = Rozmiar 4
06 = Rozmiar 6
Przejście prostokątne na okrągłe
Od 600 x 300 mm do okrągłego 400 mm, PG

RDTZ-24-06-1

Konwerter z PG na kołnierz

RDTZ-25-06-1

Przyłącze elastyczne

RDTZ-55-bb-c

Wielkość (bb)
25 = Ø 250 mm
31 = Ø 315 mm
60 = 600 x 300 mm

Chłodzenie (f)
0 = Bez
1 = Wodne
2 = DX

Typ (c)
0 = Okrągły (bb=25, 31)
1 = Kołnierz (bb=60)

Wirnik wentylatora (g)
1 = Wirnik z tworzywa sztucznego
2 = Wirnik metalowy

Manometr, ciśnienie na wentylatorze
Osłona kombi

Opcja (h)
0 = Bez
1 = Tłumik
2 = Filtr powietrza nawiewanego

RDTZ-56-1
RDTZ-59 -bbb

Wielkość (bb)
25 = Ø 250 mm
31 = Ø 315 mm

Komunikacja (j)
1 = Ethernet
2 = Modem 4G

Filtr wymienny

RDTZ-82-bb-c-d-1

Wielkość (bb)
03 = Rozmiar 03
04 = Rozmiar 04
06 = Rozmiar 06

Manometr, rurka U-kształtna do filtrów

RDTZ-07-1

Syfon odpływowy

RDTZ-08-1

Stopy montażowe

RDTZ-13-1
RDTZ-15-06-1

Typ (c)
1 = ePM1 50% (F7) (2 szt.)
2 = ePM1 80% (F8) Drugi filtr PWC
3 = ePM1 80% (F8) Drugi filtr OWC

|

Strona serwisowa (k)
1 = Prawa
2 = Lewa

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

RDTZ-21-bb-1

|

Osłona dolna

|

Wielkość (bb)
03 = Rozmiar 3
04 = Rozmiar 4
06 = Rozmiar 6

Ogrzewanie (e)
0 = Bez
1 = Elektryczne
2 = Wodne, czujnik zabezp. przed zamarzaniem
3 = Wodne, termostat zabezp. przed zamarzaniem
4 = DX dla pompy ciepła

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

RDTZ-20-bb-1

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Osłona górna

|

O FLÄKTGROUP
Średnica (bb)
25 = Ø 250 mm
31 = Ø 315 mm

Odzysk ciepła wraz z odmrażaniem (d)
11 = Rotor, niższa sprawność 80 %
12 = Rotor, wyższa sprawność 85 %
13 = Rotor Regasorp, niższa sprawność 80 %
14 = Rotor Regasorp, wyższa sprawność 85 %
21 = Płyt., przeciwpr. w.c., niższa sprawność,
s. przeciwzamroż.
22 = Płyt., przeciwpr. w.c., wyższa sprawność,
s. przeciwzamroż.
31 = Rotor, niższa sprawność 80 %,
s. przeciwzamroż.
32 = Rotor, wyższa sprawność 85 %,
s. przeciwzamroż.
33 = Rotor Regasorp, niższa sprawność 80 %,
s. przeciwzamroż.
34 = Rotor Regasorp, wyższa sprawność 85 %,
s. przeciwzamroż.

Tłumik, prostokątny
600 x 600 mm, długość 650 mm, PG

RDTZ-16-bb-ccc

CENTRALE KOMPAKTOWE

Wielkość (a)
3 = Rozmiar 3
4 = Rozmiar 4
6 = Rozmiar 6

Tłumik, okrągły

CENTRALE MODUŁOWE

RDTR- aa-3-3-dd-e-f-g-h-1-j-k-1

URZĄDZENIA BASENOWE

eCO Top

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
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Jednostka (d)
1 = eCO Top z obrotowym wymiennikiem ciepła
3 = eCO Top z płytowym wymiennikiem ciepła

eCO TOP
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Przepustnica odcinająca z siłownikiem
Włącz/Wyłącz, ze sprężyną powrotną

RDTZ-87-bb-c-2

Typ (c)
0 = Okrągły (bb=25, 31)
1 = PG (nieizolowane listwy)
3 = PG (izolowane listwy)
(1 lub 3 gdy bb = 60)
STCZ-02-bbb-00-10-e-1

Wartość pomiarowa (bbb)
004 = Nawiew powietrza po ERS 1
033 = Nawiew powietrza po ERS 1
Opcja dostawy (e)
0 = Załączony luzem
1 = Zamontowany
Czujnik temperatury pokojowej, analogowy

STCZ-04-077-00-10-0-1

Fasadowy czujnik temperatury, analogowy

STCZ-05-001-00-10-0-1

Czujnik temperatury/wilgotności, AHU, I²C

STCZ-13-bbb-00-10-e-1

Wartość pomiarowa (bbb)
002 = Powietrze zewnętrzne
003 = Nagrzewnica wstępna (za)
031 = Główna strefa powietrza wywiewanego

Przeznaczone dla kvs (ccc)
2 = 0,25
4 = 0,4
6 = 0,63
10 = 1
16 = 1,6
25 = 2,5
40 = 4
Akcesoria (d)
0 = Bez
1 = Z ochroną pogodową
		
Zawór 2-drogowy

CO2, kanał

STCZ-21-100-00-10-0-1

LZO, kanał

STCZ-22-100-00-10-0-1

CO2, pomieszczenie

STCZ-25-090-00-10-0-1

LZO, pomieszczenie

STCZ-26-090-00-10-0-1

Czujniki ciśnienia w kanale, analogowe

STCZ-36-bbb-00-10-0-1

STCZ-52-bbb-cc-0-1

Wężownica (bbb)
254 = Ogrzewanie 1
256 = Chłodzenie 1
Kvs (ccc)
2 = 0,25
4 = 0,4
6 = 0,63
10 = 1
16 = 1,6
25 = 2,5
40 = 4
Zawór 3-drogowy

Opcja dostawy (e)
0 = Załączony luzem
1 = Zamontowany

Wartość pomiarowa (bbb)
107 = Kanał powietrza nawiewanego
108 = Kanał powietrza wywiewanego

STCZ-50-bbb-cccc-d-0-1

Wężownica (bbb)
254 = Ogrzewanie 1
256 = Chłodzenie 1

Wielkość (bb)
25 = Ø 250 mm
31 = Ø 315 mm
60 = 600 x 300 mm

Czujnik temperatury, AHU, analogowy

Siłownik przepustnicy

STCZ-53-bbb-cc-0-1

Wężownica (bbb)
254 = Ogrzewanie 1
256 = Chłodzenie 1
Kvs (ccc)
2 = 0,25
4 = 0,4
6 = 0,63
10 = 1
16 = 1,6
25 = 2,5
40 = 4
Interfejs (HMI) dla systemu sterowania
7" kolorowy, dotykowy

STCZ-77-03-0-1

Interfejs (HMI) do pomieszczenia

STCZ-78-01-0-1

Zegar sterujący
Funkcja (b)
1 = Praca wydłużona
2 = Praca wymuszona

STCZ-80-b-c-0-1

Ilość (c)
1 = 1 szt., itd
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STCZ-81-b-c-0-1

Ilość (c)
1 = 1 szt., itd
Przełącznik CO2

|

O FLÄKTGROUP
Przycisk
Funkcja (b)
1 = Praca wydłużona
2 = Praca wymuszona

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO TOP | KOD PRODUKTU

STCZ-82-b-c-0-1

|

Funkcja (b)
1 = Praca wydłużona
2 = Praca wymuszona

PIR

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Ilość (c)
1 = 1 szt., itd
STCZ-83-b-c-0-1

Funkcja (b)
1 = Praca wydłużona
2 = Praca wymuszona

STCZ-91-4-064-d-1-1

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Licznik energii elektrycznej

|

Ilość (c)
1 = 1 szt., itd

Opcja dostawy (d)
0 = Załączony luzem
1 = Zamontowany
Licencja Cloud

STCZ-97-bb-c-1-e-1

CENTRALE KOMPAKTOWE

Typ (bb)
10 = Licencja Cloud
15 = Licencja Cloud + karta SIM
Subskrypcja (c)
0 = W toku (z 3-miesięcznym wypowiedzeniem)
1 = 1 rok opłacony z góry
2 = 2 lata opłacone z góry
5 = 5 lata opłacone z góry

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

Opcja dostawy (e)
0 = Załączony luzem
1 = Zamontowany
2 = Rozszerzenie

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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eCO SIDE

KOMPAKTOWA CENTRALA WENTYLACYJNA Z SYSTEMEM ODZYSKU ENERGII

• Plug & Play
• Kompaktowa konstrukcja
• Niewielka zajmowana
powierzchnia

eCO SIDE to gama kompaktowych central wentylacyjnych dla przepływów powietrza
do 2 880 m3/h, ze wszelkimi połączeniami umieszczonymi z boku urządzenia.
eCO SIDE oferuje kompaktową konstrukcję z bocznym połączeniem wszystkich kanałów,
rur i kabli oraz swobodą dopasowania do projektu dzięki znacznej liczbie opcji
konfiguracyjnych. Zoptymalizowany gabaryt pozwala na minimalizację zajmowanej
powierzchni i umożliwia instalację w ograniczonych przestrzeniach, przy zachowaniu
komfortu konserwacji. Tym samym eCO SIDE doskonale pasuje zarówno do nowych,
jak i odnawianych budynków, a wyjątkowo niska wartość emitowanego hałasu (<35 dB
w odległości 3 m) oraz wysokiej klasy białe wykończenie pozwala na umieszczanie central
tej serii bezpośrednio w strefach publicznych. Szybka konfiguracja central w ACON, krótki
zarówno czas dostawy jak i proces rozruchu za pomocą interfejsu ekranowego ISYteq
Touch 7.1, dzięki przyjaznemu dla użytkownika kreatorowi rozruchu. Dostępny jest
kompleksowy pakiet funkcji sterowania, który pomaga zoptymalizować zużycie energii
oraz zapewnić komfortowy klimat w pomieszczeniach.

W skrócie
• Kanały, rury i kable podłączane od boku
• Trzy wielkości dla przepływów powietrza
do 2 880 m3/h
• Zgodność z normą higieny VDI 6022
• Zawsze dostarczany ze zintegrowanym
sterownikiem ISYteq Touch 7.1
• Obrotowy wymiennik ciepła z odzyskiem
energii do 85%
• Płytowy wymiennik przeciwprądowy
z odzyskiem energii do 83%
• Filtry kieszeniowe ePM1 [55%] (F7) generujące
niskie spadki ciśnienia
• Estetyczne, dyskretne wzornictwo i białe
wykończenie
• Łatwy dostęp do wszystkich funkcji dzięki
dwóm drzwiom serwisowym zapewniającymi
szerokie otwarcie

Łatwy rozruch
i konfiguracja

• Gabaryt pozwalający na przenoszenie przez
otwór 900 mm

• Wyświetlacz ekranu
dotykowego
- ISYteq Touch 7.1
• Kreator rozruchu
od FLÄKTGROUP

• Niski poziom hałasu < 35 dB w odległości
3 metrów

Informacje dot. produktu
KOD PRODUKTU

WYDAJNOŚĆ

WYMIARY (DŁ x Wy x Sz)/WAGA

RDSP-03
RDSP-04
RDSP-06

360-1 250 m³/h
540-1 900 m³/h
720-2 800 m³/h

1 560 x 1 030 x 733 mm/260 kg
1 660 x 1 130 x 833 mm/300 kg
1 822 x 1 098 x 943 mm/400 kg

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne
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DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU
• Zakres przepływu powietrza 360–2 880 m3/h
• Wysoka sprawność cieplna, do 85% zgodnie z EN308
dla obrotowego wymiennika ciepła
• Obrotowy wymiennik ciepła z regulacją prędkości obrotowej
• Wysoka sprawność cieplna, do 83% zgodnie z EN308
dla płytowego wymiennika ciepła
• Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła z funkcją
regulowanego bypass'u
• Wbudowany system sterowania ISYteq

X
X

5,0%

X

• Wentylatory typu plug fan z silnikami EC
• Zgodne z normą higieny VDI 6022

Składowisko
odpadów

|

92%
2,5%

• Modbus, BACnet i Ethernet w standardzie

0,5%

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

X

X

TYPOWE INSTALACJE
eCO Side cechuje się szerokim zakresem zastosowań i może być
instalowany w większości budynków, które wymagają wentylacji,
takich jak szkoły, biura, centra konferencyjne i sklepy.

Maksymalny przepływ powietrza
dla SFPv<2 przy 150 Pa

eCO SIDE - Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA
Przepływ
powietrza

0

0,36

0,72

1,08

1,44

1,8

2,16

2,52

2,88

3,24

3,6x 1 000 m3/h

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

m3/s

03
04
06

0

0,36

0,72

1,08

1,44

1,8

2,16

2,52

2,88

3,24

3,6x 1 000 m3/h

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

URZĄDZENIA BASENOWE

Przepływ
powietrza

|

Maksymalny przepływ powietrza
dla SFPv<2 przy 150 Pa

eCO SIDE - Z PŁYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

m3/s

03
04
06
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eCO SIDE

CENTRALE KOMPAKTOWE

Inne

Recykling

• Obudowa malowana na biało od strony zewnętrznej

CENTRALE MODUŁOWE

Metale
Polimery
Izolacja z wełny
mineralnej

Proporcja

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

• Atrakcyjny wygląd

Wszystkie urządzenia i komponenty FläktGroup są projektowane, testowane
i produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, w tym z systemem
zapewnienia jakości ISO 9001 oraz systemem zarządzania środowiskiem
ISO 14001.
Materiał

|

• Wbudowana nagrzewnica (kanałowa nagrzewnica
elektryczna dla wielkości 06)

JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO

|

O FLÄKTGROUP

OPIS
eCO SIDE to urządzenie podłączane z boku w trzech rozmiarach ze
zintegrowanym sterownikiem i białym malowaniem. Efektywność
energetyczna i niski poziom hałasu zapewniają wysoką wydajność centrali
wentylacyjnej. Posiada ona również konstrukcję zgodną z normą higieny
VDI 6022. Urządzenie jest dostarczane z energooszczędnymi wentylatorami,
filtrami powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz z obrotowym lub
płytowym wymiennikiem ciepła. Dodatkowo z urządzeniem jest zintegrowany
system sterowania ISYteq, który zapewnia rozległą paletę funkcji. eCO SIDE
z wlotem i wylotem od boku jest dostępny także w wersji zewnętrznej
z dachem i dodatkowym uszczelnieniem. Jako akcesoria dostępne są
również osłony zabezpieczające przed deszczem i śniegiem.

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO SIDE | OPIS
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Swoboda instalacji z eCO TOP lub eCO SIDE w budynkach
bez wydzielonych pomieszczeń technicznych

92

SWOBODA WYBORU
MIEJSCA INSTALACJI

NAJWYŻSZA SPRAWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

BARDZO NISKI POZIOM
GENEROWANEGO HAŁASU

Przyłącza górne lub boczne ograniczają
wymaganą przez jednostkę powierzchnię.
Dzięki malowanej na biało obudowie
i opcjonalnym osłonom maskującym,
urządzenie zapewnia wiele możliwości
rozmieszczenia zarówno w nowych jak
i modernizowanych budynkach. Ponadto
zarówno eCO TOP jak i eCO SIDE
spełniają normę higieniczną VDI 6022
oraz są zatwierdzone dla T2/TB2.

W przypadku FläktGroup, optymalizacja
efektywności energetycznej naszych
produktów zawiera się w naszych
zasadach. eCO TOP i eCO SIDE zostały
zaprojektowane od samego początku
w taki sposób, aby były wyposażone
w najnowocześniejsze i najbardziej
wydajne wentylatory i obrotowe
wymienniki ciepła dostępne na rynku.

Doskonałe parametry akustyczne
eCO TOP i eCO SIDE pozwalają,
by urządzenia te instalowano
w przestrzeniach publicznych lub
zbliżonych. Maksymalna swoboda
zapewniona przez FläktGroup.

eCO SIDE

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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eCO SIDE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

10

9

8

7
Ilustracje przedstawiają konfigurację prawą.
Konfiguracje lewe są odbiciem lustrzanym.
1.

Czujnik powietrza zewnętrznego

2. Filtr powietrza zewnętrznego

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

3. Obrotowy wymiennik ciepła z czujnikiem
obrotów lub płytowy wymiennik ciepła
z przepustnicą
4. Wentylator nawiewny
5. Nagrzewnica elektryczna wraz
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
alternatywnie nagrzewnica wodna
z zabezpieczeniem przed oblodzeniem
6. Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

|

7. Czujnik temperatury powietrza wywiewanego

2

3

4

5

6

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

8. Płyta sterowania

1

9. Filtr wywiewny
10. Wentylator wywiewny
11. Taca
12. Wstępna nagrzewnica elektryczna
13. Czujnik temperatury powietrza wyrzutowego

eCO SIDE Z PŁYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

2

3

9

8

14. Czujnik wilgotności powietrza wywiewanego

7

CENTRALE KOMPAKTOWE

1

Powietrze zewnętrzne
Powietrze nawiewane

12

14

|
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eCO SIDE | CZĘŚCI SKŁADOWE

Powietrze wywiewane

|

CENTRALE MODUŁOWE

Powietrze wyrzutowe

10

11
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eCO SIDE | CZĘŚCI SKŁADOWE

OBUDOWA

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Urządzenie wykonane jest z ocynkowanej blachy stalowej, malowanej
na biało od zewnątrz. Obudowa zawiera izolację w formie warstwy 50 mm
wełny mineralnej. Panele serwisowe wentylatorów i filtrów posiadają
uchwyty z blokadami. Urządzenie jest dostarczane na stabilnej podstawie.
Regulowane nóżki są dostępne jako akcesoria.

