Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

DP Basic

DP Basic

Konfiguracje standardowe central firmy Dan-Poltherm
Basic A – konfiguracja podstawowa
Basic B – konfiguracja z recyrkulacją

DP CF Basic

Centrala z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła
o sprawności 90-98%

DP X Basic

Centrala z krzyżowym wymiennikiem ciepła
o sprawności 50-70%

DP AX Basic

Centrala z asymetrycznym wymiennikiem ciepła
o sprawności 60-80%

DP 2X Basic

Centrala z podwójnym krzyżowym wymiennikiem ciepła
o sprawności 70-90%

DP R Basic

Centrala z obrotowym wymiennikiem ciepła
o sprawności 65-85%

DP G Basic

Centrala z glikolowym wymiennikiem ciepła
o sprawności 50-65%

DP N Basic / DP W Basic / DP NW Basic

Centrala Nawiewna, Wywiewna oraz Nawiewno-Wywiewna

Basic C – nagrzewnica lub chłodnica (C1)
Basic D – nagrzewnica i chłodnica

Basic DPA – z agregatem chłodniczym (i nagrzewnicą)

Wymienniki odzysku ciepła central DP Basic

Centrale DP Basic przeznaczone są aby spełniać parametry komfortu
w każdym środowisku wewnętrznym zgodnie z przepisami zużycia
energii w UE przy spełnianiu optymalnego komfortu oraz zminimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych.
Typoszereg central DP Basic pozwala tak dobrać centralę, że można dopasować się praktycznie z każdymi parametrami, począwszy od
prostszych wersji, zawierających tylko wentylatory i filtr do rozwiązań
spełniających pełne warunki komfortu ze zintegrowanym chłodzeniem i grzaniem w jednym zespole.
Centrale DP Basic dostosowują zadany wydatek oraz spręż powietrza
dzięki wysokosprawnym płynnie regulowanym wentylatorom z bezpośrednim napędem. Wyposażone są również w filtry nawiewu i wyciągu z sygnalizacją zabrudzenia. Standardowo oferowane centrale
DP Basic posiadają wbudowaną kompletną automatykę, zarządzaną
przez swobodnie programowalny sterownik z możliwością współpracy z systemem BMS oraz naszym zdalnym systemem kontroli i wizualizacji DP ViewNet.

Centrale DP Basic to urządzenia o konfiguracji pozwalającej w optymalnym stopniu odzyskiwać energię z powietrza usuwanego. Wymagany
poziom odzysku energii zależny jest od zastosowanego rozwiązania i mieści się w przedziale od 50 do 98% dzięki zastosowaniu odpowiedniego
wymiennika X, AX, 2X, R, G lub CF. Wszystkie wymienniki można wyposażyć w opcjonalną przepustnicę by-passu, która umożliwia chłodzenie
świeżym powietrzem, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz obiektu.

Obrotowy wymiennik ciepła zapewnia wysoką sprawność odzysku energii do 85%. Jeżeli priorytetem jest usytuowanie urządzenia, tzn. całkowite odseparowanie dwóch strumieni powietrza, albo sekcje nawiewu i wywiewu muszą być oddzielone od siebie, rozwiązanie z glikolowym
wymiennikiem ciepła jest idealne, ponieważ pozwala np. stronę nawiewną i wywiewną zamontować w różnych częściach budynków.
Urządzenie DP Basic jest niezawodnym
i łatwym w obsłudze rozwiązaniem, które
oferuje nie tylko znaczący odzysk ciepła, ale
również możliwość zaawansowanego sterowania i zdalnej komunikacji.

Dan-Poltherm oferuje obecnie najszerszy wybór na rynku sposobu odzysku w swoich urządzeniach. Oprócz standardowych wymienników obrotowych, krzyżowych czy glikolowych
w ofercie znajdują się centrale oparte o wymiennik przeciwprądowy CF (do wydajności
40 000m3/h) oraz asymetryczny AX i podwójny wymiennik krzyżowy (płytowy) 2X.

Centrale DP Basic w momencie dostarczenia stanowią kompletny, fabrycznie przetestowany, gotowy do całorocznej pracy system klimatyzacyjny. Firma Dan-Poltherm dostarcza autorskie oprogramowanie sterownika, oparte na wieloletnim doświadczeniu naszych specjalistów. Wielokrotne udoskonalenia i testy w różnych warunkach pozwalają na optymalne sterowanie pracą i zabezpieczenie przed awariami urządzeń.
Typoszereg central DP obejmuje modele, począwszy od wydajności powietrza 500 m3/h, a kończąc na wydajności 120 000 m3/h.

Program doboru central DP Calc umożliwia dobór dowolnej, poprawnie technicznej, konfiguracji urządzeń oraz dysponuje bazą standardowych konfiguracji. Wybór gotowych zestawów DP Basic: DP X,
DP AX, DP R, DP G, DP 2X czy najbardziej sprawnej DP CF gwarantuje wybór jednostki w optymalnej konfiguracji zależnie od wymagań
stawianych urządzeniom - recyrkulacja, ogrzewanie chłodzenie itd.

Idea budowy DP Basic daje nam możliwość łączenia modułów tak, aby spełnić każde wymagania projektowe. Najbardziej typowe komponenty
będą składowane w magazynie, aby umożliwić jak najszybszy termin dostawy. Urządzenia zostały tak zaprojektowane, aby montaż i transport
był jak najłatwiejszy. Kompletne urządzenie jest zazwyczaj dostarczane w sekcjach dla ułatwienia montażu na miejscu, ale jest również możliwe
złożenie zamówienia na wersję zintegrowaną na jednej ramie fundamentowej, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Centrale DP Basic mogą być wyposażone w różnego rodzaju wysokoefektywne opcje odzysku ciepła, aby zapewnić wysoki poziom elastyczności pracy i optymalne zużycie energii.
Standardowo centrale klimatyzacyjne DP Basic są wyposażone w wymienniki ciepła produkowane przez Klingenburg lub Heatex, posiadające Certyfikaty Eurovent.
Certyfikaty dostępne na:
www.eurovent-certification.com
www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

DP Basic opcjonalnie wyposażane mogą być w wymienniki specjalne innych producentów np. w środowiskach wysoce agresywnych, jak np. korozja chemiczna.
Dan-Poltherm oferuje również centrale z wymiennikami polipropylenowymi dla nietypowych zastosowań oraz jako standardowe rozwiązania dla urządzeń o przeznaczeniu domowym i dla małych przestrzeni, w tym biurowych.

DP Basic – Główne cechy

EC/Plug - Wentylatory DP Basic

Do głównych zalet zespołów klimatyzacyjnych typu DP Basic należą przede wszystkim:
• Wysoka efektywność energetyczna urządzenia z odzyskiem ciepła nawet do 98%,
• Wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie, odzysk energii – wszystko w jednym kompaktowym zespole,
• Wysoce zaawansowany system sterowania zabudowany w jednostce,
• Oszczędność miejsca ze względu na kompaktowe rozwiązanie,
• Modułowa budowa zapewniająca łatwy i szybki montaż oraz uruchomienie urządzenia,
• Podzespoły renomowanych światowych producentów,
• Możliwość współpracy z systemem BMS i zdalnej kontroli poprzez przeglądarkę internetową lub smartfona.

