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Jesteśmy firmą handlową, działającą w ramach 
ścisłej kooperacji z grupą produkcyjno-handlową 
o międzynarodowym zasięgu. Nasza oferta han-
dlowa dzieli się dwa podstawowe działy: wentylację 
domową, oraz wentylację profesjonalną. Nowocze-
sne siedziby wyposażone w magazyny wysokiego 
składowania pozwalają na skuteczne zaopatrywa-
nie Klientów na terenie całego kraju. Doświadcze-
nie, jakie firma zdobyła działając w branży wentyla-
cyjnej od roku 1995 r. przyczynia się do fachowej, 
rzetelnej i kompleksowej obsługi naszych Klientów, 
którzy mogą zawsze liczyć na wsparcie technicz-
ne.

Zapraszamy do współpracy!

W i t a m y  w  ś w i e c i e  V E N T S
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PROGRAM DOBORU

PROGRAM DOBORU CENTRAL

 J Zalety programu:

Elastyczny System został zaprojektowany tak, by oferta techniczna 
w jak największym stopniu odpowiadała wymogom klienta.
Duża elastyczność pozwala na niestandardowe łączenie sekcji. 
Optymalizacja projektu: zestaw można zbudować jako pojedynczy 
element lub w odrębnych sekcjach. Wymiary ogólne każdej z sekcji 
można dostosować ręcznie.

Przykład zestawu z komorą mieszającą

Połączone jednostki lub

budowa z odrębnych jednostek

Na życzenie dostępne są zestawy o niestandardowych wymiarach.
Możliwość doboru niestandardowych wymienników w dowolnym 
punkcie pracy.
Szczegółowy opis techniczny wybranych jednostek, w tym informacje 
o punkcie pracy wentylatora naniesiony na wykres Molliera.
Połączenie z systemem CAD pozwala na tworzenie dokumentacji 
projektowej w formatach .dwg, .dxf i .pdf

14 standardowych wielkości
Wydajność od 1500 m3/h do 85000 m3/h
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OZNACZENIE JEDNOSTKI

Jednostka z odzyskiem ciepła do montażu na zewnątrz wyposażona w wymiennik 
krzyżowy, nagrzewnicę wodną, chłodnicę wodną, tłumiki
Wydajność całkowita: 9000 m3/h. Strona obsługowa - lewa.

Jednostka nawiewna do montażu na zewnątrz wyposażona w filtr działkowy, nagrzewnicę 
elektryczną, chłodnicę freonową, tłumik i automatykę.
Wydajność całkowita: 15000 m3/h. Strona obsługowa – prawa.

 J Przykłady przeznaczenia jednostek 

AV 09 L/SE/P/O-H-C-S

AV 15 R/SU/O-FC-E-D-S-A

AV02 AV03 AV04 AV06 AV09 AV12 AV15

AV20 AV27 AV35 AV45 AV55 AV65 AV85

Wielkości

Wielkości zależą od pożądanej wydajności

L R

Strona obsługowa

EXH EXH/OSU SU/O

Jednostki nawiewne Jednostki wywiewne

Strona lewa Strona prawa Wykonanie
wewnętrzne

Wykonanie
zewnętrzne

Wykonanie
wewnętrzne

Wykonanie
zewnętrzne

Jednostki odzysku ciepła

SE/R SE/R/O SE/P SE/P/O

Wymiennik obrotowy Wymiennik krzyżowy

Wykonanie
wewnętrzne

Wykonanie
zewnętrzne

Wykonanie
wewnętrzne

Wykonanie
zewnętrzne

H E C DX F FC SP

Indywidualne sekcje

Nagrzewnica
wodna

Nagrzewnica
elektryczna

Chłodnica 
wodna

Chłodnica 
freonowa

Filtr kieszeniowy Filtr kasetowy Wentylator 
z napędem pasowym

EC S HU MC A IB D

Tłumik Nawilżacz Komora mieszania Automatyka Sekcja inspekcyjna Przepustnica 
powietrzna

Wentylator 
z silnikiem EC

B AW MB FLC RF

Blok
sterowany

czerpnia/wyrzutnia Rama Połączenie 
elastyczne

Dach
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AV 02 AV 03 AV 04 AV 06 AV 09 AV 12 AV 15 AV 20