Wymiennik przeciwprądowy jest wyposażony w modulowane
przepustnice obejściowe i automatyczną regulację przepustnic.

• Klasa antykorozyjności C3

Przeciwprądowy, płytowy wymiennik ciepła jest dostępny w dwóch
wersjach: Ze standardową efektywnością, co pozwala na szczególnie
niskie spadki ciśnienia, a także z wysoką skutecznością odzysku.

• Klasa szczelności bypass'u filtra (F7) ePM1 50%
• Izolacyjność termiczna obudowy (klasa wymiany ciepła)
odpowiadająca klasie T2
• Mostki cieplne odpowiadające klasie TB2

FILTR
Filtr kieszeniowy Green Flo wykonany z PLA celem zapewnienia niskiego
spadku ciśnienia. Klasa filtracji (F7) ePM1 50% zarówno dla powietrza
nawiewanego jak i wywiewanego. Filtry są dociskane do taśmy
uszczelniającej w obudowie.

CHŁODNICA KANAŁOWA - RDTZ-14
Chłodnica powietrza do zimnej wody z miedzianymi rurkami i aluminiowymi
lamelami. Wymiennik jest zawarty w obudowie z ocynkowanej blachy
stalowej. Obudowa posiada zdejmowany panel serwisowy celem umożliwienia
czyszczenia jak również przyłącze kanałowe z gumowymi pierścieniami
uszczelniającymi. Chłodnica musi być zainstalowana poziomo, a odległość
do najbliższego kolana musi wynosić co najmniej 600 mm. Chłodnica jest
dostępna tylko w konfiguracji lewostronnej.

OBROTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
Rotor z regulacją prędkości obrotowej wykonany z niehigroskopijnego lub
higroskopijnego aluminium, wyposażony w sektor czyszczący i czujnik
obrotów. Podczas normalnej wentylacji nie ma potrzeby rozmrażania.
Przy wilgotności względnej powietrza wywiewanego powyżej 30%
i temperaturze zewnętrznej niższej niż -15° C może istnieć ryzyko oblodzenia.

Odpowietrzanie i opróżnianie odbywa się poprzez system rur. Złącze
rurowe, Ø 22 mm, znajduje się na końcu wylotu, jest gładkie i jest
przeznaczone pod złączkę zaciskową. Wanna odpływowa jest wykonana
ze stali nierdzewnej i posiada przyłącze R 1/2".
Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 1,0 MP, a maksymalna temperatura
robocza 150° C.
L

H

rza
wiet
w po
ły
p
e
Prz

W

Wielkość
03
04
06
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ØŚr
315
315
400

W
560
560
710

H
504
504
529

L
356
356
460

Waga, kg
16
16
21,4
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NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

eCO Side zapewnia najwyższą wydajność i ogólną energooszczędność
w połączeniu z niskim poziomem hałasu. Wysokowydajne wentylatory są
zasilane przez energooszczędne silniki EC. Prędkość obrotowa wentylatora
może być regulowana niezależnie przez system sterowania ISYteq.

Zasadnicza nagrzewnica elektryczna, która ma wbudowane elementy
automatyki sterującej do regulacji mocy. Element wykonany jest ze stali
nierdzewnej. Nagrzewnica posiada dwa elementy zabezpieczające przed
przegrzaniem, jedno z automatycznym, a drugie z ręcznym resetem.
Nagrzewnica dla rozmiarów 03 i 04 jest wbudowana. Wielkość 06 posiada
kanałową nagrzewnicę elektryczną 600 x 300 mm, długość 425 mm.

Można wybrać regulację opartą o przepływ, ciśnienie lub 3-stopniową.

Urządzenie można zamówić z
wewnętrznym tłumikiem powietrza
nawiewanego, który zmniejsza
hałas o około 8 dB(A).

RDTZ-82

NAGRZEWNICA WODNA

Filtr kompaktowy do drugiego
stopnia filtracji do strumienia
powietrza nawiewanego.
Klasa ePM1 80% (F9).

Wężownica z wodą grzewczą zawierająca miedziane rurki i aluminiowe
lamele. Złącze rurowe Ø12 mm. W zestawie znajduje się czujnik
temperatury zabezpieczenia przed zamarzaniem.

PRZYŁĄCZA RUR

URZĄDZENIA BASENOWE

|

Wielkość 03 = 12 mm
Wielkość 04 = 12 mm
Wielkość 06 = 12 mm

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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Tłumik wewnętrzny posiada
również pozytywny wpływ na
poziom hałasu przenikającego
do pomieszczenia. Szczegółowe
dane akustyczne w programie
doborowym ACON.

CENTRALE MODUŁOWE

TŁUMIK WEWNĘTRZNY

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

NAGRZEWNICA WSTĘPNA (PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA)
Zasadnicza nagrzewnica elektryczna, która zawiera wbudowane elementy
automatyki sterującej do regulacji mocy. Element jest wykonany ze stali
nierdzewnej. Nagrzewnica posiada dwa elementy zabezpieczające przed
przegrzaniem, jedno z automatycznym, a drugie z ręcznym resetem.
Wszystkie nagrzewnice są montowane w kanałach.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

Wentylatory dostępne są z wirnikiem z tworzywa sztucznego lub metalu.

|
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WENTYLATOR

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
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eCO SIDE | FUNKCJE KONTROLNE

od FLÄKTGROUP

od FLÄKTGROUP

OGÓLNE

KOMUNIKAT

eCO SIDE jest dostarczany ze zintegrowanym sterownikiem ISYteq.
ISYteq platforma została zaprojektowana tak, aby była łatwa w obsłudze.
Wszystkie elementy wewnętrzne są wstępnie podłączone, a urządzenie
jest poddawane testom fabrycznym. Zintegrowany serwer WWW
umożliwia dostęp do ustawień, punktów nastawy, wartości rzeczywistych,
alarmów, dziennika trendów, schematu sterowania, kreatora rozruchu,
harmonogramów i profile. Strony internetowe dostosowują się do wielkości
urządzenia, aby ułatwić użytkowanie. W celu łatwiejszego dostępu do
stron internetowych, opcjonalnie dostępny jest przenośny 7-calowy panel
dotykowy HMI ISYteq touch 7.1.

Sterownik ISYteq może komunikować się z systemem BMS poprzez
Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP lub BACnet MS/TP. Kontroler
ISYteq ma profil BACnet B-BC.

Dla użytkownika końcowego jest również opcjonalnie dostępny intuicyjny
interfejs HMI, ISYteq Touch 2.1. Umożliwia on zmianę aktywnego profilu
i wartości zadanych, wyświetlenie trybu pracy i alarmu z innego miejsca
wewnątrz budynku.
Jest również możliwe podłączenie centrali eCO SIDE do chmury użytkowej
FläktGroup i tym samym uzyskanie swobodnego dostępu do jednostki
z dowolnego miejsca z dostępem do internetu poprzez przeglądarkę
sieciową. Dostęp do chmury wiąże się z koniecznością opłacenia
abonamentu. Do instalacji nieposiadających połączenia z Internetem
przez Ethernet lub w przypadku gdy dostęp ten nie jest dopuszczalny,
możliwe jest skorzystanie z opcjonalnego, zintegrowanego modemu.
Funkcje, które są zamawiane razem z urządzeniem, są aktywowane
i konfigurowane fabrycznie. Niektóre funkcje mogą być aktywowane na
miejscu, jeśli przyszłe potrzeby wymagają rozszerzenia systemu.

ISYteq

CLOUD
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REGULACJA TEMPERATURY POWIETRZA NAWIEWANEGO
Utrzymuje temperaturę powietrza nawiewanego.

REGULACJA TEMPERATURY POWIETRZA WYWIEWANEGO
/ POMIESZCZENIOWEGO
Utrzymuje temperaturę powietrza wywiewanego/pomieszczeniowego.
Konfiguracja ACON obejmuje kaskadową regulację temperatury powietrza
nawiewanego z ograniczeniem minimalnym i maksymalnym. Konfiguracja
z regulacją kaskadową możliwa na miejscu. Opcjonalnie dostępny jest
czujnik pomieszczeniowy.

KOMPENSACJA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
Wartość zadana temperatury jest regulowana za pomocą funkcji offsetu
(przesunięcia) w zależności od wartości temperatury powietrza zewnętrznego.
Funkcja offsetu jest konfigurowana za pomocą 4 punktów przerwania.

KRZYWA NASTAWY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO
Temperatura powietrza nawiewanego jest dopasowywana za pomocą
funkcji wartości zadanej w zależności od temperatury zewnętrznej. Funkcja
punktu nastawy jest konfigurowana za pomocą 10 punktów przerwania.

NOCNE OGRZEWANIE/CHŁODZENIE I NOCNY FREE COOLING
Chłodzenie nocne stosuje się podczas ciepłych letnich nocy w celu
obniżenia temperatury wewnętrznej. Odbywa się to poprzez schłodzenie
ciepłego pomieszczenia zimniejszym powietrzem zewnętrznym lub zimnym
powietrzem pochodzącym z chłodnicy lub kombinacji obu w sekwencji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej określonego progu,
wentylatory mogą zostać zablokowane przed wykorzystaniem
wyższych nastaw.

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM

OGRZEWANIE/CHŁODZENIE WENTYLATOROWE

POMPY OBIEGOWE
Układ sterowania może uruchamiać i zatrzymywać pompy obiegowe do
ogrzewania i chłodzenie. Zasilacz 1x230VAC jest dostępny w DDC, maks.
2 A. Zaleca się podłączenie alarmu pompy do przewidzianego wejścia
cyfrowego.

STEROWANIE WĘŻOWNICĄ CHŁODZĄCĄ
Sygnał sterujący 0-10 V do siłownika zaworu lub sygnał startowy dla
chłodnicy freonowej, DX.

ZAWÓR/SIŁOWNIK DO WĘŻOWNICY
GRZEWCZEJ/CHŁODZĄCEJ
Dostarczane oddzielnie do montażu na miejscu.

ODMRAŻANIE
Do urządzeń z obrotowym wymiennikiem ciepła opcjonalnie dostępny
jest monitoring ciśnienia, aby określić, czy konieczne jest rozmrażanie.
Natomiast w przypadku urządzeń z płytowymi wymiennikami ciepła
zawsze dołączane są wszystkie niezbędne czujniki zaawansowanej
ochrony przed zamarzaniem (AFP).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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BLOKOWANIE WENTYLATORA

Punkty nastawy wentylatora są automatycznie zwiększane lub zmniejszane
jako część sekwencji regulacji temperatury, aby umożliwić rozprowadzenie
większej ilości energii do pomieszczeń lub zapobiec oddaleniu się wartości
temperatury powietrza nawiewanego od aktualnej wartości zadanej,
gdy wymiennik ma maksymalną wydajność.

CZUJNIK FILTRA
Generuje alarm, jeśli spadek ciśnienia na filtrze przekroczy ustawioną
wartość graniczną. Każdy filtr jest poddawany indywidualnym pomiarom
oraz podlega oddzielnym alarmom wstępnym i zasadniczym.

PRACA WYDŁUŻONA/ZEWNĘTRZNA
Wejścia uniwersalne umożliwiają aktywację profili, bypassy, sterowanie
prędkością obrotową wentylatora lub zatrzymanie urządzenia. Zegar
sterujący, przycisk, PIR i przełącznik CO2 są dostępne jako akcesoria
dostarczane luzem.

MOC I SPRAWNOŚĆ WŁAŚCIWA WENTYLATORA
Wartość SFP i efektywność odzysku energii są przeliczane i dostępne
w DDC.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Do centrali można podłączyć oddzielny system ochrony przeciwpożarowej
celem jej zatrzymania. Czujki dymu, siłowniki klapy przeciwpożarowej,
sterownik czujki dymu i sterownik klapy przeciwpożarowej ISYteq FICOMini są dostępne jako akcesoria dostarczane luzem.

eCO SIDE
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O FLÄKTGROUP
Sygnał sterujący 0-10 VDC do siłownika zaworu lub nagrzewnicy
elektrycznej z wbudowanym tyrystorem. Sygnał alarmowy z nagrzewnicy
elektrycznej zatrzymuje urządzenie z funkcją wydłużenia czasu pracy
wentylatora.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem jest stosowane podczas niskich
temperatur zewnętrznych, aby zapobiec oblodzeniu wężownicy. Jeśli
istnieje ryzyko zamrożenia podczas pracy, wówczas w zależności od
temperatury wody powrotnej z wężownicy lub termostatu zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego, zostaną uruchomione pompa obiegowa i zawór
w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia. W przypadku urządzeń
z wężownicą i czujnikiem temperatury na powrocie wody, funkcja
utrzymywania ciepła ogranicza temperaturę wody, gdy urządzenie nie
pracuje.

|

Wartości zadane wentylatora są regulowane za pomocą funkcji offsetu
(przesunięcia) w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego.
Funkcja offsetu jest konfigurowana za pomocą 2 punktów przerwania.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

KOMPENSACJA WENTYLATORA ZEWNĘTRZNEGO
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PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

REGULACJA NAGRZEWNICY WSTĘPNEJ/GŁÓWNEJ

Ogranicza emisję CO2/zawartość lotnych związków organicznych
w powietrzu pomieszczeniowym/wywiewanym przez zwiększenie
nastawy wentylatora.

CENTRALE KOMPAKTOWE

ODZYSK CHŁODU
System odzysku energii będzie chłodzić powietrze nawiewane, zawsze
gdy zaistnieje zapotrzebowanie na chłodzenie, a temperatura powietrza
wywiewanego będzie niższa od temperatury powietrza zewnętrznego.

KONTROLA JAKOŚCI POWIETRZA

CENTRALE MODUŁOWE

BOOST
Urządzenie uruchamia się przed godziną normalnego startu rano w celu
ogrzania lub schłodzenia pomieszczenia do temperatury zadanej w czasie
normalnego startu.

KONTROLA CIŚNIENIA
Utrzymuje ciśnienie w kanale. W sterowniku dostępne są wartości zadane,
rzeczywiste ciśnienia w kanale i przepływy powietrza.

|

W przypadku urządzeń bez czujnika temperatury w pomieszczeniu
lub na elewacji, będą się one uruchamiać okresowo w nocy w celu
potwierdzenia właściwych warunków temperaturowych.

KONTROLA PRZEPŁYWU
Utrzymuje przepływ powietrza przez wentylator. W sterowniku dostępne
są wartości zadane i rzeczywiste przepływy powietrza.

URZĄDZENIA BASENOWE

Ogrzewanie nocne działa w podobny sposób, ale z odwrotną
funkcjonalnością, tzn. ogrzewanie w czasie bezczynności zapobiega
niskim temperaturom wewnątrz pomieszczeń.

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO SIDE | FUNKCJE KONTROLNE
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Filtry kieszeniowe, klasa (F7) ePM1 50% dla strumienia powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Wartości SFP dla każdego wentylatora są obliczane zgodnie z przepisami
Swedish Association of Air Handling Industries (V dokument 1995:1 rew.
2000). Oznacza to przyjęcie wartości spadków ciśnienia dla czystych filtrów
oraz uwzględnienie nieszczelności, przepływu przez sektor czyszczący
oraz wszelkich dodatkowych spadków ciśnienia wymaganych dla
zapewnienia prawidłowego bilansu ciśnienia. Aby uzyskać wartość SFP
całej centrali, należy dodać wartości SFP dla każdego wentylatora.

DANE ELEKTRYCZNE
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy 0-40° C
Nagrzewnica
elektryczna
3 x 400 V
10 A

|

Nawiew
Bezpiecznik

Nagrzewnica
wodna
1 x 230 V
10 A

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Jednostka z

		

Dane silnika
Nagrzewnica
elektryczna
Wstępna nagrzewnica
elektryczna 1)

2,5 A x 2
10 A

1 x 230 V
2 x 400 V

5 kW

10 A

2 x 400 V

Wstępna nagrzewnica elektryczna ma oddzielne zasilanie.

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

CENTRALE KOMPAKTOWE

1)

0,385 kW x 2
4 kW

|
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SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne do systemu
kanałów i elementów zewnętrznych przy htemp 80%. Szczegółowe dane
akustyczne w programie doborowym ACON. Ważony poziom generowanego
hałasu podany w dB(A) odnosi się do kanałów po stronie tłocznej wentylatora.