Centrale DP Basic mogą być wyposażone w wysokosprawne wentylatory Plug z falownikami lub wentylatory z napędem EC. Oba rozwiązania
zapewniają dokładne dopasowanie wydatku i sprężu powietrza do aktualnych potrzeb, zapewniając spełnienie wszystkich wymaganych prawem regulacji, np. współczynnika SFP. Program doboru central DP Calc pozwala na wybór rozwiązania zależnie od wymagań projektowych.

Obudowa central DP Basic

Stosowane w centralach DP Basic wentylatory typu Plug z bezpośrednim napędem oferują bardzo ekonomiczną pracę bez strat transmisji jak ma to miejsce
w rozwiązaniach z kołami pasowymi. Kontrola wydatku powietrza oraz spadku
ciśnienia odbywa się dzięki zewnętrznym przetwornicom częstotliwości, które
w połączeniu z wysokosprawnymi silnikami gwarantują wysoką sprawność całego
zespołu. Jednostki wentylacyjne są montowane wewnątrz central na ramach z użyciem gumowych lub sprężynowych stóp antywibracyjnych.

Centrala posiada osłony stałe, osłony inspekcyjne i drzwiczki łatwo otwieralne, co umożliwia szybki dostęp do urządzeń w trakcie konserwacji
lub przeglądu. Poszczególne sekcje łączone są w jeden zespół za pomocą wewnętrznych mocowań, zapewniających stabilną pozycję centrali po
montażu na uprzednio przygotowanym podłożu. Centrala wyposażona jest standardowo w skręcaną, sztywną ramę fundamentową o wysokości
100 mm oraz opcjonalnie stópki antywibracyjne z możliwością regulacji wysokości. Rama fundamentowa mocowana jest do szkieletu centrali,
posiada otwory ułatwiające transport, a jej konstrukcja ułatwia montaż sekcji na budowie.

Wentylatory PLUG

Wentylatory EC

Kontrola wydatku powietrza i prędkości obrotowej wentylatora EC odbywa się
dzięki zintegrowanej w urządzeniu elektronice. Zastosowanie wentylatorów
z tym rodzajem napędu eliminuje konieczność stosowania przetwornic częstotliwości (falowników), a do sterowania należy użyć jedynie sygnału 0-10V pochodzącego ze sterownika centrali klimatyzacyjnej / wentylacyjnej DP Basic.
Wentylatory EC zapewniają dokładne dopasowanie wydatku powietrza zależne
od aktualnych potrzeb, oszczędzając energię potrzebną do ich napędu.

Wyposażenie DP Basic
Centrale DP Basic nawiewne / wywiewne dostarczane są z kompletną zabudowaną
automatyką i okablowaniem tak, aby po podłączeniu mediów (energia elektryczna,
woda lodowa, co, gaz) jednostka była gotowa do pracy. Istnieje możliwość zakupu central bez automatyki, którą instalator wykona we własnym zakresie. Centrale
DP Basic oprócz ogrzewania za pomocą nagrzewnicy elektrycznej i wodnej mogą być
wyposażone w moduły gazowe z płynną regulacją mocy grzewczej.
Konstrukcja nośna może być opcjonalnie wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Osłony wykonane są z płyt warstwowych z użyciem bardzo gęstego poliuretanu. Osłony typu „sandwich”, w pełni izolowane pianką poliuretanową, mają relatywnie małe straty ciepła
(U = 0,55 W/m2K) z uwagi na grubość i gęstość użytego do izolacji materiału. Poszycie stanowią całkowicie zamknięte i zabezpieczone panele,
wysoce odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne i korozję, nawet w bardzo agresywnym środowisku.
Przewodność cieplna pianki poliuretanowej jest w przybliżeniu o połowę lepsza pod względem izolacyjności niż tradycyjny materiał izolacyjny,
a zatem płyty 40 mm oferują taką samą odporność cieplną, jak 70-80 mm tradycyjnego materiału izolacyjnego, np. wełna mineralna umieszczona
pomiędzy dwiema płytami (blachami), co sprawia, że centrale DP Basic mają znacznie lżejszą konstrukcję przy niemal podwojonych własnościach izolacyjnych.
System mocujący panele gwarantuje prawidłowe umiejscowienia paneli i uzyskuje się wysoką szczelność obudowy oraz sztywne mocowanie
paneli do ramy. Większość paneli rewizyjnych może być wyposażona w zawiasy i uchwyty. Narożniki wykonane są z kompozytowej struktury,
która zapewnia izolację termiczną. W przypadku urządzeń umieszczonych przy ścianie, moduły są połączone od wewnątrz obudowy, dzięki czemu urządzenie DP Basic jest elastyczne pod względem umieszczenia. Obudowa jest skonstruowana zgodnie z zasadami opisanymi w normie
EN DIN 1886.

Moduł gazowy
Centrale DP Basic mogą współpracować ze zintegrowanym układem chłodniczym w funkcji chłodzącej. Centrale z własnym agregatem sprężarkowym zyskują dużą
kompaktowość i możliwość działania jako autonomiczne jednostki klimatyzacyjne bez konieczności przyłącza
do zewnętrznego agregatu skraplającego czy systemu
wody lodowej (centrale DP Comfort omówione w innym katalogu zyskują dodatkową możliwość ogrzewania zimą dzięki rewersji układu).

DP Basic ze zintegrowanym chłodzeniem
i by-pass’em wymienników

Agregat chłodniczy

DP CF Basic

DP CF Basic - Przykładowe konfiguracje
• Wentylacyjna centrala bazowa DP CF Basic typ A lub B – z recyrkulacją

Centrale DP CF Basic wyposażone są w przeciwprądowy wymiennik ciepła składający się z aluminiowych płyt. Konstrukcja płyt stanowiących
dużą powierzchnię wymiany ciepła zapewnia oddzielenie powietrza z czepni i wyciągu w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie się strumieni.
Urządzenia znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom odzysku i zabezpieczenie przed możliwością przecieków
od strony wyciągu do nawiewu, co ma miejsce dla instalacji opartych o regenerator obrotowy (wyciąg z pomieszczeń brudnych, toalet lub procesów technologicznych).

Najbardziej efektywna centrala wentylacyjna w ofercie
Dan-Poltherm – DP CF Basic z odzyskiem ciepła realizowanym przez wymiennik przeciwprądowy. Jednostka może
współpracować z zewnętrznymi chłodnicami i nagrzewnicami kanałowymi lub działać jako niezależne urządzenie wentylacyjne z poziomem odzysku 90-98%.
Centrala może pracować ze 100% udziałem świeżego
powietrza, bez recyrkulacji, jednakże ze względu na możliwość zalodzenia wymiennika, należy przewymiarować
nagrzewnicę tak, aby przy funkcji odlodzenia podgrzała
ona powietrze płynące by-passem wymiennika. Centrale
z dopuszczoną recyrkulacją posiadają system odlodzenia
bez udziału nagrzewnicy.