AV 27 AV 35 AV 45 AV 55 AV 65 AV 85

AV 20

AV 85

AV 15AV 12AV 09AV 06AV 04AV 033 AAV 02 A2 A

AV 65AV 55AV 45AV 35AV 27

Optymalny zakres pracy Maksymalny zakres pracy

ZAKRES PRACY CENTRAL

PROGRAM- WYBÓR

Wielkość jednostki AV 02 AV 03 AV 04 AV 06 AV 09 AV 12 AV 15 AV 20 AV 27 AV 35 AV 45 AV 55 AV 65 AV 85

Nominalny przepływ 
powietrza m3/h 2000 3000 4000 6000 9000 12000 15000 20000 27000 35000 45000 55000 65000 85000

Przekrój- wysokość (mm) 500 550 550 630 790 790 980 1080 1160 1240 1612 1900 1892 2200

Przekrój- szerokość 
(mm) 570 670 770 880 1200 1330 1330 1530 2170 2170 2292 2500 2992 3400
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Obudowa jednostki zapewnia izolację termiczną i akustyczną, a także przedłuża działanie i chroni przed czynnikami zewnętrznymi. 

AirVENTS oferuje kilka różnych rodzajów obudowy, które
 � Są wytrzymałe na działanie siły mechanicznej. Klasa D1 zgodnie z normą EN 1886. 
 � Odporność na korozję. Klasa C4 według normy ISO 12944. 
 � Izolacja termiczna. Klasa T3 zgodnie z normą EN 1886.
 � Ochrona przed mostkami cieplnymi. Klasa TB3 zgodnie z normą EN 1886. 

Zwiększona odporność p-poż, dzięki materiałom izolacyjnym wysokiej jakości. Wełna mineralna z bazaltowych włókien o gęstości 
90 kg/m3. W odróżnieniu od innych materiałów izolacyjnych, ten materiał jest całkowicie niepalny i przyjazny dla środowiska.

Typy obudowy

RODZAJE OBUDOWY
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 J Klasyczna obudowa szkieletowa – wysoka 
wytrzymałość 

Obudowa klasyczna opiera się na konstrukcji z profili aluminiowych 
połączonych ze sobą narożnikami z aluminium lub wzmacnianego 
tworzywa, co powoduje, że jednostka jest bardzo wytrzymała. Grubość 
profilu należy dobrać według poniższej tabeli:

Typ kon-
strukcji

Zakres  
wydajności

Grubość profilu 
aluminiowego

Grubość płyty 
izolacyjnej

30-25 up to 20000 m3/h 30 mm 25 mm

50-50 20000-45000 m3/h 50 mm 50 mm

70-50 more than 45000 m3/h 70 mm 50 mm

Panele obudowy to stalowe płyty wypełnione wełną mineralną, która 
stanowi izolacje termiczną i akustyczną. Grubość izolacji zależy od 
grubości profilu (25 lub 50 mm).
W zależności od zastosowania centrali, stosujemy rożne materiały 
obudowy:

Jednostka klasyczna – profil aluminiowy 50 mm z narożnikami aluminiowymi, panel 
obudowy powłoka cynkowo-aluminiowa 50 mm

Materiał powierzchni zewnętrznych panelu: 

 � Powłoka cynkowo-aluminiowa (standard)
 � Stal ocynkowana z powloką polimerową (duża odporność na 

korozję)
 � Stal ocynkowana (centrale wewnętrzne)

Materiał powierzchni wewnętrznych panelu: 

 � Powłoka cynkowo-aluminiowa (standard)
 � Stal nierdzewna (dla jednostek do celów higienicznych)
 � Stal ocynkowana
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 J Jednostki bezszkieletowe – wysoka izolacja 
termiczna

Struktura obudowy bezszkieletowe eliminuje mostki cieplne, które 
pojawiają się zazwyczaj gdy rama jest aluminiowa lub stalowa. 
Zwiększa to w znaczny sposób poziom izolacji i zmniejsza utratę 
ciepła, szczególnie w centralach zewnętrznych. Zapobiega także 
kondensacji, podczas chłodzenia powietrza..
Panele obudowy to 40 mm płyty wypełnione wełną mineralną, która 
stanowi izolacje termiczną i akustyczną.
W zależności od zastosowania centrali, stosujemy rożne materiały 
obudowy:

Materiał powierzchni zewnętrznych panelu: 

 � Powłoka cynkowo-aluminiowa (standard)
 � Stal ocynkowana z powloką polimerową (duża odporność na 

korozję)
 � Stal ocynkowana (centrale wewnętrzne)