η, %

PRZEGLĄD SYSTEMU

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
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Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA
WENTYLATOR NAWIEWNY
100

900

q, m3/h
500

WENTYLATOR WYWIEWNY

1000

2500

800

700

700

600

600

500

500

400

400

0

Δps, Pa

75
60

0

0.1

0.2
q, m3/s

0.3

0.4

0.5

0.6

SFP 0.50 [W/(l/s)]

0.7

2000

1500

2500

70
65

100

0

0.8

1000

75

200

65

100

q, m3/h
500

300

70

200

100

900

800

300

Δps, Pa

2000

1500

60

0

SFP 0.75 [W/(l/s)]

0.1

0.2
q, m3/s

0.3

0.4

0.5

SFP 0.50 [W/(l/s)]

0.6

0.7

0.8

SFP 0.75 [W/(l/s)]

SFP 1.00 [W/(l/s)]

SFP 1.00 [W/(l/s)]
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Filtry kieszeniowe, klasa (F7) ePM1 50% dla strumienia powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Wartości SFP dla każdego wentylatora są obliczane zgodnie z przepisami
Swedish Association of Air Handling Industries (V dokument 1995:1 rew.
2000). Oznacza to przyjęcie wartości spadków ciśnienia dla czystych filtrów
oraz uwzględnienie nieszczelności, przepływu przez sektor czyszczący
oraz wszelkich dodatkowych spadków ciśnienia wymaganych dla
zapewnienia prawidłowego bilansu ciśnienia. Aby uzyskać wartość SFP
całej centrali, należy dodać wartości SFP dla każdego wentylatora.

DANE ELEKTRYCZNE
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy 0-40° C
Nagrzewnica
elektryczna
3 x 400 V
16 A

|

Nawiew
Bezpiecznik

Nagrzewnica
wodna
1 x 230 V
10 A

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Jednostka z

		

Dane silnika
Nagrzewnica
elektryczna
Wstępna nagrzewnica
elektryczna 1)

2,2 A x 2
15 A

1 x 230 V
2 x 400 V

6 kW

15 A

2 x 400 V

Wstępna nagrzewnica elektryczna ma oddzielne zasilanie.

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

CENTRALE KOMPAKTOWE

1)

0,5 kW x 2
6 kW

|
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SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne do systemu
kanałów i elementów zewnętrznych przy htemp 80%. Szczegółowe dane
akustyczne w programie doborowym ACON. Ważony poziom generowanego
hałasu podany w dB(A) odnosi się do kanałów po stronie tłocznej wentylatora.

η, %

PRZEGLĄD SYSTEMU

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
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Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA
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Filtry kieszeniowe, klasa (F7) ePM1 50% dla strumienia powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Wartości SFP dla każdego wentylatora są obliczane zgodnie z przepisami
Swedish Association of Air Handling Industries (V dokument 1995:1 rew.
2000). Oznacza to przyjęcie wartości spadków ciśnienia dla czystych filtrów
oraz uwzględnienie nieszczelności, przepływu przez sektor czyszczący
oraz wszelkich dodatkowych spadków ciśnienia wymaganych dla
zapewnienia prawidłowego bilansu ciśnienia. Aby uzyskać wartość SFP
całej centrali, należy dodać wartości SFP dla każdego wentylatora.

100
η, %

Na wykresach przedstawiono dostępne ciśnienie zewnętrzne do systemu
kanałów i elementów zewnętrznych przy htemp 80%. Szczegółowe dane
akustyczne w programie doborowym ACON. Ważony poziom generowanego
hałasu podany w dB(A) odnosi się do kanałów po stronie tłocznej wentylatora.

DANE ELEKTRYCZNE
Przewód zasilania sieciowego musi być wyposażony w zewnętrzny
wyłącznik bezpieczeństwa, który może odciąć prąd od całego urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy 0-40° C
Nagrzewnica
elektryczna
1 x 230 V
10 A

|

Nawiew
Bezpiecznik

Nagrzewnica
wodna
1 x 230 V
10 A

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Jednostka z

		

Dane silnika
Nagrzewnica
elektryczna 1)
Wstępna nagrzewnica
elektryczna 1)

3,3 A x 2
13 A

1 x 230 V
3 x 400 V

9 kW

13 A

3 x 400 V

Nagrzewnica elektryczna ma oddzielne zasilanie.

URZĄDZENIA BASENOWE

|

CENTRALE MODUŁOWE

CENTRALE KOMPAKTOWE

1)

0,75 kW x 2
9 kW
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PRZEGLĄD SYSTEMU

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
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eCO SIDE | WYMIARY I WAGA

eCO SIDE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

WIELKOŚĆ 03 I 04 Z
POŁĄCZENIAMI OKRĄGŁYMI H
Wszystkie wymiary na zdjęciach
przedstawiają konfiguracje po
prawej stronie. Konfiguracje
z lewej strony są odwrócone
do prawej strony.

H

Ød

Ød
h1
B

Wielkość
03
04

B
1 560
1 812

D
734
833

H
1 214
1 355

a
279
299

D

b
455
527

c
340
390

d
315
315

e
800
900

f
250
332

h1
139
139

W
260*
300*

Wszystkie wymiary w mm. W = waga w kg. * Szacunkowa masa

POŁĄCZENIA DLA KONFIGURACJI DOLNEJ, RDSP, BB = 11 LUB 21

WYRZ

H

WYW

PRZYŁĄCZA URZĄDZENIA Z ODPROWADZANIEM
POWIETRZA DO GÓRY, RDSP, BB = 11 LUB 21 I C = 2
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POŁĄCZENIA DO GÓRNEJ KONFIGURACJI, RDSP, bb = 12, 22
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e
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N = P. nawiewane

eCO SIDE

H
b

a
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D

N

a

e
Z = P. zewnętrzne

WYW = P. wywiewane

WYRZ = P. wyrzutowe

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

WIELKOŚĆ 06 Z
POŁĄCZENIAMI PROSTOKĄTNYMI
Wszystkie wymiary przedstawiono
dla konfiguracji prawych.
Konfiguracje lewe są odbiciem
lustrzanym.

d
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eCO SIDE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO SIDE | WYMIARY I WAGA
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H

h1

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

e

e
B

Wielkość
06

B
1 822

D
944

H
1 355

a
164

b
225

c
132

d
600

e
300

f
1 010

g
146

h
160

h1
139

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ
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D

W
400*

Wszystkie wymiary w mm, W = waga w kg. * Szacunkowa masa
1)
Aby przenieść rozmiar 06 przez otwór 900 mm, należy usunąć drzwi i centralny słupek.

PRZYŁĄCZA DLA URZĄDZENIA Z
ODPROWADZANIEM POWIETRZA DO GÓRY, RDSP,
bb = 11 lub 21 i c = 2

CENTRALE KOMPAKTOWE

POŁĄCZENIA DO KONFIGURACJI DOLNEJ, RDSP, bb = 11, 21
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POŁĄCZENIA DO GÓRNEJ KONFIGURACJI, RDSP, bb = 12, 22
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CENTRALE MODUŁOWE

WYW

WYRZ

b
WYRZ

c

e

WYW

f

f
N = P. nawiewane
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URZĄDZENIA BASENOWE

H e

a

c

Z = P. zewnętrzne

WYW = P. wywiewane

WYRZ = P. wyrzutowe
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eCO SIDE | WYMIARY I WAGA

eCO SIDE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

WIELKOŚĆ 03 I 04 Z
POŁĄCZENIAMI OKRĄGŁYMI H
Wszystkie wymiary na zdjęciach
przedstawiają konfiguracje po
prawej stronie. Konfiguracje
z lewej strony są odwrócone
do prawej strony.

H

Ød

Ød
h1
B

Wielkość
03
04

B
1 930
2 323

D
733
833

H
1 286
1 568

a
285
358

D

b
517
667

c
340
390

d
315
315

e
800
900

f
-

h1
139
139

W
305
430*

Wszystkie wymiary w mm. W = waga w kg. * Szacunkowa masa

POŁĄCZENIA, RDSR
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N = P. nawiewane
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eCO SIDE

H

e

Z = P. zewnętrzne

WYW = P. wywiewane

WYRZ = P. wyrzutowe

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

WIELKOŚĆ 06 Z POŁĄCZENIAMI
PROSTOKĄTNYMIH
Wszystkie wymiary na zdjęciach
przedstawiają konfiguracje po
prawej stronie. Konfiguracje
z lewej strony są odwrócone
do prawej strony.

d

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA
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B
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D
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H
1709

a
202

b
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c
146

d
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D

e
300

f
1 010

h1
139

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Wielkość
06

W
520*

CENTRALE KOMPAKTOWE

Wszystkie wymiary w mm, W = waga w kg. * Szacunkowa masa
1)
Aby przenieść rozmiar 06 przez otwór 900 mm, należy usunąć drzwi i centralny słupek.
B1

PRZYŁĄCZA DLA RDSR 06

dd
HH ee

Z

ee HH

WYW

bb

PRZESTRZEŃ SERWISOWA

S

cc

ee

N

ff

ff

aa

cc
Wielkość
03
04
06

Obrotowy wymiennik
ciepła
B1
N
1 683
730
1 782
780
1 945
861

Płytowy wymiennik
ciepła
B1
N
2 053
880
2 446
1 077
2 531
1 119

|

WYRZ

CENTRALE MODUŁOWE

bb

URZĄDZENIA BASENOWE

ee
aa
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eCO SIDE Z PŁYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO SIDE | WYMIARY I WAGA

B1 = szerokość przy otwartych drzwiach S = minimalna przestrzeń serwisowa
Zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi należy zapewnić
odpowiednią przestrzeń przed szafą sterowniczą.

N = P. nawiewane

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Z = P. zewnętrzne

WYW = P. wywiewane

WYRZ = P. wyrzutowe

eCO SIDE
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eCO SIDE | AKCESORIA

AKCESORIA, OGÓLNE

PRZEPUSTNICA ODCINAJĄCA Z SIŁOWNIKIEM - RDTZ-87

Wszystkie akcesoria, które mają być podłączone do kanałów, mają
takie same rozmiary oraz kod. Rozmiar 03 - 04 posiada połączenia
okrągłe, a rozmiar 06 prostokątne. Dla rozmiaru 06 akcesoria posiadają
prostokątne przyłącze PG. Jako wyposażenie dodatkowe jest również
dostępny adapter do kołnierza. W przypadku wyboru urządzenia
z przyłączem kołnierzowym, w zestawie znajdują się cztery adaptery.

Przepustnica kanałowa w klasie szczelności 3 (CEN 3). Przepustnica
jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej i posiada siłownik włącz/
wyłącz ze sprężyną powrotną. Siłownik musi być podłączony do listwy
zaciskowej w szafie elektrycznej.

KANAŁOWY TŁUMIK PROSTOKĄTNY - RDTZ-15

Przepustnica posiada przyłącza kanałowe z gumowymi pierścieniami
uszczelniającymi i może być montowana bezpośrednio na urządzeniu
lub w systemie kanałów. Przeznaczona jest do izolacji kanałowej
nieprzekraczającej 50 mm.

Tłumik przeznaczony jest do podłączenia do kanału prostokątnego lub
bezpośrednio do urządzenia. Obudowa nie ma izolacji. Kulisy są pokryte
tkaniną szklaną do czyszczenia na sucho.
Tłumik posiada obudowę z ocynkowanej blachy stalowej z kulisami
z zaokrąglonymi frontami. Szczelina pomiędzy kulisami zwęża się
w kierunku przepływu powietrza, aby uzyskać możliwie najniższy
spadek ciśnienia.

Wielkość 03 i 04 z płytowym wymiennikiem ciepła mają okrągłe
połączenia kanałowe, patrz tabela. Wielkość 06 ma prostokątne
przyłącza kanałowe 600 x 300 mm, długość 130 mm.

Przy prędkości powietrza poniżej 10 m/s i całkowitym otwarciu
przepustnicy poziom mocy akustycznej wynosi poniżej 20 dB.
W przypadku urządzeń z wężownicą wodną należy zastosować
przepustnicę odcinającą z siłownikiem ze sprężyną powrotną.

Dla uzyskania efektu tłumienia, kulisy posiadają wypełnienie z wełny
mineralnej. Tłumik spełnia klasę szczelności C, jeżeli połączenia
kanałów są prawidłowo wykonane.

L

L

300

A

A

600

0

65

TŁUMIK, OKRĄGŁY - RDTZ-16
Tłumik standardowy jest prostym, okrągłym tłumikiem kanałowym z 50 mm
wypełnieniem z wełny mineralnej. Przyłącza kanałowe mają uszczelki
gumowe. Tłumik składa się z perforowanej rury z blachy stalowej otoczonej
płaszczem z ocynkowanej blachy stalowej i zakończenia z warstwy wełny
mineralnej pokrytej włókniną celem zapobieżenia migracji włókien.
Wskaźnik odporności ogniowej EI30.
Odległość od wentylatora musi wynosić co najmniej 300 mm.

c)
ść (cc
Długo

Wielkość
03
04

L
125
125

A
305
305

Waga, kg
3,6
3,6

PRZYŁĄCZE ELASTYCZNE - RDTZ-55

Elastyczne przyłącze z włókna szklanego do podłączenia kanałów.

SYFON - RDTZ-08

Kompaktowy syfon odpływowy do wężownicy
chłodzącej montowanej w kanale.

MANOMETR, PRZEPŁYW POWIETRZA
- RDTZ-56
Manometr do pomiaru przepływu powietrza.
Nie może być używany razem z regulacją
opartą o stały strumień powietrza.

MANOMETR, FILTR - RDTZ-07
Manometr do pomiaru spadku ciśnienia na filtrze.

108

eCO SIDE

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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KONWERTER Z PG NA KOŁNIERZ - RDTZ-25
4 szt. 600 x 300 mm zamontowane na urządzeniu do gabarytu 06.

NÓŻKI MONTAŻOWE - RDTZ-13
Wysokość stóp montażowych może być regulowana w zakresie
55-120 mm. Urządzenie można umieścić bezpośrednio na powierzchni,
jeśli jest ona płaska i pozioma.

CENTRALE MODUŁOWE

CENTRALE KOMPAKTOWE

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

PRZEJŚCIE PROSTOKĄTNE NA OKRĄGŁE - RDTZ-24
Dla jednostki wielkości 06. Konwerter 600 x 300 mm do Ø400 mm.
Długość 400 mm.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

FILTR ZAPASOWY - RDTZ-82
Filtry kieszeniowe do nawiewu i wywiewu powietrza.
Klasa filtra (F7) ePM1 50%.

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO SIDE | AKCESORIA

URZĄDZENIA BASENOWE

|

eCO Side może być
również dostarczony do
montażu na zewnątrz.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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eCO SIDE | AKCESORIA

830

OSŁONA ŁĄCZĄCA - RDTZ-59-04

415

460

Ø315

150

Ø315

Masa: 10,0 kg

SPADEK CIŚNIENIA - RDTZ-59-04
125

Duct dimension Ø 315

100
Pressure drop, Pa

Osłona dla powietrza zewnętrznego i wyrzutowego, przeznaczona
do montażu ściennego. Pokrywa zapobiega mieszaniu się dwóch
strumieni powietrza. Jest ona wykonana z blachy powlekanej
tworzywem sztucznym.

75
50
25
0
100

OSŁONA - POWIETRZE ZEWNĘTRZNE - RDTZ-83-BBB-01

200
300
Air flow, l/s

400

500

600

700

OSŁONA - POWIETRZE WYLOTOWE - RDTZ-83-BBB-02

C

C

B

B

A

A

110

aa
03

A
596

B
429

04

596

06

802

eCO SIDE

800

C
426

W, kg
7,0

429

426

457

475

7,0
6,5

D

aa
03
04

A
596
596

B
429
429

C
426
426

06

802

457

475

D
326

W, kg
6,0

326
369

6,0
5,7
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Chłodzenie (f)
0 = Bez
1 = Wodne
2 = DX
Wirnik wentylatora (g)
1 = Wirnik z tworzywa sztucznego
2 = Wirnik metalowy
Opcja (h)
0 = Bez
1 = Tłumik
2 = Drugi stopień filtracji

RDTZ-13-1

Tłumik, okrągły

RDTZ-15-06-1

RDTZ-16-bb-ccc

|

Średnica (bb)
25 = Ø 250 mm
31 = Ø 315 mm
Długość (ccc)
060 = 600 mm
090 = 900 mm
Przejście prostokątne na okrągłe
Od 600 x 300 mm do okrągłego 400 mm, PG

RDTZ-24-06-1

Konwerter z PG na kołnierz

RDTZ-25-06-1

Przyłącze elastyczne

RDTZ-55-bb-c

Wielkość (bb)
25 = Ø 250 mm
31 = Ø 315 mm
60 = 600 x 300 mm
Typ (c)
0 = Okrągły (bb=25, 31)
1 = Kołnierz (bb=60)
Manometr, ciśnienie na wentylatorze
Osłona kombi

RDTZ-56-1
RDTZ-59 -bbb

Wielkość (bb)
25 = Ø 250 mm
31 = Ø 315 mm
Filtr wymienny

RDTZ-82-bb-c-d-1

Wielkość (bb)
03 = Rozmiar 03
04 = Rozmiar 04
06 = Rozmiar 06

Wykonanie (i)
1 = Wewnętrzne
2 = Zewnętrzne

Typ (c)
1 = ePM1 50% (F7) (2 szt.)
2 = ePM1 80% (F8) Drugi filtr PWC
3 = ePM1 80% (F8) Drugi filtr OWC

Komunikacja (j)
1 = Ethernet
2 = Modem 4G

Jednostka (d)
2 = eCO Side RHE (Rotor)
4 = eCO Side PHE (Płytowy w. c.)

