Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni

DP CF / DP CF HP

Monoblokowe centrale basenowe DP CF / DP CF HP
Głównym zadaniem instalacji wentylacji obiektu basenowego jest utrzymywanie w nim prawidłowych parametrów powietrza wewnętrznego
– zapewniających komfort przebywającym tam osobom oraz ochrona hali basenowej przed niekorzystnym oddziaływaniem wilgoci.
Basenowe kompaktowe centrale do hal krytych pływalni DP CF i DP CF HP produkcji Dan-Poltherm stanowią najlepsze rozwiązanie, oferujące
nie tylko wysoki odzysk ciepła, ale również możliwość wysoce zaawansowanej technologii sterowania.

Centrale DP CF / DP CF HP wyposażone są w wysokosprawne, przeciwprądowe
wymienniki ciepła posiadające certyfikat Eurovent. Zapewniają one do 98% odzysku ciepła, zależnie od cyklu pracy opisanego w dalszej części. Wymienniki są
całkowicie odporne na agresywne środowisko basenowe (chlor, solanka).

Obudowy central DP CF / DP CF HP wyposażone są w specjalnej konstrukcji profile z przerwaniem termicznym umożliwiającymi zastosowanie płyt poszycia o zwiększonej izolacji
termicznej. Rozwiązanie to zapewnia najwyższą na rynku klasę termiczną i mechaniczną:
TB1(M)/T1(M)/D1(M)/L1(M)/F9(M) zgodnie z PN-EN 1886:2008

DP CF z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła
Jest bardzo efektywnym systemem wentylacji, który wykorzystuje
powietrze zewnętrzne do zapewnienia osuszania, oraz który ogrzewa powietrze za pomocą przeciwprądowego wymiennika ciepła.

DP CF HP z przeciwprądowym wymiennikiem
ciepła i pompą ciepła
Połączenie w jednym urządzeniu wysokosprawnego wymiennika
ciepła oraz systemu pompy ciepła. Pozwala na precyzyjne sterowanie wilgotnością oraz temperaturą w pomieszczeniu basenu.

Jakość wykonania central Dan-Poltherm potwierdzona jest certyfikatami:
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PED 2014/68/UE
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ISO 9001

Monoblokowe centrale basenowe DP CF / DP CF HP

DP CF bez pompy ciepła – Cykle pracy

Głównym zadaniem instalacji wentylacji obiektu basenowego jest utrzymywanie w nim prawidłowych parametrów powietrza wewnętrznego
– zapewniających komfort przebywającym tam osobom oraz ochrona hali basenowej przed niekorzystnym oddziaływaniem wilgoci.
Basenowe kompaktowe centrale do hal krytych pływalni DP CF i DP CF HP produkcji Dan-Poltherm stanowią najlepsze rozwiązanie, oferujące
nie tylko wysoki odzysk ciepła, ale również możliwość wysoce zaawansowanej technologii sterowania.

Praca dzienna w okresie zimowym
Centrala DP CF pracuje z minimalną ilością powietrza zewnętrznego, które jest
wymagane ze względów higienicznych dla hali basenowej. W celu utrzymania niskiego spadku ciśnienia, tylko część wilgotnego powietrza basenowego przepływa przez wymiennik przeciwprądowy. Reszta powietrza jest bezpośrednio recyrkulowana i podgrzewana przez nagrzewnicę. Jeżeli wydajność osuszania nie jest
wystarczająca, automatycznemu zwiększeniu ulega ilość dostarczanego suchego
powietrza zewnętrznego.

Centrale DP CF / DP CF HP wyposażone są w wysokosprawne, przeciwprądowe
wymienniki ciepła posiadające certyfikat Eurovent. Zapewniają one do 98% odzysku ciepła, zależnie od cyklu pracy opisanego w dalszej części. Wymienniki są
całkowicie odporne na agresywne środowisko basenowe (chlor, solanka).
Praca dzienna w okresie zimowym

Obudowy central DP CF / DP CF HP wyposażone są w specjalnej konstrukcji profile z przerwaniem termicznym umożliwiającymi zastosowanie płyt poszycia o zwiększonej izolacji
termicznej. Rozwiązanie to zapewnia najwyższą na rynku klasę termiczną i mechaniczną:
TB1(M)/T1(M)/D1(M)/L1(M)/F9(M) zgodnie z PN-EN 1886:2008

DP CF z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła
Jest bardzo efektywnym systemem wentylacji, który wykorzystuje
powietrze zewnętrzne do zapewnienia osuszania, oraz który ogrzewa powietrze za pomocą przeciwprądowego wymiennika ciepła.

DP CF HP z przeciwprądowym wymiennikiem
ciepła i pompą ciepła

DP CF HP z pompą ciepła – Cykle pracy

Praca dzienna w okresie letnim

Połączenie w jednym urządzeniu wysokosprawnego wymiennika
ciepła oraz systemu pompy ciepła. Pozwala na precyzyjne sterowanie wilgotnością oraz temperaturą w pomieszczeniu basenu.