• Centrala klimatyzacyjna DP CF Basic z nagrzewnicą i/lub chłodnicą typ C i D

Minimalna sprawność wymiennika dla maksymalnego wydatku powietrza świeżego dla danej
wielkości obudowy wynosi 90%, zależnie od przepływu powietrza i jego parametrów. Sprawność odzysku może być wyższa, jeśli ilość powietrza będzie mniejsza niż wydatek maksymalny
centrali lub dopuszcza się częściową recyrkulację. Dobór urządzenia w nominalnych lub dolnych
wydatkach powietrza pozwala osiągnąć 98% sprawność wymiennika, co znajduje szerokie zastosowanie w instalacjach basenowych, dla których wymiennik jest specjalnie zabezpieczony
antykorozyjnie.

Standardowo wymiennik przeciwprądowy jest wyposażony w przepustnice by-pass’u, która może być wykorzystana do kontroli przepływu
powietrza, freecoolingu i odszraniania. Sekcja wymiennika jest wyposażona w tace skroplin po stronie wyrzutni, ponieważ w okresie zimowym
może wystąpić wykraplanie, kiedy powietrze będzie się chłodziło poniżej punktu rosy. Centrale z recyrkulacją wyposażone są dodatkowo w przepustnicę odszraniającą, pozwalającą odlodzić wymiennik przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych przy niskim nakładzie energetycznym. Centrale DP CF Basic pracują w ograniczonym zakresie od 500 do 40 000 m3/h w jednym zespole (pozostałe modele central DP Basic
są dostępne do wydajności 120 000 m3/h).

Centrala klimatyzacyjna DP CF Basic z funkcją ogrzewania i chłodzenia oraz wysokim poziomem odzysku
ciepła. Centralę można wyposażyć w chłodnicę wodną lub freonową. Funkcja grzania realizowana może
być za pomocą nagrzewnicy wodnej, elektrycznej,
freonowej lub gazowej.
Standardowo jednostki DPCF Basic są wyposażone
w by-pass wymiennika używany w okresach przejściowych a jednostka zamienia się w zwykłą centralę
wentylacyjną.

• Centrala DP CF Basic ze zintegrowanym agregatem chłodniczym i nagrzewnicą typ DPA
Centrala klimatyzacyjna DP CF Basic ze zintegrowanym chłodzeniem zabudowanym wewnątrz jednostki (własny agregat sprężarkowy).
Układ chłodniczy eliminuje konieczność przyłączenia centrali do zewnętrznych źródeł chłodu.
Urządzenie zyskuje kompaktowość i łatwość
uruchomienia na obiekcie. Wydajność chłodnicza urządzenia może być płynnie regulowana
w zakresie 0-100% lub skokowo on/off zależnie
od zastosowania jednostki i wymaganego zakresu regulacji temperatury nawiewu. Zaleca
się aby nierównowaga powietrza wyciągowego do nawiewanego nie była większa niż 20%
ze względu na odpowiednią ilość powietrza
zasilającego skraplacz.

DP X Basic

DP X Basic - Przykładowe konfiguracje
• Wentylacyjna centrala bazowa DP X Basic typ A lub B – z recyrkulacją
Centrale DPX Basic oferują wiele wariantów przepływu powietrza, co
znacznie ułatwia przyłączenie kanałów. Strona wyciągowa urządzenia
zawsze wyposażona jest w tacę ociekową z syfonem a opcjonalnie
urządzenie można wyposażyć w odkraplacz powietrza (opcje w programie doboru).

Standardowy wymiennik krzyżowy składany jest z aluminiowych płyt, dopasowanych dla normalnej wentylacji komfortu. Agresywne środowiska,
takie jak np. pływalnie są wyposażone w wymiennik z epoksydowanymi i lakierowanymi płytami odpornymi na korozję chemiczną. Turbulentne
płyty aluminiowe oddzielają powietrze z czepni i wyciągu w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie. Dlatego taki wymiennik ciepła jest idealnym rozwiązaniem, gdy strumienie powietrza wyciągowego i nawiewanego należy rozdzielić. Sprawność wymiennika mieści się w zakresie od
50% do 70% według termometru suchego, jednak może być wyższa, jeżeli nastąpi kondensacja pary wodnej na wyciągu. Wymienniki krzyżowe
nie dają 100% pewności, że nie nastąpią przecieki pomiędzy strumieniami wyciągowym i nawiewnym. Pewność pełnej separacji strumieni
daje zastosowanie central DPG Basic z glikolowym wymiennikiem ciepła, jednakże stosując nadciśnienie po stronie świeżego powietrza można
w centralach DPX Basic uzyskać pewność, że zanieczyszczenia ze strony powietrza wyciągowego nie przenikną do nawiewu.

Najprostsza centrala wentylacyjna w typoszeregu DP X Basic z odzyskiem ciepła wyposażona w płytowy krzyżowy wymiennik ciepła
i możliwością recyrkulacji (typ B). Jednostka może współpracować
z zewnętrznymi chłodnicami i nagrzewnicami kanałowymi lub działać jako urządzenie wentylacyjne.
Zaletą rozwiązania jest odseparowanie strumieni powietrza oraz brak
części ruchomych w rekuperatorze. Wymienniki krzyżowe nie oferują
odzysku wilgoci i są powszechnie stosowane wszędzie tam, gdzie
mamy przeciwdziałać jej wzrostowi.

• Centrala klimatyzacyjna DP X Basic z nagrzewnicą i/lub chłodnicą typ C i D

Centrala klimatyzacyjna z funkcją ogrzewania i chłodzenia
oraz odzyskiem ciepła. Funkcje termodynamiczne realizowane
mogą być chłodnicą wodną z zaworem regulacyjnym i siłownikiem lub freonową, zasilaną z zewnętrznego agregatu skraplającego. Nagrzewnica może być zasilana z systemu wodnego
lub może znaleźć tu zastosowanie nagrzewnica elektryczna czy
gazowa. Centrale typu C i D stanowią kompletny system klimatyzacyjny i w połączeniu z nawilżaczem powietrza firmy DanPoltherm (adiabatycznym lub parowym) oferują pełen komfort
w okresie całorocznym.

• Centrala DP X Basic ze zintegrowanym agregatem chłodniczym i nagrzewnicą typ DPA

Standardowo wymiennik krzyżowy jest wyposażony w przepustnicę by-pass’u, która może być
wykorzystana do kontroli przepływu powietrza, freecoolingu i odszraniania. Sekcja wymiennika
jest wyposażona w tace skroplin i odkraplacz po stronie wyrzutni, ponieważ w okresie zimowym
może wystąpić wykraplanie, kiedy powietrze będzie się chłodziło poniżej punktu rosy. Możliwe
jest ukierunkowanie strumieni powietrza w różnym kierunku przez krzyżowy wymiennik ciepła
zgodnie z piktogramami na górze strony.