Materiał powierzchni wewnętrznych panelu: 

 � Powłoka cynkowo-aluminiowa (standard)
 � Stal nierdzewna (dla jednostek do celów higienicznych)
 � Stal ocynkowana

Zalety obudowy bezszkieletowej:

 � lepsza izolacja termiczna;
 � niższa masa jednostki;
 � brak mostków cieplnych;
 � nadaje się do instalacji na zewnątrz;
 � niższy koszt;
 � większa odporność na działanie sił mechanicznych 

(w porównaniu do profilu aluminiowego 30 mm)

TYPY OBUDOWY

Lewa strona

Prawa strona
W

LO
T

W
Y

LO
T

Widok z góry

Góra

W
LO

T

W
Y
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T

Dół

Widok boczny

Góra

Le
w

a

P
ra

w
a

Dół

Widok z tyłu

Wewnetrzna
powłoka
metalowa

Metalowa
powłoka

zewnetrzna

Akrylowa
przegroda
termiczna

Warstwa
izolacyjna
z wełny
mineralnej

Połączenie paneli w centrali bezszkieletowejKonstrukcja centrali bezszkieletowej
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Typ Zastosowanie (w przybliżeniu):

Regulowane nogi ze stali ocynkowanej 2 mm Jednostki pojedyncze o przepływie powietrza do 20000 m3/h lub podwójne 
o przepływie do 15000 m3/h

Solidna rama podstawy ze stali ocynkowanej 2 mm Jednostki pojedyncze o przepływie powietrza do 35000 m3/h lub podwójne 
o przepływie do 25000 m3/h

Solidna rama podstawy z malowanej stali ocynkowanej 3 mm Wydajność jednostki do 50000 m3/h

Solidna rama podstawy z malowanej stali ocynkowanej 4 mm Wydajność jednostki do 50000 m3/h

Regulowane nogiSolidna rama podstawy

 J Typy ram podstawy

Zarówno klasyczne jak i bezszkieletowe jednostki mogą być budowane 
z wykorzystaniem kilku typów ram podstawy.
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SEKCJE

 J Typy stosowanych wentylatorów: 

 � Wentylator z napędem bezpośrednim z silnikiem asynchronicznym 
(standard)

 � Wentylator z napędem bezpośrednim z elektronicznie 
komutowanym silnikiem (silnik EC)

 � Wentylator z napędem pasowym

Wentylatory z napędem bezpośrednim

Wentylatory z napędem bezpośrednim stosuje się przy niskiej 
lub średniej wydajności o niskim ciśnieniu powietrza. Wentylator 
montowany jest bezpośrednio na wale silnika. Łopatki zakrzywione 
ku tyłowi zapewniają wysoką wydajność, są niezawodne ze względu 
na brak pasa napędowego.
Łopatki wykonane są w mocnego materiału kompozytowego lub 
metalowych płyt z polimerową powłoką.
Aby wentylator działał prawidłowo, łatwo się uruchamiał, w celu 
ochrony przed nagrzewaniem i aby łatwo kontrolować prędkości 
wentylatora zaleca się napęd o zmiennej częstotliwości. Możliwa 
jest dostawa takiego napędu oddzielnie lub, opcjonalnie, montaż 
wewnątrz sekcji z wentylatorem.
Silnik i łopatki są oddzielone od obudowy gumowymi elementami 
tłumiącymi wibracje i połączone są w sposób elastyczny.
Silnik spełnia wymogi efektywności energetycznej klas IE1, IE2, 
i IE3, w zależności od wymogów projektu
Opcjonalnie, wentylator może być dostarczony w wersji EX-proof.

Wentylatory z napędem pasowym: 

W instalacjach wymagających wysokiego ciśnienia i dużego przepływu 
powietrza zaleca się silniki z napędem pasowym. Wentylatory te 
dostępne są z łopatami zakrzywionymi do przodu i do tyłu.
Opcjonalnie, dostępne są silniki z napędem pasowym z opcją 
czuwania (standby). Wentylator oraz przekładnie montuje się na ramie, 
z odpowiednią izolacją antywibracyjną.
Silnik spełnia wymogi efektywności energetycznej dla klas IE1, IE2 i IE3, 
w zależności od wymogów projektu.