Strona serwisowa (k)
1 = Prawa
2 = Lewa

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Tłumik, prostokątny
600 x 600 mm, długość 650 mm, PG

|

O FLÄKTGROUP
Ogrzewanie (e)
0 = Bez
1 = Elektryczne
2 = Wodne, czujnik zabezp. przed zamarzaniem
3 = Wodne, termostat zabezp. przed zamarzaniem
4 = DX dla pompy ciepła

Stopy montażowe

|

Odzysk ciepła wraz z odmrażaniem (d)
11 = Rotor, niższa sprawność 80 %
12 = Rotor, wyższa sprawność 85 %
13 = Rotor Regasorp, niższa sprawność 80 %
14 = Rotor Regasorp, wyższa sprawność 85 %
21 = Płyt., przeciwpr. w.c., niższa sprawność,
s. przeciwzamroż.
22 = Płyt., przeciwpr. w.c., wyższa sprawność,
s. przeciwzamroż.
31 = Rotor, niższa sprawność 80 %,
s. przeciwzamroż.
32 = Rotor, wyższa sprawność 85 %,
s. przeciwzamroż.
33 = Rotor Regasorp, niższa sprawność 80 %,
s. przeciwzamroż.
34 = Rotor Regasorp, wyższa sprawność 85 %,
s. przeciwzamroż.

RDTZ-08-1

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Przyłącze powietrza wyrzutowego (c)
1 = Bok
2 = Góra

Syfon odpływowy

CENTRALE KOMPAKTOWE

Pozycja powietrza nawiewanego (b)
1 = Dół
2 = Góra

RDTZ-07-1

CENTRALE MODUŁOWE

Wielkość (a)
3 = Rozmiar 3
4 = Rozmiar 4
6 = Rozmiar 6

Manometr, rurka U-kształtna do filtrów

|

RDSR-aa-b-c-dd-e-f-g-h-i-j-k-1

URZĄDZENIA BASENOWE

eCO Side

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO SIDE | KLUCZ ZAMAWIAJĄCY

eCO SIDE
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eCO SIDE | KLUCZ ZAMAWIAJĄCY

Osłona

RDTZ-83-bb-cc

Wielkość (bb)
03 = Rozmiar 03
04 = Rozmiar 04
06 = Rozmiar 06

Siłownik przepustnicy

RDTZ-87-bb-c-2

Typ (c)
0 = Okrągły (bb=25, 31)
1 = PG (nieizolowane listwy)
3 = PG (izolowane listwy)
(1 lub 3 gdy bb = 60)
STCZ-02-bbb-00-11-e-1

Wartość pomiarowa (bbb)
004 = Nawiew powietrza po ERS 1
033 = Nawiew powietrza po ERS 1

Czujnik temperatury pokojowej, analogowy

STCZ-04-077-00-11-0-1

Fasadowy czujnik temperatury, analogowy

STCZ-05-001-00-11-0-1

Czujnik temperatury/wilgotności, AHU, I²C

STCZ-13-bbb-00-11-e-1

Akcesoria (d)
0 = Bez
1 = Z ochroną pogodową
Zawór 2-drogowy

STCZ-52-bbb-cc-0-1

Kvs (ccc)
2 = 0,25
4 = 0,4
6 = 0,63
10 = 1
16 = 1,6
25 = 2,5
40 = 4
Zawór 3-drogowy

Wartość pomiarowa (bbb)
002 = Powietrze zewnętrzne
003 = Nagrzewnica wstępna (za)
031 = Główna strefa powietrza wywiewanego

STCZ-53-bbb-cc-0-1

Wężownica (bbb)
254 = Ogrzewanie 1
256 = Chłodzenie 1

Opcja dostawy (e)
0 = Załączony luzem
1 = Zamontowany
CO2, kanał

STCZ-21-100-00-11-0-1

LZO, kanał

STCZ-22-100-00-11-0-1

CO2, pomieszczenie

STCZ-25-090-00-11-0-1

LZO, pomieszczenie

STCZ-26-090-00-11-0-1

eCO SIDE

Wężownica (bbb)
254 = Ogrzewanie 1
256 = Chłodzenie 1

Wężownica (bbb)
254 = Ogrzewanie 1
256 = Chłodzenie 1

Opcja dostawy (e)
0 = Załączony luzem
1 = Zamontowany

112

STCZ-50-bbb-cccc-d-0-1

Przeznaczone dla kvs (ccc)
2 = 0,25
4 = 0,4
6 = 0,63
10 = 1
16 = 1,6
25 = 2,5
40 = 4

Wielkość (bb)
25 = Ø 250 mm
31 = Ø 315 mm
60 = 600 x 300 mm

Czujnik temperatury, AHU, analogowy

STCZ-36-bbb-00-11-0-1

Wartość pomiarowa (bbb)
107 = Kanał powietrza nawiewanego
108 = Kanał powietrza wywiewanego

Umieszczenie (cc)
01 = Powietrze zewnętrzne
02 = Powietrze wyrzutowe
Przepustnica odcinająca z siłownikiem
Włącz/Wyłącz, ze sprężyną powrotną

Czujniki ciśnienia w kanale
wentylacyjnym, analogowe

Kvs (ccc)
2 = 0,25
4 = 0,4
6 = 0,63
10 = 1
16 = 1,6
25 = 2,5
40 = 4
Interfejs (HMI) dla systemu sterowania
7" kolorowy, dotykowy

STCZ-77-03-0-1

Interfejs (HMI) do pomieszczenia

STCZ-78-01-0-1

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

STCZ-80-b-c-0-1

Ilość (c)
1 = 1 szt., itd
STCZ-81-b-c-0-1

|

Przycisk
Funkcja (b)
1 = Praca wydłużona
2 = Praca wymuszona

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Ilość (c)
1 = 1 szt., itd
Wyłącznik CO2

STCZ-82-b-c-0-1

Funkcja (b)
1 = Praca wydłużona
2 = Praca wymuszona

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

Ilość (c)
1 = 1 szt., itd
PIR

STCZ-83-b-c-0-1

Funkcja (b)
1 = Praca wydłużona
2 = Praca wymuszona
Ilość (c)
1 = 1 szt., itd
STCZ-91-4-064-d-2-1

CENTRALE KOMPAKTOWE

Licznik energii elektrycznej
Opcja dostawy (d)
0 = Załączony luzem
1 = Zamontowany
Licencja Cloud

|

O FLÄKTGROUP
Zegar sterujący
Funkcja (b)
1 = Praca wydłużona
2 = Praca wymuszona

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eCO SIDE | KLUCZ ZAMAWIAJĄCY

STCZ-97-bb-c-1-e-1

CENTRALE MODUŁOWE

Typ (bb)
10 = Licencja Cloud
15 = Licencja Cloud + karta SIM
Subskrypcja (c)
0 = W toku (z 3-miesięcznym wypowiedzeniem)
1 = 1 rok opłacony z góry
2 = 2 lata opłacone z góry
5 = 5 lata opłacone z góry

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

URZĄDZENIA BASENOWE

|

Opcja dostawy (e)
0 = Załączony luzem
1 = Zamontowany
2 = Rozszerzenie

eCO SIDE
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eQ TOP

KOMPAKTOWA CENTRALA WENTYLACYJNA

• Niewielki gabaryt
• Łatwa instalacja
• Idealne do renowacji

eQ TOP to kompaktowa centrala wentylacyjna, produkowana
w dwóch rozmiarach, o zakresie przepływu powietrza do 4 100 m3/h.
eQ TOP to elastyczna w konfiguracji centrala wentylacyjna, która cechuje się łatwym
montażem i rozruchem. Urządzenie wyposażone jest w wentylatory nawiewne
i wywiewne z napędem bezpośrednim, filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego
oraz obrotowy wymiennik ciepła. Dostępna jest szeroka gama akcesoriów przygotowania
powietrza do eQ TOP do montażu kanałowego. Gama ta obejmuje wszystko, co niezbędne,
m. in. przepustnice, wymienniki ciepła, tłumiki itp. System sterowania, który jest zintegrowany
z urządzeniem, jest gotowy do współpracy ze znaczną ilością funkcji zewnętrznych.
Czujniki temperatury i siłowniki mogą być łatwo podłączone za pomocą szybkozłączy.

W skrócie
• Dostępne w 2 rozmiarach z przyłączami
kanałów umieszczonymi od góry
• 720 m3/h do 4 100 m3/h
• Kompaktowa konstrukcja
• Silnik EC jako energooszczędna alternatywa
• Może być dostarczony z lub bez
zintegrowanego systemu sterowania
• Zintegrowany, niehigroskopijny obrotowy
wymiennik ciepła
• Szybki montaż i uruchomienie
• Klasa ochrony antykorozyjnej C3

Osprzętem sterującym dla serii eQ jest
niezawodny i rozbudowany Climatix.
Wszystkie elementy sterujące dostarczane
są wstępnie skonfigurowane, co umożliwia
szybki i bezproblemowy rozruch.

Informacje dot. produktu
KOD PRODUKTU

WYDAJNOŚĆ

WYMIARY (DŁ x Wy x Sz)/WAGA

008
011

720–3 100 m³/h
1 200 –4 100 m³/h

1 750 x 1 302 x 1 100 mm/533 kg
1 950 x 1 502 x 1 200 mm/662 kg

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

TYPOWE INSTALACJE
eCO TOP cechuje się szerokim zakresem zastosowań i może być
instalowany w większości budynków, które wymagają wentylacji,
takich jak szkoły, biura, centra konferencyjne i sklepy.

Szerokość x wysokość
(mm) (RHE)

Najdłuższy
blok (mm)

Przyłącze
kanałowe (mm)

Ciężar
(kg)

Napięcie zasilające (V)
Prąd znamionowy (A)

Bezpiecznik
(A)

008

2 880

0,8

1 100 x 1302

600

Ø400

533

3x400V, 5,6 A

10

011

4 320

1,2

1 200 x 1502

700

Ø500

662

3x400V, 11,4 A

16

Maksymalny przepływ powietrza dla SFPv<2 przy 150 Pa

Przepływ
powietrza

0

0,36

0,72

1,08

1,44

1,8

2,16

2,52

2,88

3,24

3,60

3,96

4,32

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

4,68 x 1 000 m3/h
1,3

m3/s
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URZĄDZENIA BASENOWE
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CENTRALE MODUŁOWE

011

CENTRALE KOMPAKTOWE

Nominalny przepływ powietrza
m3/h m3/s

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ
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eQ TOP
Rozmiar
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DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU
• Dostępne w 2 rozmiarach z przyłączami kanałów
umieszczonymi od góry
• Zakres przepływu powietrza: 720–4 100 m3/h
• Kompaktowa konstrukcja
• Silnik EC jako energooszczędna alternatywa
• Zintegrowane sterowanie
• System odzysku energii
• Szybki montaż i uruchomienie
• Klasa ochrony antykorozyjnej C4

|

OPIS
eQ TOP to kompaktowa centrala wentylacyjna, produkowana w dwóch
rozmiarach, o zakresie przepływu powietrza do 4 100 m3/h. eQ TOP to
elastyczna w konfiguracji centrala wentylacyjna, która cechuje się łatwym
montażem i rozruchem. Urządzenie wyposażone jest w wentylatory
nawiewne i wywiewne z napędem bezpośrednim, filtry powietrza
nawiewanego i wywiewanego oraz obrotowy wymiennik ciepła. Dostępna
jest szeroka gama akcesoriów przygotowania powietrza do eQ TOP do
montażu kanałowego. Gama ta obejmuje wszystko, co niezbędne, m. in.
przepustnice, wymienniki ciepła, tłumiki itp. System sterowania, który
jest zintegrowany z urządzeniem, jest gotowy do współpracy ze znaczną
ilością funkcji zewnętrznych. Czujniki temperatury i siłowniki mogą być
łatwo podłączone za pomocą szybkozłączy.

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eQ TOP | OPIS

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

eQ TOP
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eQ TOP | CZĘŚCI SKŁADOWE

eQ TOP Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

1

2

3

4

1.

Czujnik powietrza zewnętrznego

2. Panel sterowania
3. Czujnik powietrza wywiewanego

5

6

4. Czujnik powietrza nawiewanego
5. Wentylator wywiewny
6. Filtr wywiewny
7. Wentylator nawiewny
8. Obudowa

8

7

9. Rama podstawy
10. Filtr nawiewny
11. Obrotowy wymiennik ciepła
Powietrze zewnętrzne
Powietrze nawiewane

9

10

11

Powietrze wywiewane
Powietrze wyrzutowe
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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OBUDOWA

FILTRY

Obudowa centrali eQ składa się z zamkniętych modułów, których poszycie
wykonano z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm (klasa ochrony
antykorozyjnej C4) lub ze stali nierdzewnej. Poszczególne człony są
łączone ze sobą przez skręcenie w narożnikach za pomocą stalowych
wsporników. Układ ten tworzy wytrzymałą i szczelną konstrukcję
o stabilnej strukturze.

Filtr panelowy - Kasety filtracyjne w różnych klasach filtra. Dostępne
są aluminiowe filtry ISO coarse ≥ 30% (G2), które można poddawać
czyszczeniu oraz ISO coarse ≥ 60% (G4) wykonane z materiału
syntetycznego.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA
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OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eQ TOP | CZĘŚCI SKŁADOWE

CENTRALE KOMPAKTOWE

Dwuwarstwowy układ obudowy sprawia, że centrala posiada bardzo
gładkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, co ułatwia czyszczenie
i zmniejsza ryzyko nagromadzenia się zanieczyszczeń. Obudowa spełnia
wysokie wymagania higieniczne, a same jednostki eQ są certyfikowane
zgodnie z niemieckim standardem higienicznym VDI 6022. Obudowa jest
również dostępna z T2/TB2.

CENTRALE MODUŁOWE

Panele obudowy i drzwi rewizyjnych są wykonane w konstrukcji panelowej,
z izolacją wewnętrzną o grubości 50 mm. Panele boczne można zdjąć
od strony zewnętrznej urządzenia. Drzwi zawieszone są na regulowanych
zawiasach i wyposażone w mechanicznie zabezpieczone taśmy
uszczelniające. Drzwi posiadają zamontowane klamki z zamkami
do zamknięcia. Zamek jest ukryty w panelu drzwi.

Wersja zewnętrzna

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

URZĄDZENIA BASENOWE
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Jednostki eQ są również dostępne w wersjach do zastosowań
zewnętrznych. Konstrukcja jest w większości identyczna jak w wersji
wewnętrznej i oba warianty mają te same parametry techniczne.
Jednakże, w tym przypadku zewnętrzna strona obudowy jest dodatkowo
zabezpieczona trwałą, elastyczną masą uszczelniającą i fabrycznie
zamontowanym dachem.

eQ TOP
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eQ TOP | CZĘŚCI SKŁADOWE

REGOTERM®/ REGASORP

PRZEPUSTNICE

Obrotowe wymienniki ciepła FläktGroup cechują się wysoką sprawnością
odzysku ciepła i chłodu przy niskim poziomie spadków ciśnienia. Regoterm
posiada różne warianty sprawności, pozwalające na optymalizację
w zależności od strefy klimatycznej i wymagań w zakresie temperatury
powietrza nawiewanego.

Przepustnica wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy
nierdzewnej. Przepustnice są standardowo montowane fabrycznie,
z siłownikiem podłączonym do sterownika w centralach wentylacyjnych
w wariancie ze zintegrowanym sterowaniem. Dostępne są przepustnice
odcinające lub przeznaczone do mieszania.

• Sprawność temperaturowa do 90%

• Przeciwbieżne, stabilne przepustnice w podwójnej konstrukcji płytowej,
z uszczelkami gumowymi z EPDM

• Regoterm 270 Premium - optymalny
stosunek sprawności odzysku ciepła
do oporów po stronie powietrza
• Rotor sorpcyjny RegAsorp ze
skutecznością przenoszenia
wilgotności do 90% oraz
z efektywnym odzyskiem chłodu

• Zamontowane zewnętrznie lub zabezpieczone wewnątrz obudowy
• Izolowane przepustnice jako opcja
• Zgodnie z klasą szczelności CEN3 lub CEN4
• Siłownik przepustnic jako opcja

SILNIKI EC
Centrala wentylacyjna może być wyposażona w wentylatory z silnikami
EC w klasie sprawności IE5. Silniki EC są stosowane we wszystkich
wariantach modelu Prime w celu skrócenia urządzenia i maksymalizacji
efektywności systemu.
• Technologia silników EC Blue
zapewnia maksymalną efektywność
energetyczną systemu
• Doskonałe parametry akustyczne
- niski poziom hałasu

TŁUMIKI
Wszystkie jednostki eQ mogą być wyposażone w tłumiki akustyczne,
zawarte w obudowie lub w wersji do montażu kanałowego.
Przy skonfigurowaniu wewnątrz centrali, uzyskiwana charakterystyka
dźwięku jest certyfikowana zgodnie z Eurovent. Kulisy wewnątrz
tłumików wykonane są z niepalnej wełny mineralnej z wewnętrzną
tkaniną ochronną, która zapobiega przenoszeniu włókien z wełny
wraz ze strumieniem powietrza.

NAGRZEWNICE I CHŁODNICE
eQ obejmuje szeroką ofertę nagrzewnic i chłodnic. Do ogrzewania oferujemy
wymienniki wodne lub nagrzewnice elektryczne, a do chłodzenia
- wymienniki wodne lub freonowe. Wymienniki są wykonane z rur
miedzianych i lamel aluminiowych, a dla specjalnych potrzeb, takich
jak zastosowanie morskie i nadbrzeżne, dostępne są różne materiały.
Możemy dostarczyć wersje wbudowane w centralę wentylacyjną lub
zamontowane w kanale wentylacyjnym. Dla zastosowań o podwyższonych
wymaganiach względem poziomu higieny oferujemy specjalny model,
wyposażony w wyjmowaną tacę ociekową ułatwiającą czyszczenie.