Centrala klimatyzacyjna ze zintegrowanym chłodzeniem zabudowanym wewnątrz jednostki. Układ chłodniczy eliminuje konieczność przyłączenia centrali do zewnętrznych źródeł chłodu. Urządzenie zyskuje kompaktowość i łatwość uruchomienia
na obiekcie. Stosując nagrzewnicę elektryczną jednostka jest
gotowa do pracy po podłączeniu zasilania elektrycznego (dla
nagrzewnic wodnych konieczne jest wykonanie jedynie przyłącza hydraulicznego).

DP AX Basic

DP AX Basic - Przykładowe konfiguracje

Asymetryczny wymiennik składa się z aluminiowych płyt podobnie jak wymiennik krzyżowy, lecz o większej sprawności odzysku i powierzchni
wymiany ciepła. Agresywne środowiska, takie jak np. Pływalnie, mogą być wyposażone w wymiennik tego typu, który powinien być epoksydowany i lakierowany. Sprawność wymiennika mieści się w zakresie od 60% do 80% zależnie od przepływu powietrza, jednak może być wyższa,
jeżeli nastąpi kondensacja pary wodnej na wyciągu. Standardowo wymiennik krzyżowy jest wyposażony w przepustnice by-pass’u, która może
być wykorzystana do kontroli przepływu powietrza, freecoolingu i odszraniania. Sekcja wymiennika jest standardowo wyposażona w tace skroplin po stronie wyrzutni, ponieważ w okresie zimowym może wystąpić wykraplanie, kiedy powietrze będzie się chłodziło poniżej punktu rosy.

• Wentylacyjna centrala bazowa DP AX Basic typ A lub B – z recyrkulacją

Centrala wentylacyjna DP AX Basic z odzyskiem ciepła realizowanym
przez wymiennik płytowy o zwiększonej powierzchni wymiany. Jednostka może współpracować z zewnętrznymi chłodnicami i nagrzewnicami kanałowymi lub działać jako niezależne urządzenie wentylacyjne ze sprawnością odzysku do 80%.
Centrale znakomicie sprawdzają się w wentylacji pomieszczeń „mokrych”, które wymagają osuszenia. Centrale stosuje się również dla uzyskania większego stopnia odzysku nawet na poziomie wymiennika
obrotowego.

• Centrala klimatyzacyjna DP AX Basic z nagrzewnicą i/lub chłodnicą typ C i D

Centrale oparte o odzysk ciepła za pomocą wymiennika asymetrycznego oferują podobny poziom sprawności jak urządzenia z obrotowym regeneratorem. Przewagą prezentowanego rozwiązania jest fakt braku podmieszania strumieni powietrza wyciąganego do nawiewanego oraz brak
elementów ruchomych realizujących proces regeneracji. Centrale w wykonaniu basenowym realizują proces osuszania przy zachowaniu wysokiego poziomu odzysku energii (więcej szczeg. katalog DP Pool).

Centrala klimatyzacyjna DP AX Basic z funkcją ogrzewania
i chłodzenia oraz wysokim poziomem odzysku ciepła. Centrala
współpracuje z chłodnicą i/lub nagrzewnicą zasilaną ze źródła
zewnętrznego.
Centrale typu DP z funkcją chłodzenia i grzania, to kompletne
urządzenia wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do zapewnienia pełnego komfortu obsługiwanych pomieszczeń. Konstrukcję i wymiary wymiennika zoptymalizowano pod względem
sprawności odzysku ciepła i możliwe jest dobranie odpowiedniej
geometrii zależnie od oczekiwanego spadku ciśnienia. Wyboru
wymiennika dokonuje się w programie DP Calc.

• Centrala DP AX Basic ze zintegrowanym agregatem chłodniczym i nagrzewnicą typ DPA
Centrala klimatyzacyjna DP AX Basic ze zintegrowanym chłodzeniem zabudowanym wewnątrz
jednostki (własny agregat sprężarkowy). Układ
chłodniczy eliminuje konieczność przyłączenia
centrali do zewnętrznych źródeł chłodu. Urządzenie zyskuje kompaktowość i łatwość uruchomienia na obiekcie. Wydajność chłodnicza urządzenia
może być płynnie regulowana w zakresie 0-100%
lub skokowo on/off zależnie od zastosowanego
zespołu sprężarkowego i wymaganego zakresu
regulacji temperatury nawiewu. Zaleca się aby nierównowaga powietrza wyciągowego do nawiewanego nie była większa niż 20% ze względu na
wymaganą ilość powietrza zasilającego skraplacz.

DP 2X Basic

DP 2X Basic - Przykładowe konfiguracje

Centrale z podwójnym wymiennikiem krzyżowym DP 2X Basic posiadają zdublowany odzysk za pomocą krzyżowych wymienników płytowych.
Agresywne środowiska, takie jak np. pływalnie, wyposaża się w wymiennik zabezpieczony antykorozyjnie na warunki chemiczne w tym chlor.
Pofalowane płyty aluminiowe (turbulentne) oddzielają powietrze z czepni i wyciągu w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie, dlatego taki
wymiennik ciepła jest idealnym rozwiązaniem, gdy tego typu rozwiązanie jest wymagane. Sprawność wymiennika mieści się w zakresie od 70%
do 90% według termometru suchego, zależnie od przepływu powietrza, jednak może być wyższa, jeżeli nastąpi kondensacja pary wodnej na
wyciągu. Standardowo wymiennik krzyżowy jest wyposażony w przepustnicę by-pass’u, która może być wykorzystana do kontroli przepływu powietrza, freecoolingu i odszraniania. Sekcja wymiennika jest wyposażona w tace skroplin po stronie powietrza wyciąganego, ponieważ w okresie
zimowym może wystąpić wykraplanie, kiedy powietrze będzie się chłodziło poniżej punktu rosy

• Wentylacyjna centrala bazowa DP 2X Basic typ A lub B – z recyrkulacją

Wentylacyjna centrala w ofercie Dan-Poltherm – DP 2X Basic
z odzyskiem ciepła realizowanym przez podwójny wymiennik krzyżowy. Jednostka może współpracować z zewnętrznymi chłodnicami i nagrzewnicami kanałowymi lub działać
jako niezależne urządzenie wentylacyjne z poziomem odzysku do 90%.
Zaletą urządzenia jest bardzo wysoki stopień odzysku ciepła
realizowany przez wymiennik bez ruchomych elementów
mechanicznych.