SEKCJE

Wentylatory z elektronicznie komutowanymi silnikami (EC)

Wentylatory z silnikami EC stosuje się w projektach instalacji dużej 
efektywności energetycznej. Zalety tego typu wentylatorów to: 
niezwykle niskie zużycie energii przy dowolnej prędkości, brak potrzeby 
zewnętrznej kontroli prędkości i niewielkie wymiary (dzięki silnikowi 
z zewnętrznym rotorem).
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Tłumik akustyczny: 

Tłumik akustyczny składa się z łatwo demontowalnych paneli 
dźwiękochłonnych o grubości 100 mm i długości 600 mm lub 1200 
mm. 
Panele wykonane są wełny mineralnej o wysokiej gęstości oraz 
z ochronnej powłoki filcowej.

Odległości między płytami:
 

 � 100 mm (standard); 
 � 150 mm – mniejszy spadek ciśnienia powietrza;
 � 75 mm – większa redukcja hałasu.

Filtry powietrza

W centralach stosuje się następujące rodzaje filtrów:
 � Filtry kasetowe wstępne klasy G3 i G4, zgodnie z EN779. 

Głębokość filtru 50 mm. Wzmocnione stalową siatką. Rama 
panelu wykonana ze stali ocynkowanej.

 � Filtry Kieszeniowe o kieszeniach 300 i 600 mm, klasy G3, G4, F5 
(M5), F7 lub F9 według normy EN779.

 � Filtry o wysokiej wydajności: Filtry EPA (E10-E11) i HEPA – klas 
H12-H14, zgodnie z normą EN1822.

 � Filtr na bazie aktywnego węgla służy do pochłaniania substancji, 
których nie wychwytują inne rodzaje filtrów (zapachy, gazy, 
połączenia substancji toksycznych).

Wszystkie filtry mają kasetki, które łatwo wyjąć i wymienić.
W przypadku, gdy stosuje się filtrowanie dwufazowe, jednostki 
zawierają sekcję kompaktową, gdzie blisko siebie zainstalowane są 
dwa filtry.
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SEKCJE

 J Nagrzewnica elektryczna 

Sekcja obejmuje rurkowy element grzejny ze spiralnymi wkładkami 
o mocy 5 kW każda. Elementy grzejne w pożądanej ilości montowane 
są w wyjmowanej kasecie ze stali ocynkowanej.
Grzałki są zabezpieczone przed przegrzaniem przez wyłączniki 
automatyczne, które automatycznie działają przy temperaturze 50°C, 
manualnie można nimi sterować do + 90 °C. Grzałki są ustawione 
według schematu po trzy w grupie. Grupy grzałek podłączone są 
następnie równolegle do sieci zasilania 380 V.

Opcje: 

Jednostka z wbudowanym czujnikiem triac pozwala na utrzymanie 
temperatury dostarczanego powietrza z dokładnością ± 1°C. 

Zalecane akcesoria:

Wyłącznik ciśnieniowy wentylatora DTV 500 – dodatkowa ochrona 
przed przegrzaniem na wypadek niskiego przepływu powietrza. 
Czujnik może być wstępnie zamontowany wewnątrz jednostki lub 
dostarczony luzem jako odrębna część.
Zewnętrzny czujnik Triac RNS – zapewnia kontrolę grzałek do 75 kW 
(25 kW triac + dwa stopnie po 25 kW).

 J Nagrzewnica wodna LPHW

Wymiennik ciepła to miedziane rurki z aluminiowymi lamelami.
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego: 150°C.
W mieszaninach wody i glikolu, maksymalne stężenie glikolu 50% .
Maksymalne ciśnienie robocze czynnika grzewczego 16 bar (1,6 MPa).
Nagrzewnica wyposażona jest w zawór spustowy i odpowietrzający.

Zalecane akcesoria:

Termostat F3000 chroni elementy grzejący przed zamarzaniem. 
Termostat może być wmontowany fabrycznie do wężownicy lub 
dostarczony jako element odrębny.
Zestaw mieszający USWK.

 J Chłodnica wodna

Jednostka składa się z miedzianych rurek z aluminiowymi lamelami. 
Sekcja obejmuje wyjmowaną wannę ociekową.
Dla mieszanin wody lub glikol, stężenie glikolu do 50%. Maksymalne 
ciśnienie w jednostce chłodzącej wynosi 16 bar (1,6 MPa).
Chłodnica wyposażona jest w zawór spustowy i odpowietrzający.