• 4 warianty dla różnych wartości tłumienia
• Wyjmowane kulisy do czyszczenia
ręcznego jako opcja
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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Szybka instalacja i optymalna
wydajność w każdych warunkach
PROWADZENIE KABLI WEWNĄTRZ JEDNOSTKI

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

W urządzeniach eQ TOP panel sterowania znajduje się w górnej
części urządzenia. Prowadzenie kabli w eQ TOP odbywa się
wewnątrz jednostki.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

Fabryczna konfiguracja urządzeń sterujących eQ posiada
niezaprzeczalne zalety. Wszelkie zaawansowane centrale
wentylacyjne muszą spełniać wysokie wymagania, zapewniać
zdrowy i komfortowy klimat wewnętrzny oraz pozostać
ekonomicznymi, dzięki możliwie najniższemu zużyciu energii.
Elementy automatyki zostały opracowane w taki sposóby, by jak
najlepiej wykorzystać starannie dobrane komponenty centrali
wentylacyjnej eQ. Daje to również dodatkowe korzyści w formie
uproszczenia projektu, instalacji i obsługi.

|
OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eQ TOP | ZINTEGROWANE STEROWANIE

REGULACJA

CENTRALE KOMPAKTOWE

Zaawansowana automatyka zintegrowana, która zapewnia
komfortowy klimat wnętrza przy najwyższej efektywności
energetycznej. Tryby pracy oparte na doświadczeniu,
zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnej wydajności
w szerokim zakresie zastosowań. Uproszczenie planowania,
instalacji i obsługi.
• Opracowana w celu maksymalizacji efektywności komponentów
• Kompleksowe możliwości komunikacji ze sterowaniem
zdalnym i systemowym

CENTRALE MODUŁOWE

• Szybka i prosta instalacja

KOMPLEKSOWE MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACJI
W centralach wentylacyjnych eQ istnieje wiele możliwości
podłączenia akcesoriów, połączeń z Internetem i z systemami BMS.

URZĄDZENIA BASENOWE

|

• Modbus TCP
• BACnet
• LonWorks
• Modbus RTU

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

eQ TOP
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eCO TOP | FUNKCJE KONTROLNE
PRZEPŁYW POWIETRZA

TEMPERATURA

WILGOTNOŚĆ

KONTROLA ZEWNĘTRZNA

UŻYTKOWANIE

ODMRAŻANIE

RECYRKULACJA

SYSTEM ODZYSKU ENERGII

120
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P= Standard, 0 = Opcja, - = Niedostępny

FUNKCJE (konfiguracja standardowa)
Regulacja prędkości obrotowej wentylatora
Regulacja przepływu CAV (stała objętość powietrza)
Monitorowanie przepływu
Kontrola bilansu ciśnienia (automatyczne równoważenie ciśnienia)
Rekompensata gęstości
Regulacja ciśnienia przy zmiennej ilości powietrza (VAV)
Wartość zadana przepływu powietrza/ciśnienia regulowana temperaturą zewnętrzną
Rekompensata CO2
Regulacja temperatury
Kontrola powietrza nawiewanego
Kontrola powietrza wywiewanego
Kontrola pomieszczenia
Kilka sekwencji regulacji temperatury
Strefy podwyższonej temperatury
Regulacja prędkości obrotowej wentylatora w sekwencji temperaturowej
Nocne przewietrzanie (free cooling)
Chłodzenie nocne
Ogrzewanie nocne
Poranne przyspieszenie (boost)
Kompensacja temperatury zewnętrznej
Wartość zadana temperatury regulowana temperaturą zewnętrzną
Odzysk chłodu - temperatura
Odzysk chłodu - entalpia - wilgotność
Wentylatory z kompensacją temperatury zewnętrznej
Prędkość obrotowa wentylatora regulowana temperaturą zewnętrzną
Osuszanie
Nawilżanie
Sterowanie nagrzewnicą powietrza
Redukcja mocy elektrycznej nagrzewnicy powietrza
Sterowanie chłodnicą powietrza
Sterowanie połączoną nagrzewnicą/chłodnicą powietrza, wężownica kombi
Pompa cyrkulacyjna do nagrzewnicy lub chłodnicy powietrza
Siłownik przepustnicy
Chłodzenie wyparne
Wentylatory zewnętrzne
Monitoring filtra
Regulacja wody
Domowa ciepła woda użytkowa
Obieg grzewczy
Obieg wody lodowej
Zawór i siłownik zaworu
Funkcje ochrony przeciwpożarowej
Przepustnica obejściowa dymu
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe
Monitorowanie czasu pracy
Wyświetlanie energii
Zegar niskiej prędkości
Zegar wysokiej prędkości
Przycisk
Czujnik obecności
Czujnik-przełącznik CO2
Obrotowy wymiennik ciepła Poziom 1
Obrotowy wymiennik ciepła Poziom 2
Płytowy wymiennik ciepła Poziom 1: Odmrażanie narożników zimnych
Płytowy wymiennik ciepła Poziom 2: Odmrażanie sekcyjne
Płytowy wymiennik ciepła Poziom 3: Odmrażanie sekcyjne z podgrzewaczem wstępnym
Glikolowy system odzysku ciepła
Odmrażanie entalpiczne
Powietrze recyrkulowane
Podstawowe mieszanie
Aktywne mieszanie
ECONET®
ReCooler HP

eQ TOP
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MONITOROWANIE PRZEPŁYWU (eQ TOP, eQ PRIME i eQ MASTER)
Monitorowane są wartości pomiarowe z przetworników przepływu, a
następnie generowany jest alarm przepływu, jeśli zmierzona wartość
odbiega od aktualnej wartości zadanej o więcej niż jest to dopuszczalne.

STEROWANIE WĘŻOWNICĄ

W systemie eQ Control włączanie i wyłączanie urządzenia, łącznie
z wyborem wartości zadanych, jest zarządzane przez jednostkę
sterującą za pomocą wbudowanej funkcji kalendarza (harmogramu).
Po uruchomieniu urządzenia przepustnice wlotowe i wylotowe zwykle
otwierają się jako pierwsze. Jeśli jednostka odzysku ciepła jest częścią
systemu AHU, wówczas za wentylatorem powietrza wywiewanego
uruchamia się wentylator powietrza nawiewanego. Minimalizuje to
spadek temperatury i ryzyko zamarznięcia wężownicy grzewczej
podczas uruchamiania wentylatora nawiewnego w okresie zimowym.
Przepustnice, które zostały otwarte podczas rozruchu, zamykają się po
normalnym wyłączeniu i w przypadku utraty mocy.

ODZYSK ENERGII

• Sterowanie nagrzewnicą powietrzną
Sygnał sterujący 0–10 V DC dla siłownika zaworu lub elektrycznej
nagrzewnicy powietrza z wbudowanym tyrystorem i przełącznikiem
skokowym, jeśli jest na wyposażeniu.

Wszystkie wymienniki ciepła są sterowane zapotrzebowaniem przez
system eQ Control. Sposób, w jaki to następuje, różni się w zależności
od wymiennika ciepła.

• Sterowanie chłodnicą powietrza

Gdy nie ma zapotrzebowania na odzysk energii, wymiennik ciepła
uruchamia się automatycznie w ustalonym odstępie czasu tak, aby
utrzymać rotor w czystości. Z kolei gdy podczas cyklu czyszczenia lub
pojawienia się zapotrzebowania na regenerację, rotor nie rozpocznie
obrotów, wbudowana funkcja monitorowania obrotów aktywuje alarm.

Sygnały sterujące dla różnych rodzajów chłodzenia:
- 0–10 V DC dla chłodnicy powietrza, wężownicy wodnej
- ReCooler HP poprzez magistralę wewnętrzną
- Wyłącznik zamykający dla 1-, 2- lub 3-stopniowego (binarny)
agregatu chłodniczego DX.

SIŁOWNIK PRZEPUSTNICY

Jako akcesoria dostępne są siłowniki przeznaczone do montażu
na przepustnicach odcinających oraz regulacyjnych.
Siłowniki sprężynowe przepustnic powrotnych powinny być stosowane
w urządzeniach wyposażonych w wężownice wodne w celu
zapewnienia zamknięcia przepustnic w przypadku utraty mocy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Obrotowy wymiennik ciepła

Poziom 1 Odmrażanie za pomocą czujnika różnicy ciśnień jest dostępne
jako wyposażenie dodatkowe. Odmrażanie rozpoczyna się, gdy spadek
ciśnienia w całym wymienniku ciepła wzrośnie do wartości granicznej.
Podczas odszraniania wymiennik ciepła jest regulowany do jego
minimalnej prędkości obrotowej.

eQ TOP

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
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URUCHOMIENIE I ZATRZYMANIE URZĄDZENIA (STANDARD)
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O FLÄKTGROUP

REGULACJA PRZEPŁYWU DLA CAV (eQ TOP, eQ PRIME i eQ MASTER)
W przypadku stałej ilości powietrza (CAV), wartości nastawy wentylatora
powietrza nawiewanego i wywiewanego są ustawiane w jednostce
sterującej. Trzy punkty nastawy dla każdego wentylatora umożliwiają
przełączanie prędkości obrotowej wentylatora za pomocą wbudowanego
harmonogramu, timera, przycisku, PIR lub przełącznika CO2.

UŻYTKOWANIE
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PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

W systemach VAV regulacja prędkości obrotowej wentylatora służy do
utrzymania ciśnienia niezależnie od zmian przepływu wynikających ze
zmian zapotrzebowania na wentylację oraz zmian ciśnienia w filtrach
i innych elementach. W tym przypadku należy wybrać "sterowanie
w oparciu o ciśnienie" (pressure control).

Pozwala to na spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu
Komisji 1253/2014 (sekcja).

CENTRALE KOMPAKTOWE

SYSTEMY CAV I VAV

W systemach CAV regulacja prędkości obrotowej wentylatora służy
do utrzymania przepływu niezależnie od zmian w spadku ciśnienia,
wynikających na przykład z zatykania się filtrów. Jest to standardowa
funkcja sterowania dla wentylatorów w eQ Control.

CENTRALE MODUŁOWE

W celu regulacji prędkości obrotowej dostępne są następujące metody
sterowania. Potrzebne czujniki są dołączane przy wykonywaniu doboru
w ACON.

|

Wydajność wentylatora jest kontrolowana przez jego prędkość obrotową.
Regulacja jest wykonywana przez napęd o zmiennej prędkości obrotowej
podłączony do silnika w oparciu o polecenia systemu eQ Control,
sterującego napędem silnika.

MONITORING FILTRA

Monitorowanie filtrów pozwala zaoszczędzić pieniądze i utrzymać
czystsze środowisko wewnętrzne. eQ Controls monitoruje filtry
za pomocą czujników ciśnienia i daje sygnał alarmowy, a nawet
powiadomienie o alarmie. Alarm filtra następuje z wyprzedzeniem,
by zapewnić czas na zamówienie nowych filtrów. Wartości graniczne
alarmów mogą być zmieniane w regulatorach eQ w zależności od
potrzeb. Zmiana filtrów w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie,
zamiast okresowo, pozwala na ich maksymalne wykorzystanie.
W przypadku modułowych central wentylacyjnych i eQ Prime jest to
standard (poza Europą można zrezygnować z tej funkcji w urządzeniach
modułowych). Wszystkie potrzebne czujniki są dołączone.

URZĄDZENIA BASENOWE

REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORA
(eQ TOP, eQ PRIME I eQ MASTER)

|

Szczegółowy opis funkcji

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

eCO TOP | FUNKCJE KONTROLNE

eQ TOP | AKCESORIA

AKCESORIA
Dla serii eQ dostępny jest szeroki asortyment funkcjonalnych
i praktycznych akcesoriów, które pozwalają w pełni dostosować
urządzenie do Twoich potrzeb w każdym szczególe.
Poniżej znajdują się przykłady dostępnych akcesoriów:

• Manometry różnicowe do pomiaru spadku ciśnienia w filtrze,
różnych typów, w tym Dwyer Magnehelic

• Lampa

• Odpływy

• Okno inspekcyjne

• Syfony wodne

• Elementy transportowe

• Filtry zapasowe

• Regulowane stopy

• Kołnierze do wymienników

• Przyłącza i połączenia elastyczne

• Puste sekcje z tacami odpływowymi

• Akcesoria zabezpieczające, w tym ekrany do wentylatorów
i ograniczniki drzwiowe

• ...i wiele innych
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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URZĄDZENIA BASENOWE
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CENTRALE MODUŁOWE

CENTRALE KOMPAKTOWE

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

|

O FLÄKTGROUP

eQ PRIME

KOMPAKTOWA CENTRALA WENTYLACYJNA

• Prosty dobór
• Kompaktowa konstrukcja
z dużą swobodą personalizacji
• Niskie i średnie przepływy
powietrza

eQ PRIME to nasza standardowa seria central wentylacyjnych
w kompaktowej obudowie, które są częścią rodziny eQ.
eQ PRIME posiada energooszczędne komponenty, takie jak silniki CentriFlow 3D, PM,
ReCooler HP i zintegrowane sterowanie. Jest to centrala wentylacyjna wyposażona
w szeroki zakres funkcjonalności oraz skonstruowana z myślą o zapewnieniu niskich
kosztów instalacji i eksploatacji. eQ PRIME jest dostępny w 8 wielkościach o zakresie
przepływu powietrza od 500 m3/h do 21 100 m3/h. Konfiguracja eQ PRIME to blokowa
struktura składająca się z filtrów, wentylatorów, rotora i zintegrowanego sterowania.
Opcjonalne wężownice grzewcze i chłodzące są umieszczane w bloku wężownicy za
wentylatorem powietrza nawiewanego. Dostępne są również przepustnice i tłumiki.

W skrócie
• Dostępny w 8 rozmiarach
• 500 m3/h do 21 100 m3/h
• Kompaktowa konstrukcja z nawiewem
i wywiewem powietrza w połączonej obudowie
• Wysokowydajny system odzysku energii
w postaci rotora SEMCO lub płytowego
wymiennika przeciwprądowego Recuterm
• CentriFlow 3D - nowoczesny,
energooszczędny i cichy wirnik
• Wysokosprawne silniki PM/EC

Osprzętem sterującym dla serii eQ jest
niezawodny i rozbudowany Climatix.
Wszystkie elementy sterujące dostarczane
są wstępnie skonfigurowane, co umożliwia
szybki i bezproblemowy rozruch.

• Może być dostarczony z wbudowaną
pompą ciepła (ReCooler HP)
• Może być dostarczony z lub bez
zintegrowanego systemu sterowania
• Komunikacja BMS

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne
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Sz. x Wys.
(mm)

Najdłuższy blok
(mm)

Przyłącze
kanałowe (mm)

Ciężar (kg)

Bezpiecznik
Mały silnik Duży silnik

005

1 440

0,4

Standard

1 450

1 050 x 1 102

550

500 x 300

310

10A

10A

008

2 880
3 660

0,8
1,0

Mały
Duży

1 450
1 550

1 350 x 1 302

550

800 x 400

420

10A

10A

011

4 320
5 040

1,2
1,4

Mały
Duży

1 550
1 650

1 450 x 1 502

700

800 x 400

530

10A

16A

018

6 840
7 920

1,9
2,2

Mały
Duży

1 750
1 850

1 650 x 1 702

700

1 100 x 500

660

16A

16A

023

10 440
11 880

2,9
3,3

Mały
Duży

2 250
2 350

1 700 x 2 002

950

1 400 x 600

1 350

16A

16A

032

13 320
15 120

3,7
4,2

Mały
Duży

2 450
2 250

1 800 x 2 202

1 050

1 400 x 800

1 350

16A

20A

041

16 920
19 080

4,7
5,3

Mały
Duży

2 300
2 400

2 000 x 2 302

1 100

1 700 x 800

1 500

20A

25A

050

21 240
23 400

5,9
6,5

Mały
Duży

2 400
2 500

2 300 x 2 602

1 100

2 000 x 800

1 850

25A

30A

Przepływ maksymalny SFPv < 2 przy 150 Pa

Przepływ
powietrza

0

3,6

7,2

10,8

14,4

18

21,6

0

1

2

3

4

5

6

Przepływ maksymalny
25,2

x 1 000 m3/h

7		

m3/s

011
018
023
032
041
050

eQ PRIME Z PŁYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA
Nominalny przepływ
powietrza
m3/h m3/s

*T2/TB2 - Powoduje wydłużenie. Szczegółowe informacje w oprogramowaniu ACON. **Rozdzielne

Wielkość
wentylatora

Długość
(mm)*

Sz. x Wys.
(mm)

Najdłuższy blok
(mm)**

Przyłącze
kanałowe (mm)

Ciężar (kg)

Bezpiecznik
Mały silnik Duży silnik

005

1 440

0,4

Standard

2 150

800 x 1 102

1 250

500 x 300

477

10A

–

008

2 880
3 660

0,8
1,0

Mały
Duży

2 250
2 350

1 100 x 1 302

1 350

800 x 400

701

10A

10A

011

4 320
5 040

1,2
1,4

Mały
Duży

2 600
2 700

1 200 x 1 502

1 600

800 x 400

925

10A

16A

018

6 840
7 920

1,9
2,2

Mały
Duży

2 900
3 000

1 400 x 1 702

1 800

1 100 x 500

1 186

16A

16A

023

10 440
11 880

2,9
3,3

Mały
Duży

3 450
3 550

1 700 x 2 002

2 150

1 400 x 600

1 780

16A

16A

032

13 320
15 120

3,7
4,2

Mały
Duży

3 850
3 650

1 800 x 2 202

2 450

1 400 x 800

2 125

16A

20A

Przepływ maksymalny

|

Przepływ maksymalny SFPv < 2 przy 150 Pa

CENTRALE MODUŁOWE

008

CENTRALE KOMPAKTOWE

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

005

Rozmiar

|

O FLÄKTGROUP
Długość
(mm)*

|

Wielkość
wentylatora

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Nominalny przepływ
powietrza
m3/h m3/s

Rozmiar

*T2/TB2 - Powoduje wydłużenie. Szczegółowe informacje w oprogramowaniu ACON.

|

eQ PRIME Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eQ PRIME | OPIS

0

3,6

7,2

10,8

14,4

18

21,6

0

1

2

3

4

5

6

25,2

x 1 000 m3/h

7		

m3/s

005
008
011
018
023
032

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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URZĄDZENIA BASENOWE

Przepływ
powietrza

eQ PRIME | CZĘŚCI SKŁADOWE

eQ PRIME Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

1

3

2

4
1.