• Centrala klimatyzacyjna DP 2X Basic z nagrzewnicą i/lub chłodnicą typ C i D

Centrale znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom odzysku i zabezpieczenie przed możliwością przecieków od
strony wyciągu do nawiewu, co ma miejsce dla instalacji opartych o regenerator obrotowy (wyciąg z pomieszczeń brudnych, toalet lub procesów
technologicznych). Jednostki oparte o podwójny wymiennik krzyżowy charakteryzują się wysoką niezawodnością ze względu na brak ruchomych
elementów mechanicznych realizujących proces odzysku energii, jak ma to miejsce np. dla central DP R Basic z regeneratorem obrotowym.
Poniższe wizualizacje przedstawiają centrale wyposażone w wentylatory EC (z lewej) oraz wentylatory PLUG. Zaletą płynnej regulacji wydatku
central jest możliwość idealnego dopasowania sprężu i ilości powietrza zależnie od zmiennej charakterystyki sieci.

Centrala klimatyzacyjna DP 2X Basic z funkcją ogrzewania i chłodzenia oraz wysokim poziomem odzysku
ciepła. Centrala współpracuje z chłodnicą i/lub nagrzewnicą zasilaną ze źródła zewnętrznego.
Urządzenia znajdują powszechne zastosowanie
w obiektach z wymaganym dużym strumieniem
świeżego powietrza i oczekiwanym wysokim odzyskiem ciepła, wyższym nawet od najbardziej sprawnych wymienników obrotowych.

• Centrala DP 2X Basic ze zintegrowanym agregatem chłodniczym i nagrzewnicą typ DPA
Centrala klimatyzacyjna DP 2X Basic ze zintegrowanym chłodzeniem zabudowanym wewnątrz jednostki (własny agregat sprężarkowy).
Układ chłodniczy eliminuje konieczność przyłączenia centrali do zewnętrznych źródeł chłodu.
Urządzenie zyskuje kompaktowość i łatwość
uruchomienia na obiekcie. Wydajność chłodnicza urządzenia może być płynnie regulowana
w zakresie 0-100% lub skokowo on/off zależnie
od zastosowanego zespołu sprężarkowego
i wymaganego zakresu regulacji temperatury
nawiewu. Zaleca się aby nierównowaga powietrza wyciągowego do nawiewanego nie była
większa niż 20% ze względu na wymaganą ilość
powietrza zasilającego skraplacz.

DP R Basic

DP R Basic - Przykładowe konfiguracje

Podstawą konfiguracji central DP R Basic jest wymiennik obrotowy. Standardowy rotor jest wyposażony w wymiennik niehigroskopijny wyprodukowany z aluminium, który będzie uczestniczył tylko w przekazywaniu ciepła jawnego z wyciągowego powietrza do świeżego. Centrale
Dan-Poltherm mogą być wyposażone w wymiennik higroskopijny, gdzie lamele aluminiowe są pokryte specjalną masą higroskopijną, umożliwiającą, oprócz przekazania ciepła jawnego również transfer wilgoci (odzysk zarówno ciepła jawnego jak i utajonego). Higroskopijny wymiennik obrotowy znakomicie sprawdza się w okresie zimowym. Dzięki powrotnemu transferowi wilgoci do powietrza nawiewanego uzyskujemy
zwiększony komfort w pomieszczeniu Wymiennik obrotowy jest zbudowany z aluminium, wyposażony w śluzę czyszczącą i odpowietrzania, aby
zminimalizować strefę mieszania się powietrza świeżego z wyciąganym. Sprawność temperaturowa wymiennika obrotowego dochodzi do 85%.
Standardowo rotor wyposażony jest w silnik o stałej, zadanej prędkości, ale może być również dostarczony w wersji z falownikiem (płynna regulacja obrotów). Pozwala to lepiej wpasować się w wymagane parametry. Oba wymienniki są wyposażone w zabezpieczenie koła wymiennika
oraz czujnik kontroli obrotów informujący o prawidłowej pracy lub np. zerwaniu paska napędowego.

• Wentylacyjna centrala bazowa DP R Basic typ A lub B – z recyrkulacją

Rotor może pracować w zakresie temperatur pomiędzy -40OC do +65OC. Ważne, aby silnik napędzający nie przegrzał się powyżej +40OC. Dlatego istotne jest, aby podczas pracy w wysokich
temperaturach płynął na niego chłodny strumień świeżego powietrza w dolną część urządzenia,
gdzie jest umiejscowiony. W normalnych warunkach nie ma potrzeby odladzania rotora, chyba
że temperatura na zewnątrz jest poniżej -15OC dla wersji niehigroskopijnej i poniżej -25OC dla
wersji higroskopijnej (te założenia uwzględniają 40% RH powietrza wywiewanego). Jeżeli z obliczeń wyniknie, że będzie wymagane odladzanie wymiennika, trzeba będzie zamówić wymiennik
z regulacją częstotliwości prędkości wymiennika.

Wymagany jest system regulujący ciśnienie wokół wymiennika, w innym przypadku może dochodzić do mieszania się powietrza nawiewanego z wywiewanym. Możliwe jest aby ustawić
strumienie powietrza w dwóch różnych kierunkach przez wymiennik obrotowy. Pierwszy przykład pokazuje nam przepływ wyciąganego powietrza płynącego z prawej górnej części wymiennika, świeże powietrze przepływa z lewej dolnej części. Drugi rysunek pokazuje nam odwrotny
przebieg do pierwszego. Niemożliwy jest przepływ równoległy przez wymiennik obrotowy.

Najprostsza centrala wentylacyjna w typoszeregu DP R Basic z odzyskiem
ciepła realizowanym przez regenerator obrotowy. Jednostka może współpracować z zewnętrznymi chłodnicami i nagrzewnicami kanałowymi lub działać
jako niezależne urządzenie wentylacyjne z poziomem odzysku dochodzącym
do 85%. Centrala może być dostarczona z pełną automatyką i okablowaniem
tak, aby po przyłączeniu zasilania centrala była gotowa do pracy. Centrala
z wentylatorami umieszczonymi po przeciwnych stronach wymiennika obrotowego gwarantuje jego najbardziej optymalną pracę.

• Centrala klimatyzacyjna DP R Basic z nagrzewnicą i/lub chłodnicą typ C i D

Centrala klimatyzacyjna DP R Basic typ C (nagrzewnica lub chłodnica) lub D (chłodnica i nagrzewnica) z funkcją ogrzewania i chłodzenia oraz wysoce sprawnym odzyskiem ciepła. Centralę można
wyposażyć w chłodnicę wodną lub freonową na bezpośrednie
odparowanie. Funkcja grzania realizowana może być za pomocą
trzech typów nagrzewnic – wodnej, elektrycznej lub gazowej.
Urządzenia znajdują szerokie zastosowanie w klimatyzacji biur,
hoteli, budynków edukacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest pełna wymiana powietrza bez recyrkulacji.
Dodatkową zaletą wymiennika obrotowego jest fakt, że nie jest
on tak narażony na zamrażanie jak wymiennik krzyżowy.