Zalecane akcesoria: 

Zawór trójdrogowy z elektrycznym siłownikiem.

 J Chłodnica freonowa DX

Jednostka składa się z miedzianych rurek z aluminiowymi lameli. 
Sekcja obejmuje wyjmowaną wannę ociekową. W chłodnicy można 
stosować freon R22, R407, R410A i innych.
Chłodnica wyposażona jest w zawór spustowy i odpowietrzający.
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 J Wymiennik obrotowy

Obrotowy wymiennik ciepła to powoli obracający się walec 
o konstrukcji przypominającej plaster miodu z warstw aluminiowych 
pasków pomiędzy powietrzem nawiewanym i wywiewanym. Podczas 
rotacji z powietrza usuwanego z pomieszczenia przez połowę obrotu 
pobierane jest ciepło, które następnie oddawane jest do powietrza 
nawiewanego w drugiej połowie rotacji. W ten sposób energia cieplna 
z powietrza usuwanego jest przekazywana do materiału wymiennika, 
a następnie do świeżego powietrza, dzięki czemu temperatura 
dostarczanego powietrza jest wyższa.
Zalety wymiennika obrotowego są następujące: wysoka sprawność, 
utrzymanie dogodnej wilgotności i niskie ryzyko zamarzania.
Istnieją dwa typy wymienników obrotowych AirVents:
 

 � Typ kondensacyjny (standard);
 � Typ entalpijny. Dodatkowa higroskopijna powłoka na taśmie 

umożliwia przenoszenie wilgoci z jednego strumienia powietrza do 
drugiego. Ta cecha jest szczególnie użyteczna, gdy rotora używa 
się latem łącznie z systemem klimatyzacji.

 J Wymiennik krzyżowy

Jest to wymiennik, w którym ciepło jest przekazywane z powietrza 
usuwanego do powietrza nawiewanego z zewnątrz na krzyż.
Wymiennik krzyżowy zbudowany jest z profilowanych, aluminiowych 
płyt, obudowanych elastyczną substancją uszczelniającą odporną na 
skrajne temperatury. Uszczelnienie w niezawodny sposób oddziela 
strumień powietrza wywiewanego od nawiewanego, eliminując 
przepływ między nimi i uniemożliwia przenikanie wilgoci, brudu, 
zapachów i mikroorganizmów.
Aby uniknąć zamarzania, wymiennik ciepła ma aktywną ochronę 
w formie bypassu.
W sekcji wymiennika krzyżowego znajduje się wanna ociekowa.
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Przepustnice powietrza 

Lamele są wykonane z profili aluminiowych.
Przepustnice mogą być montowane wewnątrz lub na zewnątrz centrali. 
Rama wokół przepustnicy jest ze stali ocynkowanej.
Koła zębate z poliwęglanów, są montowane wewnątrz ramy, osłonięte 
od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Siłowniki są montowane 
na czpieniach o przekroju kwadratowym. Jeśli przepustnica jest równa 
lub wyższa niż 1200 mm, wmontowane są dwa czpienie. Szczelność 
instalacji powietrznej klasy 3 według EN 1751.
Opcjonalnie: Wersja «Północna»
W regionach, gdzie temperatura powietrza na zewnątrz spada poniżej 
-40°C między lamelami montowany jest system ogrzewania na prąd. 
Ogrzewanie chroni lamele i tryby przed osadzaniem się lodu. 
Zalecane wyposażenie dodatkowe: Siłowniki elektryczne  
BELIMO: 

 � ON/OFF lub ustawianie od 0 do 100% ... Sygnał 10V z systemu 
sterującego.

 � Gdy wyłączone jest zasilanie, siłownik ze sprężyną powrotną 
zamyka przepustnicę.

Połączenie elastyczne 

Elastyczne połączenia to dwa kołnierze połączone materiałem
tłumiącym wibracje. Wkładki są wykonane ze stali ocynkowanej i taśmy 
polietylenowej wzmocnionej tkaniną z poliamidów.
Zastosowanie:
Połączenie centrali z instalacją kanałów wentylacyjnych w celu 
zmniejszenia wibracji.

Wersja zewnętrzna 
W przypadku, gdy centrala znajduje się na zewnątrz budynku, stosuje 
się dodatkową ochronę przed opadami.