Praca dzienna w okresie letnim
Centrala DP CF pracuje ze 100% ilością powietrza zewnętrznego. Nagrzewnica nie
pracuje, ponieważ temperatury są wystarczająco wysokie po wstępnym podgrzaniu na wymienniku przeciwprądowym. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury powietrza zewnętrznego, otwiera się by-pass i centrala pracuje w trybie
free-cooling.
Praca nocna
Centrala DP CF pracuje w trybie recyrkulacji. Jeżeli nie ma zapotrzebowania na
osuszanie, powietrze wyciągane z hali basenu jest bezpośrednio recyrkulowane
i podgrzewane za pomocą nagrzewnicy. Jeżeli występuje zapotrzebowanie na osuszanie, niewielka część powietrza wyciąganego jest usuwana, a w jej miejsce wprowadzona zostaje niewielka ilość powietrza zewnętrznego, analogicznie jak w pracy
dziennej w okresie zimowym. Kiedy poziom wilgotności w hali basenowej ponownie osiągnie punkt nastawy, centrala DP CF ponownie pracuje w trybie recyrkulacji.
Zazwyczaj, w okresie nocnym wentylatory pracują ze zredukowaną mocą, minimalizując tym samym koszty eksploatacyjne, a czasem, gdy niecka basenowa wyposażona jest w żaluzję, wyłączają się.

Praca dzienna w okresie zimowym

Praca dzienna w okresie letnim
Centrala DP CF HP pracuje ze 100% ilością powietrza zewnętrznego. Nagrzewnica
i pompa ciepła nie pracują, ponieważ temperatury są wystarczająco wysokie po
wstępnym podgrzaniu na wymienniku przeciwprądowym. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury powietrza zewnętrznego, otwiera się by-pass i centrala
pracuje w trybie free-cooling. W tym trybie pracy proces osuszania jest realizowany
tylko za pomocą suchego powietrza zewnętrznego.

Praca dzienna w okresie letnim

Praca w okresie letnim (free-cooling)

Praca w okresie letnim (free-cooling)

Praca nocna

Praca nocna

Jakość wykonania central Dan-Poltherm potwierdzona jest certyfikatami:
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Praca dzienna w okresie zimowym
Centrala DP CF HP pracuje z minimalną ilością powietrza zewnętrznego, które jest
wymagane ze względów higienicznych dla hali basenowej. W celu utrzymania niskiego spadku ciśnienia oraz uzyskania odpowiedniej wydajności osuszania na
pompie ciepła, tylko część wilgotnego powietrza basenowego przepływa przez wymiennik przeciwprądowy oraz parownik i jest usuwane na zewnątrz. Powietrze zewnętrzne jest wstępnie podgrzane na wymienniku przeciwprądowym, a następnie
na skraplaczu pompy ciepła. W przypadku, gdy temperatura powietrza nawiewanego nie jest wystarczająco wysoka, uruchamia się nagrzewnica. W tym cyklu pracy
osuszanie jest realizowane przy wykorzystaniu suchego powietrza zewnętrznego
i pompy ciepła. Jeżeli wydajność osuszania nie jest wystarczająca, automatycznemu
zwiększeniu ulega ilość dostarczanego suchego powietrza zewnętrznego.

Praca nocna
Centrala DP CF HP pracuje w trybie recyrkulacji. Jeżeli nie występuje zapotrzebowanie na osuszanie, powietrze wyciągane z hali basenu jest bezpośrednio recyrkulowane i podgrzewane przez nagrzewnicę. Jeżeli wymagane jest osuszanie powietrza, część powietrza wyciąganego z hali basenowej jest wstępnie schładzana
na wymienniku przeciwprądowym, przed osuszeniem na parowniku pompy ciepła.
W tym trybie pracy osuszanie odbywa się tylko za pomocą pompy ciepła. Zazwyczaj, w okresie nocnym wentylatory pracują ze zredukowaną mocą, minimalizując
tym samym koszty eksploatacyjne, a czasem, gdy niecka basenowa wyposażona
jest w żaluzję, wyłączają się.

DP CF / DP CF HP – Zalety

Zalety

Centrala DP CF (DP CF HP)
z możliwością podłączenia kanałów
wentylacyjnych od góry i od boku
(kanał wyrzutni)

• Wysoka jakość i efektywność energetyczna
zapewnia bardzo niskie koszty eksploatacji
• Kompletne rozwiązanie gwarantujące
najwyższy komfort
• Do 100% powietrza zewnętrznego
(w trybie free-cooling) w okresie letnim
• Skuteczne, przeciwprądowe wymienniki
ciepła gwarantujące do 98% sprawności
odzysku ciepła, zależnie od cyklu pracy
• Wysokosprawne silniki wentylatorów EC
• Skuteczna odporność na korozję gwarantuje
długi okres użytkowania
• Ultra-kompaktowe urządzenie z wbudowaną
nagrzewnicą powietrza i kompletnym
systemem sterowania
• Łatwa instalacja dzięki różnym możliwościom
podłączenia kanałów wentylacyjnych
• Obudowy zapewniające najwyższą na rynku
klasę termiczną oraz mechaniczną