• Centrala DP R Basic ze zintegrowanym agregatem chłodniczym i nagrzewnicą typ DPA
Centrala klimatyzacyjna DP R Basic ze zintegrowanym chłodzeniem
zabudowanym wewnątrz jednostki
(własny agregat sprężarkowy). Układ
chłodniczy eliminuje konieczność
przyłączenia centrali do zewnętrznych
źródeł chłodu. Urządzenie zyskuje
kompaktowość i łatwość uruchomienia na obiekcie. Wydajność chłodnicza
urządzenia może być płynnie regulowana w zakresie 0-100% lub skokowo
on/off zależnie od zastosowania jednostki i wymaganego zakresu regulacji
temperatury nawiewu.

DP G Basic

DP G Basic - Przykładowe konfiguracje

Odzysk ciepła na zasadzie przekazywania energii w dwóch odrębnych wymiennikach realizowany jest za pomocą central DP G Basic, jeżeli wymogiem jest całkowite odseparowanie dwóch strumieni powietrza lub jeśli sekcje nawiewu i wywiewu muszą być oddzielone od siebie.

• Wentylacyjna centrala bazowa DP G Basic typ A lub B – z recyrkulacją

Odzysk ciepła na zasadzie przekazywania energii w dwóch odrębnych wymiennikach realizowany jest za pomocą central DP G Basic, jeżeli wymogiem jest całkowite odseparowanie dwóch
strumieni powietrza lub jeśli sekcje nawiewu i wywiewu muszą być oddzielone od siebie.

Konstrukcja składa się z miedzianych rurek łączących poszczególne sekcje aluminiowego lamelowego wymiennika umieszczonego w ramie
z ocynkowanej lub nierdzewnej czy kwasowej stali (zależnie od środowiska pracy). Wymienniki po stronie wyciągu dostarczane są z tacą ociekową i odkraplaczem, gdyż w wychładzającym się wymienniku należy umożliwić odpływ kondensatu przez rurkę skroplin, podłączoną do syfonów.

Dla przepływu powietrza powyżej 2,5m/s, wymiennik może być wyposażony w odkraplacz, który zabezpiecza wymiennik przed wykraplaniem się na nim przy prędkościach dochodzących do 4m/s. W celu
uzyskania dokładnych danych technicznych dotyczących wymiennika
glikolowego, należy użyć programu doboru urządzeń DP Calc, w którym istnieje możliwość wyboru ilości rzędów wymienników nawiewu
i wyciągu, co gwarantuje uzyskanie możliwie najwyższej efektywności
w korelacji z najniższym możliwym spadkiem ciśnienia.
Sekcja chłodnicy glikolowej (wyciąg)wyposażona jest w tacę ociekową oraz syfon do odprowadzania kondensatu.

Możliwa jest dowolna konfiguracja urządzenia (co obrazują poniższe rysunki) z nawiewem zorganizowanym w dolnej lub górnej części centrali.
DP G Basic może również funkcjonować jako dwie rozdzielone jednostki zlokalizowane w różnych częściach budynku (nawiew-wyciąg). Generalnie urządzenia wyposażone w wymienniki glikolowe nie występują z recyrkulacją, ale zdarzają się wyjątki jak np. aplikacje basenowe.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i możliwością recyrkulacji
(typ B). Jednostka może współpracować z zewnętrznymi chłodnicami
i nagrzewnicami kanałowymi lub działać jako urządzenie wentylacyjne.
Podstawową zaletą central DPG typ A jest całkowite odseparowanie
strumieni powietrza. Centrale tego typu znajdą zastosowanie w obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych oraz w strefach,
gdzie mogą wystąpić zanieczyszczenia powietrza, np. w procesach
technologicznych.

• Centrala klimatyzacyjna DP G Basic z nagrzewnicą i/lub chłodnicą typ C i D

Klimatyzacyjna centrala grzewczo chłodnicza z glikolowym
odzyskiem ciepła. Chłodnica wodna z zaworem regulacyjnym
i siłownikiem lub freonowa zasilana z zewnętrznego agregatu
skraplającego. Podobnie nagrzewnica może być zasilana z systemu wodnego lub może znaleźć tu zastosowanie nagrzewnica elektryczna.
Urządzenia dostarczane są na budowę z gotową do pracy sekcją glikolową. Zależnie od zamówienia układ napełniony jest
czynnikiem z ochroną przeciwzamrożeniową. Program doboru
pozwala wybrać procentową zawartość glikolu etylowego lub
glikolu propylenowego.

• Centrala DP G Basic ze zintegrowanym agregatem chłodniczym i nagrzewnicą typ DPA

Centrala klimatyzacyjna ze zintegrowanym chłodzeniem zabudowanym wewnątrz jednostki. Układ chłodniczy eliminuje konieczność przyłącza jednostki do
zewnętrznych źródeł chłodu przez co centrala zyskuje kompaktowość i łatwość uruchomienia na obiekcie. Stosując nagrzewnicę elektryczną jednostka jest gotowa do
pracy po podłączeniu zasilania elektrycznego (dla nagrzewnic wodnych konieczne
jest wykonanie przyłącza hydraulicznego).

DP N / W / NW Basic

DP N / DP W / DP NW Basic - Przykładowe konfiguracje

Typoszereg central DP N / W Basic pozwala dobrać centralę, począwszy od prostszych wersji, zawierających tylko wentylatory i filtr do rozwiązań
spełniających pełne warunki komfortu. Centrale nawiewne / wywiewne DP N, DP W, DP NW Basic zapewniają spełnienie podstawowych funkcji
jak wentylacja, ogrzewanie czy chłodzenie. Centrala nawiewno-wywiewna DP NW Basic oprócz wspomnianych wyżej funkcji może dodatkowo
być wyposażona w zintegrowany układ chłodniczy zabudowany wewnątrz urządzenia.

• Nawiewna / Wywiewna centrala bazowa DP N / W Basic

Centrale Dan-Poltherm są wyposażone w wentylatory z płynną
regulacją wydajności oraz rzeczywisty pomiar i kontrolę przepływu powietrza. Funkcja ta realizowana jest w dwojaki sposób –
poprzez wentylator Plug z falownikiem lub jednostkę EC z zabudowanym sterowaniem wewnątrz wentylatora. Oba rozwiązania
oferują rzeczywisty pomiar wydatku centrali dzięki zastosowaniu
transmiterów przepływu. Rozwiązanie to zapewnia automatyczną kompensację wydatku i spręży zależnie od stopnia zabrudzenia filtrów. Dodatkową zaletą rzeczywistego pomiaru jest
dostosowanie pracy centrali z poziomu sterownika. Rozwiązania
tego typu mogą pracować w sieciach wentylacyjnych ze zmienną charakterystyką, dopasowując się do chwilowych potrzeb. Na
uwagę zasługuje fakt, iż centrale z wentylatorami EC są lżejsze, krótsze i bardziej kompaktowe, co może mieć znaczenie w ciasnych maszynowniach
lub lokalizacji centrali w limitowanej przestrzeni, np. podstropowej. Wielkość sekcji wentylatorowych obrazują powyższe rysunki.