 � czerpnie/ wyrzutnie powietrza chroniące przed warunkami 
atmosferycznymi

 � przepustnice zabudowane w sekcji centrali w celu ochrony 
siłownika 

 � Daszek płaski lub dwuspadowy

Chroni jednostkę przed zewnętrznym wpływem: wody, piasku, liści, 
innych czynników. Osłona wyposażona jest w siatkę ochronną. Długość 
osłony 300 mm. Wszelkie połączenia uszczelnione.

WyposaZ’ enie dodatkowe

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej RNS

Czujnik triacowy umożliwia płynna regulację mocy grzewczej grzałek.  
Maksymalna moc grzewcza to 75 kW (25 kW triac + dwa stopnie  
po 25 kW).

Presostat ciśnienia DTV 500

Czujnik różnicy ciśnień sygnalizuje błąd w przypadku zanieczyszczenia 
filtrów powietrza, pęknięcia paska w wentylatorach z napędem paso-
wym, niskiego przepływu powietrza przy nagrzewnicach elektrycznych 
itp.

Czujnik termiczny F3000

Termostat sygnalizuje niebezpieczeństwo zamarznięcia wody w na-
grzewnicy wodnej.
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Dane techniczne:

USWK 
3/4-4

USWK 
3/4-6

USWK  
1-6

USWK  
1-10

USWK  
1 1/4-10

USWK  
1 1/4-16

USWK  
1 1/2-16

USWK  
1 1/2-25

USWK 
2-25

USWK 
2-40

Pompa cyrkulacyjna DAB VA65/
180

DAB A50/
180XM

DAB A56/
180XM

DAB BPH 120/
250.40M

DAB BPH 120/
280.50T

Trójdrogowy zawór  
z elektrycznym siłownikiem

Belimo 
R317

Belimo 
R318

Belimo 
R322

Belimo 
R323

Belimo 
R329

Belimo 
R331

Belimo 
R338

Belimo 
R339G

Belimo 
R348

Belimo 
R349G

Siłownik zaworu trójdrogowego Belimo LR24A-SR Belimo 
NR24A-SR

Belimo 
SR24A-SR

Belimo 
NR24A-SR

Belimo 
SR24A-SR

Połączenie Przewód Kołnierz

Średnica nominalna  
trójdrogowego zaworu DN 20 DN 20 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 40 DN 40 DN 50 DN 50

Trójdrogowy zawór Kvs 4 6.3 6.3 10 10 16 16 25 25 40

Przepływ wody (m3/h)
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Zestaw mieszający wodę USWK

USWK kontroluje moc grzania i chłodzenia wody w wymiennikach 
poprzez regulację temperatury wody zasilającej wymiennik. W USWK 
jest trójdrogowy zawór z siłownikiem modulującym 0-10V i pompą 
przepływową.

Tabela doboru USWK

Przemiennik częstotliwości

Falowniki Danfoss umożliwiają płynna regulację, łagodne włączenie 
i aktywna ochronę przed przegrzaniem asynchronicznych silników 
wentylatorów.
Falownik może być zamontowany wewnątrz sekcji lub dostarczony 
jako odrębny element.
Zaleca się stosowanie VFD zarówno do wentylatorów z napędem 
pasowym jak i z napędem bezpośrednim
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 J System kontrolny

System kontroli AirVENTS zapewnia maksymalną niezawodność, łatwość 
użytkowania i instalacji.

System kontrolny dostępny jest w trzech wersjach: 

 � Blok kontrolny w plastikowej obudowie, z zewnętrznym wentylatorem 
VFD i elektrycznym czujnikiem temperatury;

 � Blok kontrolny w obudowie metalowej. Kontrola prędkości obrotów 
wentylatora i triakowy czujnik temperatury (jeśli w zestawie) montowa-
ne są wewnątrz tablicy rozdzielczej;

 � Jednostka plug-and-play ze wszystkimi czujnikami jest fabrycznie 
montowana wewnątrz jednostki.

 � Blok kontrolny (w zależności od modelu) ma następujące funkcje:

System sterowania budynkami

 � Zasilanie wszystkich elementów jednostek.
 � Aktywna ochrona przed przeciążeniem.
 � LED-owa sygnalizacja błędów (error).
 � Włączanie i wyłączanie systemu.
 � Sterowanie nagrzewnicą wodną lub elektryczną. System dostar-

czany jest z niezbędnymi czujnikami zewnętrznymi powietrza, 
zabezpieczającymi przed zamarzaniem wody (glikolu), zabezpie-
czeniem włączeń pompy przed pracą «na sucho», przegrzaniem 
jednostki grzewczej (termostaty bezpieczeństwa i awaryjny).