DP CF / DP CF HP – Dane techniczne
Parametry techniczne
Parametry techniczne

DP 1 CF / DP 1 CF HP

Spiętrzenie dyspozycyjne dla wydatku maksymalnego 1)
Ilość powietrza świeżego
Orientacyjne lustro wody 2)
Szacunkowa wydajność osuszania zgodnie z VDI 2089 2)
Szacunkowa wydajność osuszania w trybie recyrkulacji 2)
Sprawność odzysku przeciwprądowego wymiennika ciepła przy pełnym przepływie zimą 3)
Sprawność odzysku przeciwprądowego wymiennika ciepła przy 60% recyrkulacji zimą 3)
Sprężarka
Wentylatory
Wentylator nawiewu 4)
Wentylator wyciągu 4)
Podłączenie elektryczne
Nagrzewnica wodna - przyłącze
Nagrzewnica wodna - moc 5)
Nagrzewnica - spadek ciśnienia 5)
Skraplacz chłodzony wodą - przyłącze
Klasa obudowy 6)
Certyfikaty komponentów
1)
5)

min.
700

DP 2 CF / DP 2 CF HP

nom.
max.
1500 1600 / 1500
300
0 - 100
10 - 28
9/9
-/5
93
93
96
96
- / Scroll

DP 3 CF / DP 3 CF HP

DP 4 CF / DP 4 CF HP

DP 5 CF / DP 5 CF HP

nom.
max.
min.
nom.
max.
min.
nom.
max.
min.
nom.
max.
2100 2300 / 2200 1800
2600 3600 / 3400 2200
3600 4000 / 3800 3200
4500 5100 / 4700
300
300
300 - 500
300
Pa
0 - 100
0 - 100
0 - 100
0 - 100
%
20 - 36
28 - 54
34 - 70
52 - 98
m²
12 / 12
15 / 15
21 / 21
25 / 25
kg/h
-/7
-/9
- / 12
- / 15
kg/h
96
95
93
93
94
93
92
95
93
93
94
93
93
%
98
98
96
96
97
97
95
97
96
96
97
96
96
%
- / Scroll
- / Scroll
- / Scroll
- / Scroll
Wysokosprawne jednostki EC (zgodność z ERP)
715
1000
1650
1650
3000
W
715
1000
1650
1650
3000
W
3/N/PE 400 V 50 Hz
V
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
"
7,9
11,0
13,7
18,9
23,6
kW
2,2
5,5
8,1
20,6
24,4
kPa
- / 3/4
- / 3/4
- / 3/4
- / 3/4
- / 3/5
"
- D1(M)/L1(M)/T1(M)/TB1(M)/F9(M) D1(M)/L1(M)/T1(M)/TB1(M)/F9(M) D1(M)/L1(M)/T1(M)/TB1(M)/F9(M) D1(M)/L1(M)/T1(M)/TB1(M)/F9(M) D1(M)/L1(M)/T1(M)/TB1(M)/F9(M)
Eurovent / TÜV / AHRI
Eurovent / TÜV / AHRI
Eurovent / TÜV / AHRI
Eurovent / TÜV / AHRI
Eurovent / TÜV / AHRI
-

m3/h

Wydajność powietrza

min.
1200

Pozostałe szczegółowe parametry techniczne zgodne z kartą doborową urządzenia. Zależnie od parametrów wejściowych. 2) Prametry w hali basenowej 30°/55% R.H. 3) Wg EN 308 4)100% wymiany powietrza
Praca urządzenia w recyrkulacji przy projektowych parametrach powietrza -18°C/100% 30°C/55%. Parametry wody 70°C/50°C 6) wg PN-EN 1886:2008

Certyfikaty

Wymiary i masy

TÜV
EN-1886
TÜV
EN-13053
PED 2014/68/UE

1 – Kanał wyrzutni

PZH

2 – Kanał czerpni
3 – Kanał wyciągu
4 – Kanał nawiewu
5 – Alternatywny kanał wyrzutni

Wymiary i masy
A
1750

DP 1 CF / DP 1 CF HP
B
C
D
680 1700 1800

A
1750

DP 2 CF / DP 2 CF HP
B
C
D
880 1700 1800

A
2250

DP 3 CF / DP 3 CF HP
B
C
D
880 1900 2000

A
2250

DP 4 CF / DP 4 CF HP
B
C
D
1180 1900 2000

A
2250

DP 5 CF / DP 5 CF HP
B
C
D
1480 1900 2000

Wymiary zewnętrzny

mm

Wymiary przyłączy kanałowch

mm

300 x 400

300 x 600

400 x 600

400 x 800

400 x 1200

Masa

kg

410 / 557

489 / 647

678 / 885

834 / 1018

950 / 1178

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. Ryżowa 49
lok. 201
02-495 Warszawa
tel.: +48 609 049 200
+48 603 112 812

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
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