Ideą budowy DP Basic daje nam możliwość łączenia modułów tak, aby spełnić każde wymagania projektowe. Najbardziej typowe komponenty
można zestawić w programie doborowym DP Calc i zbudować najbardziej optymalną konfigurację. Urządzenia zostały tak zaprojektowane, aby
montaż i transport był jak najłatwiejszy. Kompletne urządzenie jest zazwyczaj dostarczane w sekcjach dla ułatwienia montażu na miejscu, ale jest
również możliwe złożenie zamówienia na wersję zintegrowaną na jednej ramie fundamentowej, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona.
Centrale nawiewne / wywiewne mogą być dostarczone w wersji stojącej z ramą fundamentową lub w wersji podwieszanej.

Centrale DP Basic nawiewne / wywiewne lub nawiewno-wywiewne współpracują z wentylatorami o płynnej regulacji wydatku. Jednostki z wentylatorem EC mają zabudowaną automatykę regulacyjną wewnątrz wentylatora, natomiast jednostki Plug współpracują z falownikiem.

• Centrala klimatyzacyjna DP N Basic z nagrzewnicą i/lub chłodnicą typ C i D

Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania wraz z dostarczeniem świeżego powietrza może być zrealizowana za pomocą centrali nawiewnej DP N Basic. Centrale tego typu wykonywane są w wersji
stojącej na ramie fundamentowej oraz w wersji podwieszanej.
Stanowią one najprostsze jednostki w ofercie Dan-Poltherm zapewniające klimatyzację dzięki dostarczeniu do nich zewnętrznych mediów grzewczych i chłodniczych.
Istnieje możliwość zintegrowania urządzenia z komorą mieszania – przepustnica regulująca ilość powietrza z obsługiwanej
przestrzeni. Centrale DP N Basic często wykorzystywane są jako
jednostki recyrkulacyjne wewnątrz obiektów, w których dostarczanie powietrza higienicznego odbywa się za pomocą jednostki
z odzyskiem ciepła np. DP X Basic, DP R Basic.

• Centrala DP NW Basic ze zintegrowanym agregatem chłodniczym i nagrzewnicą typ DPA
Wszystkie centrale DP Basic nawiewno-wywiewne
w ofercei Dan-Poltherm mogą wspólpracować ze zintegrowanym agregatem chłodniczym, również centrala
DP NW Basic może realizować funkcję chłodzenia dzięki
własnemu układowi chłodniczemu. Centrale wyposaża
się również w nagrzewnicę zgodnie z zapotrzebowaniem
lub wymogami projektu. Centrale tego typu głównie wykonywane są w wersji stojącej. Wykonanie specjalne jednostek DP NW Basic przewiduje centrale z niezależnym
obiegiem powietrza na skraplacz. Jednostka z dodatkowymi wentylatorami obiegu chłodniczego zyskuje niezależność działania od temperatury wyciągu.

Zimowy cykl pracy dla central DP Basic

Moduły tłumiące

Centrale Dan-Poltherm można skonfigurować w programie doboru DP Calc wraz
z modułami tłumiącymi będącymi częścią urządzenia. Program umożliwia dobór kilku podstawowych długości modułów oraz ilości kulis w każdej wielkości, co pozwala
osiągnąć oczekiwany poziom tłumienia oraz spadku ciśnienia, zależnie od wymagań
projektowych.
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Czerpnie - Wyrzutnie
Zintegrowane czerpnie oraz wyrzutnie central DP Basic wraz z modułem tłumiącym zapewniają odpowiednie ukierunkowanie strumieni powietrza i eliminują koniecznośc przyłączy kanałowych do urządzeń.
Zależnie od potrzeb projektowych, wylot i wlot powietrza do centrali można umiejscowić zgodnie z sytuacją na obiekcie. Żaluzje powietrza zabezpieczone siatką od wewnątrz i odkraplaczem można doposażyć
dodatkowo w zewnętrzne okapniki chroniące przezd zacinającym deszczem i wiatrem.

Filtry powietrza
DP Basic wyposażone są w filtry kieszeniowe (standard) w klasie wymaganej projektem. Opcjonalnie
dostępne są filtry kasetowe, tłuszczowe oraz węglowe i HEPA (głównie stosowne w centralach DPH).
Sekcje filtracyjne można dowolnie konfigurować zależnie od potrzeb, np. filtracja wstępna i wtórna.
Jednostki DP wyposażone są w manometr do pomiaru spadku ciśnienia na filtrze a informacja o stopniu
ich zabrudzenia jest przekazywana do sterownika lub systemu wizualizacji, np. DPViewNet.

Nagrzewnice Wodne / Elektyczne / Gazowe

W tym przykładowym cyklu centrale pracują ze 100% ilością powietrza zewnętrznego. Całość powietrza zewnętrznego oraz powietrza wywiewanego przepływa przez wymiennik odzysku ciepła. Powietrze nawiewane dodatkowo może być podgrzane przez opcjonalną nagrzewnicę wodną,
elektryczną lub gazową. Dodatkowo centrala może być wyposażona w sekcję recyrkulacji, oraz oszraniania / odladzania.

DP N

Zależnie od posiadanego medium grzewczego na obiekcie, nagrzewnica centrali DP Basic
może być w wykonaniu wodnym, elektrycznym lub gazowym. Wykonania specjalne przewidują możliwość zastosowania nagrzewnic parowych na specjalne zapytanie.

Chłodnice Wodne / Freonowe
Typoszereg central DP Basic umożliwia dobranie chłodnic wodnych oraz freonowych. Wszystkie
jednostki posiadają tace ociekowe oraz mogą być wyposażone w odkraplacze. Sekcję chłodnicy
należy podłączyć do syfonu w celu sprawnego odprowadzenia kondensatu.
Chłodnice freonowe mogą współpracować z agregatami na dowolny rodzaj czynnika chłodniczego, który należy zdefiniować na etapie doboru urządzenia w programie doborowym DP Calc.

W przedstawionym powyżej cyklu centrala pracuje ze 100% ilością powietrza zewnętrznego. Całość powietrza zewnętrznego przepływa przez
centralę i dodatkowo może być podgrzane przez opcjonalną nagrzewnicę wodną, elektryczną lub gazową. Dodatkowo centrala może być wyposażona w przepustnicę recyrkulacyjną. Powszechnie jednostki stosuje się jako urządzenia / aparaty wentylacyjno-grzewcze.

Letni cykl pracy central DP Basic

Przejściowy cykl pracy central DP Basic
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W tym przykładowym cyklu centrale pracują ze 100% ilością powietrza zewnętrznego. Całość powietrza zewnętrznego oraz powietrza wywiewanego przepływa przez wymiennik odzysku ciepła. Powietrze nawiewane dodatkowo może być schłodzone przez chłodnicę wodną lub freonową.
Wówczas centralę można opcjonalnie doposażyć w odkraplacz. Dodatkowo centrala może być wyposażona w sekcję recyrkulacji, zlokalizowaną
przed wymiennikiem odzysku ciepła.
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W przypadku, gdy parametry powietrza zewnętrznego są zbliżone do tych, jakie panują w obiekcie, wentylacja danego pomieszczenia odbywa
sie powietrzem zewnętrznym, bez żadnej wstępnej obróbki. Świeże powietrze w całości przepływa przez obejście wymiennika odzysku ciepła,
jeśli centrala jest wyposażona w by-pass. Centrala pracuje jak zwykły zespół wentylacyjny. Dodatkowo centrala może być wyposażona w sekcję
recyrkulacji. Zawsze, gdy warunki zewnętrzne na to pozwalają, urządzenia DP Basic realizują funkcję wentylacji i chłodzenia przy pomocy opcji
„free cooling”. Precyzyjna recyrkulacja oraz odpowiednie sterowanie poziomem odzysku ciepła gwarantuje właściwą temperaturę wewnątrz
pomieszczeń oraz temperaturę nawiewu.