Obudowa

2. Wentylator wywiewny
3. Panel sterowania
4. Filtr wywiewny
5. Przepustnica powietrza świeżego
6. Filtr nawiewny

5

7. Rama podstawy
8. Obrotowy wymiennik ciepła
9. Wentylator nawiewny

Powietrze zewnętrzne

6

Powietrze nawiewane
Powietrze wywiewane

7
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eQ PRIME

8

9

Powietrze wyrzutowe

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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OBUDOWA

FILTRY

Obudowa centrali eQ składa się z zamkniętych modułów, których poszycie
wykonano z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm (klasa ochrony
antykorozyjnej C4) lub ze stali nierdzewnej. Poszczególne człony są łączone
ze sobą przez skręcenie w narożnikach za pomocą stalowych wsporników.
Układ ten tworzy wytrzymałą i szczelną konstrukcję o stabilnej strukturze.

Filtr panelowy - Kasety filtracyjne w różnych klasach filtra.
Dostępne są aluminiowe filtry ISO coarse ≥ 30% (G2), które można
poddawać czyszczeniu oraz ISO coarse ≥ 60% (G4) wykonane
z materiału syntetycznego.
Filtr workowy - Kasety filtracyjne, filtr zgrubny: ISO coarse ≥ 60% (G4),
filtr dokładny: od ePM10≥ 50% (M5) do ePM1≥ 80% (F9). Produkowane
z włókno syntetyczne lub szklane. Może być również wyposażony we
wstępny filtr zgrubny. Filtry dokładne są również dostępne jako filtry
kompaktowe o zwiększonej powierzchni filtrującej. Wszystkie filtry
workowe są sklasyfikowane zgodnie z normą EN ISO 16890.

CENTRALE KOMPAKTOWE

Dwuwarstwowy układ obudowy sprawia, że centrala posiada bardzo
gładkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, co ułatwia czyszczenie
i zmniejsza ryzyko nagromadzenia się zanieczyszczeń. Obudowa spełnia
wysokie wymagania higieniczne, a same jednostki eQ są certyfikowane
zgodnie z niemieckim standardem higienicznym VDI 6022. Obudowa jest
również dostępna z T2/TB2.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eQ PRIME | CZĘŚCI SKŁADOWE

CENTRALE MODUŁOWE

Panele obudowy i drzwi rewizyjnych są wykonane w konstrukcji panelowej,
z izolacją wewnętrzną o grubości 50 mm. Panele boczne można zdjąć
od strony zewnętrznej urządzenia. Drzwi zawieszone są na regulowanych
zawiasach i wyposażone w mechanicznie zabezpieczone taśmy
uszczelniające. Drzwi posiadają zamontowane klamki z zamkami do
zamknięcia. Zamek jest ukryty w panelu drzwi.

Wersja zewnętrzna

URZĄDZENIA BASENOWE

|

Jednostki eQ są również dostępne w wersjach do zastosowań zewnętrznych.
Konstrukcja jest w większości identyczna jak w wersji wewnętrznej i oba
warianty mają te same parametry techniczne. Jednakże, w tym przypadku
zewnętrzna strona obudowy jest dodatkowo zabezpieczona trwałą,
elastyczną masą uszczelniającą i fabrycznie zamontowanym dachem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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eQ PRIME | CZĘŚCI SKŁADOWE

REGOTERM®/ REGASORP

RECUTERM® PRZECIWPRĄDOWY

Obrotowe wymienniki ciepła FläktGroup cechują się wysoką sprawnością
odzysku ciepła i chłodu przy niskim poziomie spadków ciśnienia. Regoterm
posiada różne warianty sprawności, pozwalające na optymalizację
w zależności od strefy klimatycznej i wymagań w zakresie temperatury
powietrza nawiewanego.
• Sprawność temperaturowa do 90%

Recuterm w wariancie przeciwprądowym to gama płytowych wymienników
ciepła o średniej efektywności temperaturowej ~85%. Jest to idealne
rozwiązanie dla central klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych,
w których istnieje potrzeba uwzględnienia ryzyka przenoszenia zapachów.
Recuterm AFP to zaawansowana ochrona przed zamarzaniem, oparta
o chwilowe zapotrzebowanie, oferuje niezawodną pracę i najwyższą,
całkowitą wydajność energetyczną w zimnym klimacie.

• Regoterm 270 Premium dla optymalnego stosunku między
odzyskiem ciepła a spadkiem ciśnienia

• Efektywność odzysku ciepła do 85%

• Wirnik sorpcyjny RegAsorp do przenoszenia do 90% wilgotności
i skutecznego odzyskiwania chłodu

• Zaawansowana ochrona przed zamarzaniem Recuterm
• Możliwość podziału na wąskie sekcje transportowe ułatwiające
wniesienie do budynku

SILNIKI EC
Centrala wentylacyjna może być wyposażona w wentylatory z silnikami
EC w klasie sprawności IE5. Silniki EC są stosowane we wszystkich
wariantach modelu Prime w celu skrócenia urządzenia i maksymalizacji
efektywności systemu.
• Technologia silników EC Blue zapewniająca
maksymalną efektywność systemu
• Doskonałe parametry akustyczne - niski poziom hałasu
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NAGRZEWNICE I CHŁODNICE

ReCooler HP to połączenie rewersyjnej pompy ciepła i obrotowego
wymiennika ciepła w jednym urządzeniu, przynoszące realne korzyści
od etapu projektowania do eksploatacji. eQ z ReCooler HP to kompletna
centrala wentylacyjna typu plug & play, z możliwością ogrzewania
i chłodzenia.

eQ obejmuje szeroką ofertę nagrzewnic i chłodnic. Do ogrzewania oferujemy
wymienniki wodne lub nagrzewnice elektryczne, a do chłodzenia
- wymienniki wodne lub freonowe. Wymienniki są wykonane z rur
miedzianych i lamel aluminiowych, ale dla specjalnych potrzeb, takich
jak zastosowanie morskie i nadbrzeżne, dostępne są różne materiały.
Możemy dostarczyć wersje wbudowane w centralę wentylacyjną lub
zamontowane w kanale wentylacyjnym. Dla zastosowań o podwyższonych
wymaganiach względem poziomu higieny oferujemy specjalny model,
wyposażony w wyjmowaną tacę ociekową ułatwiającą czyszczenie.

• Wysoka wydajność i komfort przy niskich kosztach eksploatacji
• Tryb pracy pompy ciepła - bez potrzeby dodatkowego ogrzewania
• Szybka i prosta instalacja

PRZEPUSTNICE
Przepustnica wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy
nierdzewnej. Przepustnice są standardowo montowane fabrycznie,
z siłownikiem podłączonym do sterownika w centralach wentylacyjnych
w wariancie ze zintegrowanym sterowaniem. Dostępne są przepustnice
odcinające lub przeznaczone do mieszania.

• 4 warianty dla różnych wartości tłumienia
• Wyjmowane kulisy do czyszczenia ręcznego jako opcja

• Przeciwbieżne, stabilne przepustnice w podwójnej konstrukcji płytowej,
z uszczelkami gumowymi z EPDM

CENTRALE KOMPAKTOWE

TŁUMIKI
Wszystkie jednostki eQ mogą być wyposażone w tłumiki akustyczne, zawarte
w obudowie lub w wersji do montażu kanałowego. Przy skonfigurowaniu
wewnątrz centrali, uzyskiwana charakterystyka dźwięku jest certyfikowana
zgodnie z Eurovent. Kulisy wewnątrz tłumików wykonane są z niepalnej
wełny mineralnej z wewnętrzną tkaniną ochronną, która zapobiega
przenoszeniu włókien z wełny wraz ze strumieniem powietrza.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

Produkt ten zawiera fluorowany gaz cieplarniany R410A o współczynniku GWP 2088.
Ilość czynnika chłodniczego: 3.8-11,8 kg, co odpowiada 7,9-24,6 tonom równoważnika CO2.

|

O FLÄKTGROUP

RECOOLER® HP

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

eQ PRIME | CZĘŚCI SKŁADOWE

• Zamontowane zewnętrznie lub zabezpieczone wewnątrz obudowy
CENTRALE MODUŁOWE

• Izolowane przepustnice jako opcja
• Zgodnie z klasą szczelności CEN3 lub CEN4

URZĄDZENIA BASENOWE

|

• Siłownik przepustnic jako opcja

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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eQ PRIME | ZINTEGROWANE STEROWANIE

Szybka instalacja i optymalna
wydajność w każdych warunkach
Fabryczna konfiguracja urządzeń sterujących eQ posiada
niezaprzeczalne zalety. Wszelkie zaawansowane centrale
wentylacyjne muszą spełniać wysokie wymagania, zapewniać
zdrowy i komfortowy klimat wewnętrzny oraz pozostać
ekonomicznymi, dzięki możliwie najniższemu zużyciu energii.
Elementy automatyki zostały opracowane w taki sposóby,
by jak najlepiej wykorzystać starannie dobrane komponenty
centrali wentylacyjnej eQ. Daje to również dodatkowe korzyści
w formie uproszczenia projektu, instalacji i obsługi.

PROWADZENIE KABLI WEWNĄTRZ JEDNOSTKI
W urządzeniach eQ Prime panel sterowania znajduje się w sekcji
odzyskiwania energii. Trasa kablowa w eQ Prime jest wewnętrzna.

REGULACJA
Zaawansowana automatyka zintegrowana, która zapewnia
komfortowy klimat wnętrza przy najwyższej efektywności
energetycznej. Tryby pracy oparte na doświadczeniu,
zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnej wydajności
w szerokim zakresie zastosowań. Uproszczenie planowania,
instalacji i obsługi.
• Opracowana w celu maksymalizacji efektywności komponentów
• Kompleksowe możliwości komunikacji ze sterowaniem
zdalnym i systemowym
• Szybka i prosta instalacja

KOMPLEKSOWE MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACJI
W centralach wentylacyjnych eQ istnieje wiele możliwości
podłączenia akcesoriów, połączeń z Internetem i z systemami BMS.
• Modbus TCP
• BACnet
• LonWorks
• Modbus RTU

130

eQ PRIME

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

UŻYTKOWANIE

ODMRAŻANIE

RECYRKULACJA

SYSTEM ODZYSKU ENERGII
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PRZEGLĄD URZĄDZEŃ
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SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA
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CENTRALE KOMPAKTOWE

WILGOTNOŚĆ

Regulacja temperatury
Kontrola powietrza nawiewanego
Kontrola powietrza wywiewanego
Kontrola pomieszczenia
Kilka sekwencji regulacji temperatury
Strefy podwyższonej temperatury
Regulacja prędkości obrotowej wentylatora w sekwencji temperaturowej
Nocne przewietrzanie (free cooling)
Chłodzenie nocne
Ogrzewanie nocne
Poranne przyspieszenie (boost)
Kompensacja temperatury zewnętrznej
Wartość zadana temperatury regulowana temperaturą zewnętrzną
Odzysk chłodu - temperatura
Odzysk chłodu - entalpia - wilgotność
Wentylatory z kompensacją temperatury zewnętrznej
Prędkość obrotowa wentylatora regulowana temperaturą zewnętrzną
Osuszanie
Nawilżanie
Sterowanie nagrzewnicą powietrza
Redukcja mocy elektrycznej nagrzewnicy powietrza
Sterowanie chłodnicą powietrza
Sterowanie połączoną nagrzewnicą/chłodnicą powietrza, wężownica kombi
Pompa cyrkulacyjna do nagrzewnicy lub chłodnicy powietrza
Siłownik przepustnicy
Chłodzenie wyparne
Wentylatory zewnętrzne
Monitoring filtra
Regulacja wody
Domowa ciepła woda użytkowa
Obieg grzewczy
Obieg wody lodowej
Zawór i siłownik zaworu
Funkcje ochrony przeciwpożarowej
Przepustnica obejściowa dymu
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe
Monitorowanie czasu pracy
Wyświetlanie energii
Zegar niskiej prędkości
Zegar wysokiej prędkości
Przycisk
Czujnik obecności
Czujnik-przełącznik CO2
Obrotowy wymiennik ciepła Poziom 1
Obrotowy wymiennik ciepła Poziom 2
Płytowy wymiennik ciepła Poziom 1: Odmrażanie narożników zimnych
Płytowy wymiennik ciepła Poziom 2: Odmrażanie sekcyjne
Płytowy wymiennik ciepła Poziom 3: Odmrażanie sekcyjne z podgrzewaczem wstępnym
Glikolowy system odzysku ciepła
Odmrażanie entalpiczne
Powietrze recyrkulowane
Podstawowe mieszanie
Aktywne mieszanie
ECONET®
ReCooler HP

eQ PRIME

–
–
–
–
O
O
O
O
O

P
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
–
–
O
–
O
–
O

eQ PRIME

CENTRALE MODUŁOWE

TEMPERATURA

FUNKCJE (konfiguracja standardowa)
Regulacja prędkości obrotowej wentylatora
Regulacja przepływu CAV (stała objętość powietrza)
Monitorowanie przepływu
Kontrola bilansu ciśnienia (automatyczne równoważenie ciśnienia)
Rekompensata gęstości
Regulacja ciśnienia przy zmiennej ilości powietrza (VAV)
Wartość zadana przepływu powietrza/ciśnienia regulowana temperaturą zewnętrzną
Rekompensata CO2

|

PRZEPŁYW POWIETRZA

eQ PRIME | KONTROLE

URZĄDZENIA BASENOWE

P= Standard, 0 = Opcja, - = Niedostępny
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

CENTRALE MODUŁOWE

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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ATpicco

NISKOPROFILOWA CENTRALA WENTYLACYJNA

• Płaska konstrukcja
• Kompaktowa konstrukcja z bogatą
paletą możliwych modyfikacji
• Niski poziom generowanego hałasu
• Konstrukcja modułowa
• Odpowiednie do montażu pionowego

Idealne rozwiązanie do nawet najmniejszych przestrzeni w suficie podwieszanym,
co pozwala na uniknięcie zmian konstrukcyjnych w architekturze wnętrza budynku.
Seria płaskich konstrukcji niskoprofilowych central wentylacyjnych o dokładnie
przemyślanym wnętrzu. ATpicco to produkt przyjazny zespołom serwisowym dzięki
łatwemu dostępowi jak również higienicznej, bezramowej konstrukcji paneli o wygładzonych
powierzchniach wewnętrznych. Zawiera on wszystkie funkcje pozwalające zapewnić
właściwe parametry powietrza w pomieszczeniu, a zawarty w konstrukcji system
odzysku ciepła pozwala na minimalizację kosztów cyklu życia produktu.

W skrócie
• Natężenie przepływu powietrza
500–4 000 m³/h w jednostce pojedynczej
bez odzysku ciepła
• Natężenie przepływu powietrza 500–2 400 m³/h
w jednostce podwójnej z odzyskiem ciepła
• Oszczędność miejsca dzięki płaskiej
konstrukcji w 3 możliwych rozmiarach przy
2 różnych, dostępnych wysokościach urządzeń
• Możliwość dostawy z lub bez systemu
sterowania ISYteq
• Dostępne wszystkie najważniejsze funkcje
przygotowania powietrza (ogrzewanie,
chłodzenie, filtracja)

ISYteq

Łatwy w użyciu ekran
dotykowy HMI z doskonałym
przeglądem kluczowych
funkcji i wartości zadanych.

• Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła
(CFPHX) zapewniający odzysk energii do
90% sprawności
• Obudowa o skutecznej izolacji cieplnej
i akustycznej
• Konstrukcja obudowy zapewnia gładką
i higieniczną powierzchnię oraz łatwy
dostęp do wnętrza
• Logika konstrukcji modułowej
z wielofunkcyjnymi złączami zapewniają
łatwy montaż i instalacja po dostawie

Informacje dot. produktu
KOD
PRODUKTU

WYDAJNOŚĆ
Prędkość przepływu
powietrza
Min. 0,7 do maks. 2,5 m/s

WYMIARY [MM]
Szerokość
Pojedynczy przepływ/
Podwójny przepływ

WYSOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

10.05

500–1 650 m³/h

660/1 320 mm

355 mm

15.05

750–2 500 m³/h

965/1 930 mm

355 mm

Dostosowane do
indywidualnych
potrzeb
Dostosowane do
indywidualnych
potrzeb
Dostosowane do
indywidualnych
potrzeb

15.06
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1 050–3 250 m³/h

Przygotowanie powietrza

965/1 930 mm

450 mm

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP

CAIRplus

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

|

MODUŁOWA CENTRALA WENTYLACYJNA

• Higieniczna konstrukcja
• Znaczne możliwości
dopasowania do bardzo
szerokiego zakresu zastosowań

Zaawansowana automatyka

System sterowania ISYteq jednoczy
innowacyjną technologię z prostą
mechaniką pracy. Nie tylko sam rozruch
staje się nieskomplikowany i szybki, ale
ogólna obsługa przy przyszłych pracach
również zajmie znacznie mniej czasu.
Urządzenia CAIRplus opuszczają fabrykę
ze wstępnie skonfigurowanym systemem
sterowania, który odpowiada potrzebom
każdego klienta.

• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna odporna
na warunki atmosferyczne
• 4 rodzaje układów podstawowych: pojedynczy,
jeden na drugim, jeden obok drugiego i łączony
oraz możliwość konfiguracji niestandardowych
na życzenie
• Sztywna konstrukcja, 60 mm grubość paneli
obudowy w połączeniu z ramą aluminiową
• Zintegrowany łącznik ramowy zapewnia
łatwą obsługę po dostawie
• Zoptymalizowana wielkość osadzenia, ponieważ
łączenia nie zwiększają długości obudowy
• Duża swoboda przy wyborze funkcjonalności
i materiałów
• Panele wewnętrzne i zewnętrzne mogą być
wykonane z różnych materiałów: alucynk,
powłoka epoksydowa, malowane, inox itp.
• Do montażu poziomego i pionowego
• Może być dostarczony z lub bez zintegrowanego
systemu sterowania ISYteq

Informacje dot. produktu
Wystarczy skorzystać z naszych narzędzi do doboru produktów, aby dokonać konfiguracji
lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym FläktGroup
= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Przygotowanie powietrza

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA
|
URZĄDZENIA BASENOWE

• Może być dostarczony z wbudowaną
pompą ciepła

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

• 38 różnych rozmiarów

|

• Zakres przepływu powietrza: 1 000–85 000 m³/h

CENTRALE KOMPAKTOWE

Jednostki modułowe pozwalają na swobodny dobór komponentów i funkcji, a także
mogą być dopasowane szczegółowo do zastosowań. Dziesięciolecia doświadczenia
i konsekwentnej pracy zaowocowały wysokiej jakości, niezawodną konstrukcją modułową.

W skrócie

CENTRALE MODUŁOWE

Seria produktów CAIRplus to gama central wentylacyjnych klasy premium, która może
spełnić nawet najwyższe wymagania przemysłowe lub higieniczne. Wszystkie funkcje
i konfiguracje urządzeń wymagane przez standardy branży HVAC są dostępne
niezależnie od zastosowań komercyjnych czy przemysłowych.
W dodatku, wysoka higiena jest gwarantowana dzięki całkowicie gładkim powierzchniom
wewnętrznym i odpowiedniemu dostępowi do wszystkich elementów. Wysokosprawne
systemy odzysku energii zapewniają ekonomiczną eksploatację i korzyści dla środowiska.

|

• Najwyższej jakości obudowa
ze starannie dobranymi
komponentami
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eQ MASTER

MODUŁOWA CENTRALA WENTYLACYJNA

• Pełna modułowość
• Szeroki zakres dostępnych
wielkości, konfiguracji
i komponentów
• Dopasowanie do każdego
zastosowania

ReCOOLER HP
od FLÄKTGROUP

eQ MASTER to jedna z serii naszych modułowych central wentylacyjnych.
eQ MASTER posiada energooszczędne komponenty, takie jak CentriFlow 3D, silniki PM,
wirnik RegAsorp, inteligentny system glikolowego odzysku ciepła Econet, zintegrowana
pompa ciepła czy zintegrowane sterowanie. Oferuje szeroką gamę systemów odzysku
ciepła, filtrów, wentylatorów i innych komponentów umieszczanych w higienicznej
i ergonomicznej obudowie tak, aby móc sprostać wymaganiom większości zastosowań.
eQ Master jest dostępny w 21 rozmiarach o przepływie powietrza od 360 m3/h
do 43 200 m3/h.

W skrócie
• Dostępny w 21 rozmiarach
• Zakres przepływu powietrza: 360 m3/h
do 43 200 m3/h
• Duża swoboda przy wyborze funkcjonalności,
konfiguracji i materiałów
• CentriFlow 3D – Energooszczędny wentylator
z wyciszoną konstrukcją wirnika
• Szeroka gama energooszczędnych
systemów odzysku energii
• Silniki PM o wysokiej sprawności

Osprzętem sterującym dla serii eQ jest
niezawodny i elastyczny Climatix.
Wszystkie elementy sterujące są dostarczane
wstępnie skonfigurowane co umożliwia
szybkie i niezawodne uruchomienie.

Informacje dot. produktu
Wystarczy skorzystać z naszych narzędzi do doboru produktów, aby dokonać konfiguracji
lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym FläktGroup
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Przygotowanie powietrza

• Może być dostarczony z wbudowaną
pompą ciepła (ReCooler HP)
• Może być dostarczony z lub bez
zintegrowanego systemu sterowania
• Obudowa higieniczna

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Przygotowanie powietrza
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URZĄDZENIA BASENOWE

CENTRALE MODUŁOWE

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

|

O FLÄKTGROUP

Krótki przewodnik

ATpicco

ATpicco
Rozmiar

Przepływ powietrza z prędkością wewnętrzną
m3/h m3/s
1,0 m/s

Przekrój jednostki
sz. x wys. (mm)

2,5 m/s

10,5

650

0,2

1 620

0,5

660 x 355

15,5

970

0,3

2 430

0,7

965 x 355

15,6

1 320 0,4

3 290

0,9

965 x 450

Krótki przewodnik

eQ Master

eQ Master
Rozmiar

Przepływ powietrza z prędkością wewnętrzną
m3/h m3/s
1,0 m/s

005

720

008

1 080

009

0,2

2,5 m/s

Szerokość
jednostki
(mm)

Wysokość pojedyn.
piętra urządzenia
(mm)

Wysokość obu
pięter urządzenia
(mm)

Wentylatory EC
montowane
ściennie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 800

0,5

800

476

952

0,3

3 240

0,9

1 100

576

1 152

1 440

0,4

2 880

0,8

800

776

1 552

011

1 800

0,5

4 680

1,3

1 200

676

1 352

014

2 160

0,6

4 680

1,3

1 100

776

1 552

018

2 520

0,7

6 480

1,8

1 400

776

1 552

020

2 880

0,8

6 840

1,9

1 100

1 076

2 152

023

3 240

0,9

9 720

2,7

1 700

926

1 852

027

3 960

1,1

9 360

2,6

1 400

1 076

2 152

032

4 680

1,3

11 880 3,3

1 800

1 026

2 052

036

5 040

1,4

11 880 3,3

1 400

1 376

–

041

5 760

1,6

14 400 4,0

2 000

1 076

2 152

045

6 480

1,8

15 120 4,2

1 700

1 376

–

050

6 840

1,9

19 080 5,3

2 300

1 226

2 452

054

7 560

2,1

18 360 5,1

2 000

1 376

–

056

7 920

2,2

19 340 5,4

1 700

1 676

–

063

8 640

2,4

21 600 6,0

2 300

1 376

–

068

10 080

2,8

23 490 6,5

2 000

1 676

–

072

10 080

2,8

24 840 6,9

2 600

1 376

–

079

11 160

3,1

27 630 7,7

2 300

1 676

–

090

12 600

3,5

31 770 8,8

2 600

1 676

–

Wentylatory
montowane
w podłodze

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uwaga Wymiary mają charakter wyłącznie orientacyjny. Końcowe wymiary zależą od ostatecznie dobranej konfiguracji pod określonym projektem. Zmiany w produktach i specyfikacjach mogą nastąpić bez uprzedzenia.
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O FLÄKTGROUP

Poziomy
układ w linii

Poziomy układ
obok siebie
Pionowy układ
obok siebie

CAIRplus

1 200

0,3

3 000

0,8

760 x 640 (+80)

064 • 064

1 480

0,4

3 690

1,0

760 x 760 (+80)

096 • 064

2 210

0,6

5 530

1,5

1 080 x 760 (+80)

128 • 064

2 950

0,8

7 370

2,0

1 400 x 760 (+80)

096 • 096

3 320

0,9

8 290

2,3

1 080 x 1 080 (+80)

096 • 128

4 420

1,2

11 060

3,1

1 080 x 1 400 (+80)

128 • 096

4 420

1,2

11 060

3,1

1 400 x 1 080 (+80)

160 • 096

5 530

1,5

13 820

3,8

1 720 x 1 080 (+80)

128 • 128

5 900

1,6

14 750

4,1

1 400 x 1 400 (+80)

188 • 096

6 500

1,8

16 240

4,5

2 000 x 1 080 (+80)

160 • 128

7 370

2,0

18 430

5,1

1 720 x 1 400 (+80)

188 • 128

8 660

2,4

21 660

6,0

2 000 x 1 400 (+80)

160 • 160

9 220

2,6

23 040

6,4

1 720 x 1 720 (+80)

220 • 128

10 140

2,8

25 340

7,0

2 320 x 1 400 (+80)

188 • 160

10 830

3,0

27 070

7,5

2 000 x 1 720 (+80)

252 • 128

11 610

3,2

29 030

8,1

2 640 x 1 400 (+80)

220 • 160

12 670

3,5

31 680

8,8

2 320 x 1 720 (+80)

188 • 188

12 720

3,5

31 810

8,8

2 000 x 2 000 (+80)

220 • 188

14 890

4,1

37 220

10,3

2 320 x 2 000 (+80)

280 • 160

16 130

4,5

40 320

11,2

2 920 x 1 720 (+80)

252 • 188

17 060

4,7

42 640

11,8

2 640 x 2 000 (+80)

220 • 220

17 420

4,8

43 560

12,1

2 320 x 2 320 (+80)

280 • 188

18 950

5,3

47 380

13,2

2 920 x 2 000 (+80)

220 • 252

19 960

5,5

49 900

13,9

2 320 x 2 640 (+80)

312 • 188

21 120

5,9

52 790

14,7

3 240 x 2 000 (+80)

280 • 220

22 180

6,2

55 440

15,4

2 920 x 2 320 (+80)

252 • 252

22 860

6,4

57 150

15,9

2 640 x 2 640 (+80)

312 • 220

24 710

6,9

61 780

17,2

3 240 x 2 320 (+80)

280 • 252

25 580

7,1

63 960

17,8

2 920 x 2 640 (+80)

280 • 280

28 220

7,8

70 560

19,6

2 920 x 2 920 (+80)

312 • 252

28 310

7,9

70 760

19,7

3 240 x 2 640 (+80)

312 • 280

31 450

8,7

78 620

21,8

3 240 x 2 920 (+80)

312 • 312

35 040

9,7

87 610

24,3

3 240 x 3 240 (+80)

URZĄDZENIA BASENOWE

CENTRALE MODUŁOWE

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

064 • 052

Rodzaj jednostki

|

2,5 m/s

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

1,0 m/s

Przekrój jednostki
sz. x wys. (mm)

|

Przepływ powietrza z prędkością wewnętrzną
m3/h m3/s

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Rozmiar

|

CAIRplus

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

Krótki przewodnik

Poziomy układ
jedna na drugiej

Rozmiary dla 1 strumienia powietrza. +80 mm do ramy podstawy, jeżeli wybrano.
Przekrój zewnętrzny.

Uwaga Wymiary mają charakter wyłącznie orientacyjny. Końcowe wymiary zależą od ostatecznie dobranej konfiguracji pod określonym projektem. Zmiany w produktach i specyfikacjach mogą nastąpić bez uprzedzenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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Centrala wentylacyjna CAIRplus
– przegląd komponentów
WENTYLATORY

Wentylator
z silnikiem EC

Wentylatory
promieniowe
Wentylator 3D jako
"Multi fan"

Wentylator typu
"plug fan" z
silnikiem AC
IE3 lub IE4

Centriflow 3D
wentylator typu
"plug fan"
z silnikiem EC

Centriflow 3D
wentylator typu
"plug fan"
z silnikiem PM

ODZYSK ENERGII

ECOFLOW/MULTIFLOW

ECOPLAT

ECOTWIN

ECOROT

FILTRY POWIETRZA

Kieszeniowe
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Panelowe

Kasetowe

Zawiesinowe

Tłuszczowe

Z węglem aktywnym

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP
|
OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
|
SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA
|
PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Stal

Gładkie rury

Stal nierdzewna

Ogrzewanie elektryczne

CENTRALE MODUŁOWE

Miedź

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

WYMIENNIKI CIEPŁA

Pusta komora nawilżacza Elektryczna wytwornica pary

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

Lanca pary nasyconej

Nawilżacz wyparny

URZĄDZENIA BASENOWE

NAWILŻACZE POWIETRZA

Nawilżacz ciśnieniowy

Przygotowanie powietrza
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Centrala wentylacyjna CAIRplus
– Akcesoria
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Regulowane nogi

Sekcja serwisowa pomiędzy
nagrzewnicą/chłodnicą

Uszczelnienie higieniczne
drzwi (demontowalnych)

Łącznik modułów

Urządzenie pomiarowe
z nasadką

Zamontowana, okablowana
i ekranowana przetwornica
częstotliwości

Główny wyłącznik

Zacisk do kabli
z podwójną powłoką

Przetwornik ciśnienia

Manometr igłowy

Oświetlenie LED

Wziernik

Przepustnica higieniczna
klasy C4

Tłumik akustyczny

Rama higieniczna

Profilowana taca
kondensatu

Przygotowanie powietrza

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP
|
OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE
|

Wyjmowany filtr plisowany
na ramie, strona zanieczyszczona

Zewnętrzna regulacja
przepustnicy wewnętrznej

Zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe

Połączenie z podporą
dla serwomotoru

Rama podstawy

Blokada drzwi

Armatura w
sekcji pustej

Połączenia przez panele

Podniesiona rama

Dach odporny na warunki
atmosferyczne

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Ramka dla filtra HEPA

URZĄDZENIA BASENOWE

CENTRALE MODUŁOWE

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

3-stronna taca
kondensatu, INOX

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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Dezynfekcja strumienia
powietrza lampami UV-C
w centralach wentylacyjnych serii
eQ MASTER i CAIRplus
ZALETY
• Do 99,9% skuteczności
w dezynfekcji cząstek wirusów
i bakterii przenoszonych
drogą powietrzną.
• Dostępne do montażu wewnątrz
central modułowych w formie
sekcji lamp.
• Precyzyjnie dobrane lampy UV-C,
wykonane ze specjalnego szkła
kwarcowego, które przepuszcza
wyłącznie światło długości 254
nanometrów - długość pozwalająca na
dezynfekcję powietrza i powierzchni
bez generowania ozonu.
• Trwałość - do 2 lat ciągłej pracy
w trybie 24/7.
• Dostępność w formie
kanałowej, odpowiedniej nawet
do ograniczonych przestrzeni
w budynkach poddawanych
renowacji.

Zapewnianie w pomieszczeniach bezpiecznego i zdrowego
powietrza jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej
- a w wybranych przypadkach wręcz krytyczne dla życia.
Wyposażając systemy wentylacyjne w przemyślane rozwiązania techniczne
FläktGroup, możemy przyczynić się do znacznego zmniejszenia ryzyka
związanego z przenoszeniem cząsteczek zawartych w powietrzu
- w tym wielu szkodliwych wirusów i bakterii.
FläktGroup dostarcza systemy UV-C już od ponad 15 lat. Nasza oferta została dodatkowo
wzbogacona celem spełnienia rosnących obecnie wymogów. Testy systemu potwierdzają
efektywność eliminacji na poziomie do 99,9% wszystkich wirusów znajdujących się
w strumieniu powietrza. Eliminacja opiera się na zastosowaniu odpowiedniego stężenia
światła UV-C, które atakuje DNA wirusa i czyni go nieszkodliwym, dezynfekując tym
samym strumień powietrza.
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Dezynfekcja za pomocą lamp UV-C
jest odpowiednia
w szerokim zakresie zastosowań
• Domy opieki
• Biura
• Szkoły
• Sklepy
• Siłownie
• Statki wycieczkowe
• Obszary krytyczne pod
względem higieny
• Gabinety lekarskie/dentystyczne
• Budynki mieszkalne

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP
|

Mocowanie lamp UV-C
wewnątrz centrali wentylacyjnej

|

Moduł lamp UV-C jest
dedykowany do central
wentylacyjnych serii
CAIRplus i eQ MASTER.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

Zwieńczenie sekcji
nawiewnej centrali stanowi
rekomendowaną lokalizację.
Dostępny jest również
wariant kanałowy.

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

Sekcja lamp UV-C
montowana kanałowo

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

Moduł obejmuje wziernik odporny na
promieniowanie UV-C, automatyczne
przełączniki drzwiowe oraz blokady świetlne
w celu zapobieżenia wycieku promieniowania
UV-C na pozostałe komponenty - wszystko dla
maksymalnego bezpieczeństwa eksploatacji.