 � Wstępne chłodzenie nagrzewnic elektrycznych, podgrzewanie na-
grzewnic wodnych w okresach niskich temperatur.

 � Zawór chłodnicy wodnej.
 � Płynne sterowanie bypassem na wymienniku krzyżowym (aktywna 

ochrona przed zamarzaniem).
 � Sygnał wyjściowy przepustnic powietrza.
 � Płynna kontrola wymiennika obrotowego VFD;
 � Alarm zanieczyszczenia filtrów powietrza;
 � Kontrola wentylatora VFD. Łagodne włączanie i wyłączanie, aktywna 

ochrona przeciążenia silnika.
 � Sterowanie wentylacją, kontrola poziomu CO, temperatury, poziomu 

wilgotności itp.;
 � Programowanie tygodniowe i dzienne;
 � Alarm pożarowy;
 � Integracja z systemami sterowania w budynku.

 J Centrala plug-and-play: kompletne przygotowanie in-
stalacji elektrycznej:

Dodatkowa opcja – przygotowanie instalacji elektrycznej obejmuje: 
 � Instalację siłowników przepustnic powietrza
 � Instalację i regulację presostatów ciśnienia w sekcjach z filtrami.
 � Instalację i regulację termostatów i czujników na nagrzewnicy wodnej;
 � Instalacja falownika VFD wymiennika obrotowego ;
 � Instalacja siłowników przepustnicy dodatkowej na wymienniku krzy-

żowym;
 � Montaż czujników triakowych na nagrzewnicy elektrycznej;
 � Instalacja i regulacja falownika VFD wentylatora;
 � Instalacja i regulacja wszystkich czujników temperatury i wilgoci 

w centrali;
 � Instalacja bloku kontrolnego z programowalnym zestawem wewnątrz 

jednostki lub ustawienie wszystkich kontaktów elektrycznych do jed-
nego bloku kontaktowego dla łatwego połączenia z zewnętrznym blo-
kiem kontrolnym (w zależności od potrzeb klienta).

 � Opcja plug-and-play daje możliwość transportu centrali w osobnych 
sekcjach. W takiej sytuacji instaluje się wtyczki do łączenia przewodów 
w miejscach połączeń bloków.
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 J System sterowania budynkami

System automatyki central AirVENTS można łatwo włączyć do struktury systemu sterowania w budynku (SCADA, BMS, «inteligentny dom»).
Wszelkie dostępne informacje są przetwarzane przez programowalny moduł kontrolny, dostępny dzięki standardowym protokołom komunikacji

 � MODBUS TCP
 � LON WORKS

Inne protokoły mogą być wykorzystane według życzenia klienta i potrzeb projektu.

Sterowanie systemem 
wentylacyjnym

Sterowanie 
oświetleniem

Elementy podrzędne

Kontrola 
ogrzewania

Sterowanie 
klimatyzacją

Zabezpieczenia  
(dostęp do sterowania)

Kontrola i monitorowanie 
zużycia energii elektrycznej
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FORMULARZ DANYCH TECHNICZNYCH
Poza wymiarami i typem, aby oferować Państwu najlepsze rozwiązanie, 
nasi inżynierowie muszą prawidłowo określić wymagany poziom 
przepływu powietrza i temperaturę, temperatury na zewnątrz zimą 
i latem, poziom filtracji powietrza, możliwości regulacji wilgotności, 
potrzebę wolumenu powietrza przy wlotach i wylotach, wymogi 
ciśnienia dla wentylatorów. Czym więcej informacji dostarczy klient, 
tym lepsze rozwiązanie możemy zaoferować według indywidualnych 
oczekiwań.

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne (AHU) to skomplikowane 
urządzenia składające się z dokładnie wyselekcjonowanych 
podzespołów, które dobierane są w określony przez zamawiającego 
punkt pracy. 
Można dokonać wyboru potrzebnej jednostki korzystając  
z programu doboru VENTS AHU Selection lub zwrócić się do 
naszego Konsultanta.

Formularz danych technicznych
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te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

cząstkowe ciśnienie pary wodnej (mbar]

Wilgotność (g/kg)

WYKRES MOLLIERA
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