DP N
DP N

W przedstawionym powyżej cyklu centrala pracuje ze 100% ilością powietrza zewnętrznego. Całość powietrza zewnętrznego przepływa przez
centralę i może być ochłodzone przez chłodnicę wodną lub freonową. Dodatkowo centrala może być wyposażona w przepustnicę recyrkulacyjną.
Często jednostki nawiewne DP N wykorzystywane są jako centrale obiegowe a powietrze zewnętrzne jest dostarczane przez jedną z central prezentowanych wyżej (z wymiennikiem odzysku ciepła).

W tym cyklu centrala pracuje ze 100% ilością powietrza zewnętrznego. Całość powietrza zewnętrznego przepływa przez centralę bez żadnej
wstępnej obróbki. Centrala pracuje jak zwykły zespół nawiewny. Dodatkowo centrala może być wyposażona w przepustnicę recyrkulacyjną,
wykorzystywaną do precyzyjnej regulacji temperatury nawiewu.

DP Basic – Automatyka, Sterowanie oraz System zdalnej kontroli DP ViewNet

System sterowania typu „ADVANCED”

System sterowania typu „BASIC”

• Urządzenia wyposażone w automatykę typu
ADVANCED posiadają swobodnie programowalne
sterowniki oraz oprogramowanie oparte na wieloletnim
doświadczeniu programistów.
• Sterowniki central DP stale kontrolują temperatury,
parametry pracy wentylatorów oraz sprawność odzysku
ciepła i na podstawie zebranych pomiarów sterują
komponentami centrali, maksymalizując sprawność
urządzenia przy jak najmniejszym zużyciu energii.
• Każdy sterownik centrali posiada pulpit operatorski
umożliwiający lokalne sterowanie urządzeniem oraz
odczyt wszystkich parametrów pracy. Z poziomu
lokalnego pulpitu można także dokonywać nastaw
harmonogramów czasowych.
• Nieograniczone możliwości integracji.

• Urządzenia wyposażone w automatykę typu BASIC
– najlepszy wybór dla ekonomicznych rozwiązań.

Zależnie od przeznaczenia, centrale DP Basic mogą być dostarczone
w wykonaniu zewnętrznym lub wewnętrznym. Należy również określić
wykonanie centrali jako stojące lub leżące, czy podwieszane. Wszystkie centrale DP Basic mogą być dostarczone w wykonaniu „prawym”
lub „lewym”, w zależności od możliwego na obiekcie dostępu do urządzenia. Przy określaniu strony obsługowej obowiązuje zasada, iż stojąc
przed czerpnią powietrza z twarzą skierowaną w kierunku przepływu,
prawa lub lewa ręka wyznacza stronę obsługową urządzenia. Jeśli
centrale mają być dodatkowo wyposażone w by-passy wymienników
pompy ciepła, należy uwzględnić to w zamówieniu.

Strona obsługowa prawa

Oznaczenia central

Wielkość
centrali

CF - przeciwprądowy wymiennik ciepła
X - krzyżowy wymiennik ciepła
AX - asymetryczny wymiennik ciepła
2X - podwójny krzyżowy wymiennik ciepła
R - obrotowy wymiennik ciepła
G - glikolowy wymiennik ciepła
N - centrala nawiewna
W - centrala wyciągowa
NW - centrala nawiewno wyciągowa

1
2/5
6/9
10/14
15/18
19/23
24/30
31/38
39/50
51/70
71/100
101/120

A - centrala bazowa bez recyrkulacji
CA - nagrzewnica
C1A - chłodnica
DA - nagrzewnica, chłodnica
B - centrala bazowa z recyrkulacją
CB - sekcja recyrkulacji, nagrzewnica
C1B - sekcja recyrkulacji, chłodnica
DB - sekcja recyrkulacji, nagrzewnica, chłodnica
E - sekcja recyrkulacji przezd wymiennikiem odzysku ciepła

• Elektroniczny układ sterujący centralą zabudowany
w urządzeniu lub w niewielkiej obudowie.
• Układ sterujący wyposażony w estetyczny pulpit,
który można zamontować w rozdzielnicy lub na
ścianie.
• Komunikacja z systemem BMS.

Wykonanie central

oraz wiele innych obecnie używanych protokołów.

S - centrala w wykonaniu stojącym
L - centrala w wykonaniu leżącym
P - centrala w wykonaniu podwieszanym

Typ centrali

CF
X
AX
2X
R
G
N
W
NW

Strona obsługowa lewa

Konfiguracja
centrali

A
CA
C1A
DA
B
CB
C1B
DB
EB
EC
EC1
ED

Wykonanie

S
L
P

Strona
obsługowa
(serwisowa)

P
L
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wielkość
typ centrali / odzysku ciepła

P - centrala w wykonaniu prawym
L - centrala w wykonaniu lewym

wykonanie
strona obsługowa

Dobór wielkości central DP
DP

System DP ViewNet to w pełni
funkcjonalny system BMS z możliwością
rozbudowy o sterowanie dowolnymi
urządzeniami obiektowymi
Możliwość sterowania:
• Systemy HVAC
• Liczniki
• Systemy przeciwpożarowe
• Oświetlenie
• UPS oraz CCTV
• wiele innych urządzeń obiektowych

Sterowanie centralą z poziomu
przeglądarki internetowej lub za pomocą
smartfona

Wydatek [m3/h]

Powyższy wykres szybkiego doboru przedstawia obszar pracy poszczególnych modeli central DP Basic i pokazuje, którą jednostkę należy dobrać,
w zależności od wydajności powietrza.

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Centrala:
Rusocin, ul. Gdańska 12
83-031 Łęgowo
tel.: 58 692 11 77
fax: 58 692 11 78
e-mail: office@dan-poltherm.pl

Oddział w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 200
budynek nr 2, lok. 401
02-486 Warszawa
tel.: 22 578 11 39
fax: 22 578 11 40

Oddział w Katowicach:
ul. Konduktorska 39B
40-155 Katowice
tel.: 665 670 088

Wrocław:
e-mail: wroclaw@dan-poltherm.pl
tel.: 609 222 021

Poznań:
e-mail: poznan@dan-poltherm.pl
tel.: 609 222 021

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia

Rev.01 - 11.2014

•