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

Celem zapewnienia
optymalnej skuteczności
dezynfekcji, rekomendowane
jest utrzymanie prędkości
powietrza na poziomie 1,8 m/s.

Obrotowy wymiennik
ciepła z recyrkulacją

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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CENTRALE MODUŁOWE

Zaprojektowaliśmy moduł lamp UV-C,
który zapewni najlepszą w swojej klasie
efektywność dezynfekcji, niezależnie od
wymagań w zakresie prędkości powietrza.
Mechanizm procesu sprawia, że im wyższa
prędkość powietrza, tym więcej lamp UV
musi zostać dodanych do systemu - nie
utrudnia to jednak stworzenia skutecznego
układu. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami
REHVA, konfiguracje central z płytowym
lub obrotowym wymiennikiem ciepła,
z recyrkulacją powietrza i zainstalowanymi
filtrami F9 są najbardziej odpowiednie do
wyposażenia w system lamp UV-C.

URZĄDZENIA BASENOWE

Płytowy wymiennik
ciepła z recyrkulacją
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

CENTRALE WENTYLACYJNE
DO BASENÓW PŁYWACKICH

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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F800

OSUSZACZ RECYRKULUJĄCY POWIETRZE

• Idealny do niewielkich
powierzchni basenowych
• Łatwa instalacja
• Plug & Play

Elegancki design połączony z nowoczesną technologią osuszania.
Osuszacz podłogowy F800 jest kompaktowym i łatwym w montażu urządzeniem
- wymaga jedynie podłączenia zasilania i odpływu skroplonej wody.
Instalacja w pobliżu basenu jest bezpieczna i łatwa do przeprowadzenia dzięki
obudowie odpornej na zachlapania. Możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia
zapewnia swobodę dopasowania do wymagań. Dotyczy to również optycznej
integracji w projekcie basenu.
•
•
•
•

Efektywność energetyczna
Kompaktowa konstrukcja
Swoboda w konfiguracji
Energooszczędność pracy

W skrócie
• Wolnostojące urządzenie przeznaczone
do osuszania i ogrzewania powietrza
recyrkulacyjnego
• Instalacja w strefach przybasenowych,
we wnękach lub w sąsiednich
pomieszczeniach
• Aż do 60% oszczędności energii
w porównaniu z wentylacją konwencjonalną
dzięki zastosowanemu odzyskowi ciepła
• Wszystkie urządzenia są przystosowane do
pracy przy maksymalnej powierzchni wody
50 m², a stan powietrza w pomieszczeniu min.
20 °C/40 % w. wzgl. maks. 36 °C/60 % w. wzgl.
• Wilgotność względna: 55 % (wartość stała)
• Temperatura pomieszczeniowa: 30 °C
• Przepływ powietrza: 800 m³/h
• 4 podstawowe modele bez obudowy
• Opcjonalnie ze skraplaczem powietrznym
lub wodnym
• Do montażu na ścianie z obudową lub do
montażu na kanale bez obudowy
• Dostarczany z dodatkową baterią grzewczą

Informacje dot. produktu

148

KOD PRODUKTU

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

F800 F8SG

F800 F8SG
ze sprężarką spiralną

3,4 kg/h

Przygotowanie powietrza

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP

CAIRFRICOSTAR MICRO CAT

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

|

Z PŁYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA I UKŁADEM SPRĘŻARKOWYM

• Oszczędność miejsca
• Łatwe uruchomienie
i konserwacja

• 5 rozmiarów dla zminimalizowania
wewnętrznej prędkości przepływu powietrza
i niskich spadków ciśnienia wewnętrznego
• Wydajność osuszania w zakresie 5 kg/h
do 41 kg/h (odpowiednie dla 20–135 m²
powierzchni wody)

|

• Komponenty i rozwiązania programowe
certyfikowane przez Eurovent i RLT

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

|

• Zakres przepływu powietrza od 800 m3/h
do 6 500 m3/h

• Zatwierdzona klasyfikacja obudowy zgodnie
z DIN EN 1886 jako T2, TB2, L2, D2
• Grubość paneli obudowy 60 mm
• 2 dostępne klasy ochrony antykorozyjnej
wg DIN EN ISO 12944 dla wody pitnej
i słonej (C3 i C4)

CENTRALE MODUŁOWE

|

• Wysokosprawne rozwiązanie (do 90%) z 2- lub 3-stopniowym systemem odzysku
ciepła poprzez podwójny, płytowy wymiennik ciepła i obieg pompy ciepła do
ogrzewania i osuszania
• Połączenie z serwerami sieci WWW i BMS
• Strategia sterowania zgodna z VDI2089
• Przyłącze kanałowe od góry oraz wbudowana
szafka elektryczna

W skrócie

CENTRALE KOMPAKTOWE

Najwyższa jakość w swojej klasie wielkości pod kątem zapewnianej wydajności,
komfortu obsługi i kompaktowej konstrukcji.
CAIRfricostar Micro jest uznanym na rynku, sprawdzonym osuszaczem basenowym.
Urządzenia są wstępnie złożone do postaci 1 lub 2, łatwych w połączeniu, części.
Złącza kanałowe od góry umożliwiają zajęcie przez jednostkę wyjątkowo małej
powierzchni. Właściwości te sprawiają, że sama instalacja i późniejsza obsługa są łatwe
i szybkie do przeprowadzenia. Konstrukcja jednostek wewnętrznych opiera się na
wymaganiach higienicznych. Zapewnia to kontrolę nad potencjalnie niebezpiecznymi
sekcjami osuszania na mokro oraz łatwy proces czyszczenia ze wszystkich stron.
Inspekcje, konserwacje i prace serwisowe są przeprowadzane przez parę drzwi
urządzenia. Profesjonalny sterownik z ekranem dotykowym daje użytkownikowi
możliwość intuicyjnego i całościowego przeglądu.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

• Kompaktowe rozwiązanie
ze zintegrowaną automatyką

KOD PRODUKTU

WYDAJNOŚĆ

WYMIARY/WAGA

CAT015
CAT025
CAT035
CAT050
CAT065

800–1 500 m /h; 10 kg/h
1 500–2 500 m3/h; 16 kg/h
2 500–3 500 m3/h; 22 kg/h
3 500–5 000 m3/h; 32 kg/h
5 000–6 500 m3/h; 41 kg/h
3

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

1 640 x 1 800 x 760 mm/563 kg
2 280 x 1 800 x 760 mm/725 kg
2 760 x 2 080 x 760 mm/866 kg
2 760 x 2 080 x 1 080 mm/1 027 kg
2 760 x 2 080 x 1 400 mm/1 210 kg

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne

Przygotowanie powietrza
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URZĄDZENIA BASENOWE

Informacje dot. produktu

CAIRFRICOSTAR MICRO CWT

Z PŁYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

• Oszczędność miejsca
• Łatwe uruchomienie
i konserwacja
• Kompaktowe rozwiązanie ze
zintegrowaną automatyką

Najwyższa jakość w swojej klasie wielkości pod kątem zapewnianej wydajności,
komfortu obsługi i kompaktowej konstrukcji.
CAIRfricostar Micro jest uznanym na rynku, sprawdzonym osuszaczem basenowym.
Urządzenia są wstępnie złożone do postaci 1 lub 2, łatwych w połączeniu, części.
Złącza kanałowe od góry umożliwiają zajęcie przez jednostkę wyjątkowo małej
powierzchni. Właściwości te sprawiają, że sama instalacja i późniejsza obsługa są
łatwe i szybkie do przeprowadzenia. Konstrukcja jednostek wewnętrznych opiera się
na wymaganiach higienicznych. Zapewnia to kontrolę nad potencjalnie niebezpiecznymi
sekcjami osuszania na mokro oraz łatwy proces czyszczenia ze wszystkich stron.
Inspekcje, konserwacje i prace serwisowe są przeprowadzane przez parę drzwi
urządzenia. Profesjonalny sterownik z ekranem dotykowym daje użytkownikowi
możliwość intuicyjnego i całościowego przeglądu.
• Wysokosprawne rozwiązanie (do 90%) z 2- lub 3-stopniowym systemem
odzysku ciepła poprzez podwójny, płytowy wymiennik ciepła i obieg pompy
ciepła do ogrzewania i osuszania
• Połączenie z serwerami sieci WWW i BMS
• Strategia sterowania zgodna z VDI2089
• Przyłącze kanałowe od góry oraz wbudowana szafka elektryczna

W skrócie
• Zakres przepływu powietrza od 800 m3/h
do 6 500 m3/h
• 5 rozmiarów dla optymalizacji wewnętrznej
prędkości przepływu powietrza i niskich
spadków ciśnienia wewnętrznego
• Wydajność osuszania w zakresie 5 kg/h
do 41 kg/h (odpowiednie dla 20–135 m²
powierzchni wody)
• Komponenty i rozwiązania programowe
certyfikowane przez Eurovent i RLT
• Zatwierdzona klasyfikacja obudowy zgodnie
z DIN EN 1886 jako T2, TB2, L2, D2
• Grubość paneli obudowy 60 mm
• 2 dostępne klasy ochrony antykorozyjnej
wg DIN EN ISO 12944 dla wody pitnej
i słonej (C3 i C4)

Informacje dot. produktu
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KOD PRODUKTU

WYDAJNOŚĆ

WYMIARY/WAGA

CWT015
CWT025
CWT035
CWT050
CWT065

800–1 500 m3/h; 10 kg/h
1 500–2 500 m3/h; 16 kg/h
2 500–3 500 m3/h; 22 kg/h
3 500–5 000 m3/h; 32 kg/h
5 000–6 500 m3/h; 41 kg/h

1 640 x 1 800 x 760 mm/492 kg
2 280 x 1 800 x 760 mm/652 kg
2 760 x 2 080 x 760 mm/784 kg
2 760 x 2 080 x 1 080 mm/941 kg
2 760 x 2 080 x 1 400 mm/1 105 kg

Przygotowanie powietrza

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

O FLÄKTGROUP

CAIRFRICOSTAR CAM

OPROGRAMOWANIE DOBOROWE I STEROWANIE

|

OSUSZACZ HALI BASENOWEJ Z POMPĄ CIEPŁA ORAZ FUNKCJĄ MIESZANIA POWIETRZA

• Konfiguracje modułowa
• Ochrona budynku

W skrócie

|

• Strumień powietrza od 800 m3/h
do 45 000 m3/h

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

CAIRfricostar CAM jest przeznaczony do wszelkiego typu basenów krytych
- prywatnych i publicznych. Osuszacz pracuje z wykorzystaniem powietrza
zewnętrznego i pompy ciepła. Seria ta może być dostarczana z wydajnością
w szerokim zakresie od 800 do 45 000 m3/h. Funkcja urządzenia polega na
osuszaniu i ogrzewaniu powietrza w basenach w trybie powietrza mieszanego.
Oprócz instalacji chłodniczej (pompa ciepła), ta gama urządzeń jest dodatkowo
wyposażona w efektywny odzysk ciepła. Model jest również dostarczany ze
sterownikiem DDC, który automatycznie i skutecznie kontroluje wszystkie funkcje.

SYSTEMY ODZYSKU CIEPŁA

|

• Oszczędność energii

• 16 rozmiarów dla optymalizacji wewnętrznej
prędkości przepływu powietrza i niskich
spadków ciśnienia wewnętrznego
• Wydajność osuszania w zakresie 5 kg/h
do 286 kg/h (odpowiednie dla 20–950 m²
powierzchni wody)

CENTRALE KOMPAKTOWE

|

• Komponenty i rozwiązania programowe
certyfikowane przez Eurovent i RLT
• Zatwierdzona klasyfikacja obudowy zgodnie
z DIN EN 1886 jako T2, TB2, L2, D2
• Grubość paneli obudowy 60 mm
• 3 dostępne klasy ochrony antykorozyjnej
zgodnie z normą DIN EN ISO 12944 dla
wody pitnej, słonej i termalnej (C3/C4/C5)
• Odzysk energii po stronie wody i powietrza

WYDAJNOŚĆ

WYMIARY/WAGA

015
025
030
037
045
055
083
100
110
130
150
170
200
230
250
320

750–1 843 m³/h
1 842–2 756 m³/h
2 755–3 355 m³/h
3 354–4 129 m³/h
4 128–5 032 m³/h
5 031–6 193 m³/h
6 192–9 290 m³/h
9 289–12 386 m³/h
12 385–15 483 m³/h
15 482–18 192 m³/h
18 191–20 644 m³/h
20 643–24 257 m³/h
24 256–28 385 m³/h
28 384–32 514 m³/h
32 513–35 482 m³/h
40 642–45 128 m³/h

3 000 x 1 120 x 760 mm
3 200 x 1 360 x 760 mm
3 300 x 1 360 x 760 mm
3 300 x 1 600 x 760 mm
3 300 x 1 360 x 1 080 mm
3 400 x 1 600 x 1 080 mm
4 000 x 2 240 x 1 080 mm
4 000 x 2 240 x 1 400 mm
4 000 x 2 240 x 1 720 mm
4 000 x 2 320 x 2 000 mm
4 400 x 2 880 x 1 720 mm
4 600 x 2 960 x 2 000 mm
4 600 x 2 960 x 2 320 mm
4 800 x 2 960 x 2 640 mm
5 000 x 3 600 x 2 320 mm
5 300 x 3 600 x 2 920 mm

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne
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URZĄDZENIA BASENOWE

KOD PRODUKTU

CENTRALE MODUŁOWE

|

Informacje dot. produktu

CAIRpool

MODUŁOWY OSUSZACZ BASENOWY

• Ochrona budynku
• Duża wydajność osuszania
• Produkt o długim cyklu życia

CAIRpool to jedno z najlepszych urządzeń do osuszania basenów na rynku.
Nowa 24-godzinna strategia osuszania powietrza zewnętrznego opiera się na
najnowszych raportach dotyczących higieny, mających na celu zmniejszenie ilości
(koncentracji) niebezpiecznych substancji oddziałujących na ludzi oraz ochronę
budynków i materiałów instalacyjnych przed korozją.
Urządzenia są wstępnie złożone do postaci 3 łatwych w połączeniu części (sekcja
wentylatora, sekcja odzysku ciepła, sekcja powietrza zewnętrznego). Pozwala to,
by sama instalacja i późniejsza obsługa były łatwe i szybkie do przeprowadzenia.
Konstrukcja wewnętrzna urządzeń opiera się na wymaganiach higienicznych.
Zapewnia to kontrolę nad potencjalnie niebezpiecznymi sekcjami osuszania pomiędzy
wymiennikami oraz łatwy proces czyszczenia ze wszystkich stron.
Profesjonalny sterownik z ekranem dotykowym daje użytkownikowi możliwość
intuicyjnego i całościowego przeglądu. 3 zgłoszone patenty związane z tym produktem
potwierdzają rolę lidera rynku w zakresie sekcji odzysku ciepła, funkcjonalności
wentylatorów i przepustnic. CAIRpool jest dostępny w trzech modelach:
Seria PPX:
• Klasa ochrony antykorozyjnej 1, 2 lub 3
• Osuszanie - wentylacja - ogrzewanie
• Wieloetapowy rekuperator
• Energooszczędne wentylatory EC
• Sterowanie DDC

W skrócie
• Zasięg przepływu powietrza od 800 m3/h
do 36 000 m3/h
• 13 rozmiarów dla optymalizacji prędkości
przepływu powietrza wewnętrznego i niskich
spadków ciśnienia wewnętrznego
• Wydajność osuszania w zakresie 5 kg/h
do 228 kg/h
• Komponenty i rozwiązania programowe
certyfikowane przez EUROVENT i RLT
• Zatwierdzona klasyfikacja obudowy zgodnie
z DIN EN 1886 jako T2, TB2, L2, D2
• Grubość paneli obudowy 60 mm
• 3 dostępne klasy ochrony antykorozyjnej
zgodnie z normą DIN EN ISO 12944 dla
wody pitnej, słonej i termalnej (C3/C4/C5)
• Odzysk energii po stronie wody i powietrza

Seria PPI - Cechy PPX, plus:
• 3/4 etapy odzysku ciepła
• Sterowana inwerterowo pompa ciepła do ogrzewania
• Ogrzewanie świeżej wody w basenie
Seria PPX - Cechy PPI, plus:
• Osuszanie - wentylacja - ogrzewanie - chłodzenie
• Sterowana inwerterowo, rewersyjna pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia

Informacje dot. produktu

= Powietrze wywiewane
= Powietrze nawiewane
= Powietrze wyrzutowe
= Powietrze zewnętrzne

Wystarczy skorzystać z naszych narzędzi do doboru produktów, aby dokonać konfiguracji lub
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym FläktGroup
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Przygotowanie powietrza

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flaktgroup.com
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FläktGroup - Europejski lider rynku inteligentnych, energooszczędnych
rozwiązań dla powietrza wewnętrznego i wentylacji specjalistycznej.
Zapewniamy naszym klientom najwyższe standardy jakości w celu
poprawy komfortu powietrza i dobrego samopoczucia. Najszersze
portfolio produktów na rynku oraz obecność w ponad 65 krajach
na całym świecie pozwala nam szybko dostarczać dopasowane
rozwiązania.
FUNKCJE PRODUKTÓW FLÄKTGROUP
Przygotowanie powietrza | Wentylacja
Dystrybucja powietrza | Filtracja powietrza
Klimatyzacja i ogrzewanie | Automatyka
Serwis

» Więcej na www.flaktgroup.pl
lub w naszym biurze
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