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Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB-N, HFB

Zastosowanie

Aparat HFB w systemie 4-przewodowym s³u¿y do wenty-

lacji, grzania i ch³odzenia g³ównie w strefie przyokiennej

w pomieszczeniach o zmiennych zyskach (stratach) ciep³a.

Nadaje siê on doskonale do zabudowy w pod³odze podwój-

nej o wysokoœci w œwietle 250….350 mm.

Z uwagi na fakt , ¿e wszystkie elementy zamontowane s¹

w przestrzeni pod³ogowej, aparat HFB mo¿e byæ stosowa-

ny w pomieszczeniach o ca³kowicie przeszklonej fasadzie.

Aparat indukcyjny pod³ogowy HFB 800

(bez zaworów regulacyjnych i rusztu przechodniego;

po³¹czenia wodne-z lewej strony).

Sposób dzia³ania

Odpowiednio uzdatnione powietrze œwie¿e z centrali

dochodzi do komory z dyszami w aparacie indukcyjnym.

Wskutek indukcji dochodzi do zassania powietrza wtór-

nego w iloœci wielokrotnie wiêkszej ni¿ powietrze œwie¿e.

Nale¿y dodaæ, i¿ zasysane powietrze wtórne przesz³o

wczeœniej przez wymiennik ciep³a, ulegaj¹c odpowie-

dniemu sch³odzeniu lub podgrzaniu. Po zmieszaniu siê

z powietrzem œwie¿ym, mieszanina nawiewana jest kratk¹

pod³ogow¹, wzd³u¿ fasady, pionowo do góry.

Strumieñ nawiewanego powietrza miesza siê latem z cie-

p³ym powietrzem, zim¹ zaœ z ch³odnym powietrzem znad

fasady (okna).

W przypadku ch³odzenia mamy do czynienia, po miniêciu

krótkiej strefy mieszania, z wyporowym charakterem prze-

p³ywu powietrza w pomieszczeniu.

Aparat HFB mo¿e pracowaæ, po wy³¹czeniu centrali œwie-

¿ego powietrza, jako grzewczy konwektor pod³ogowy.

Korzyœci

•

•

•

•

•

•

Elastycznoœæ dzia³ania

Niskie zu¿ycie energii

Wysoki komfort ciep³y

Serwis

Monta¿

- Poprzez modu³owoœæ konstrukcji istnieje mo¿liwoœæ

stopniowego przechodzenia od konwektora pod³ogowe-

go (grzanie), poprzez mechaniczn¹ wentylacjê pomie-

szczenia, a¿ do aparatu 4-przewodowego z funkcj¹

ch³odzenia.

- Niskie koszty transportu powietrza pierwotnego dziêki

niskiemu ciœnieniu na dyszach.

- Zastosowane wymienniki o du¿ej powierzchni wymiany

ciep³a umo¿liwiaj¹ du¿¹ indukcjê w³asn¹ w przypadku

grzania.

- Wysoki komfort cieplny w przypadku ch³odzenia dziêki

po³¹czeniu systemu mieszania i systemu wyporowego

- Efekt kurtyny cieplnej przy oknach w okresie zimy

(grzanie).

- Bardzo niski poziom ha³asu.

- Brak przenoszenia siê ha³asu do pomieszczeñ s¹siednich.

- Serwis u³atwiony dziêki brakowi czêœci ruchomych i

³atwemu dostêpowi do elementów wymagaj¹cych okre-

sowego czyszczenia.

- Monta¿ aparatu niezale¿nie od monta¿u fasady i pod³ogi

podwójnej

- Szybka rozbudowa aparatu dziêki modu³owej konstrukcji

Akustyka

Aparat indukcyjny pod³ogowy HFB

z rusztem przechodnim.
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Dane techniczne
Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB-N

poziom mocy akustycznej 3dB(A)

(dysze z tworzywa)

±

specyficzna wydajnoœæ ch³o-

dzenia powietrza pierwotnego

ró¿nica temperatur powietrza w po-

mieszczeniu a temp. powietrza œwie¿ego

opory przep³ywu od strony wody

natê¿enie przep³ywu wody lodowej

ciœnienie statyczne na dyszach

iloœæ powietrza pierwotnego

poziom ciœnienia akustycznego przy

18 m Sabine (absorpcja pomieszczenia)
2

natê¿enie przep³ywu wody grzewczej

wtórna wydajnoœæ ch³odzenia

Wielkoœæ aparatu 630

Wielkoœæ aparatu 800

grzanie. Konwekcja w³asna

specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia

specyficzna wydajnoœæ grzania

ró¿nica temperatur powietrza nawiewanego

a temperatur¹ zasilania wody

wydajnoœæ ch³odzenia powietrza
pierwotnego

1) przy 16 C temp zasilania wody lodowej, 26 C temp. w pomieszczeniu, bez wykraplania.

2) przy temperaturze powietrza œwie¿ego 16 C i temperaturze powietrza wtórnego 26 C

3) przy temperaturze wody zasilaj¹cej 70 C i temperaturze powietrza wtórnego 20 C

4) poziom mocy akustycznej dla dysz z tworzywa; dla dysz aluminiowych - wartoœæ wy¿sza o ok. 3dB

0 0

0 0

0 0
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Dane techniczne

Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB-N

poziom mocy akustycznej 3dB(A)

(dysze z tworzywa)

±

opory przep³ywu od strony wody

natê¿enie przep³ywu wody lodowej

ciœnienie statyczne na dyszach

iloœæ powietrza pierwotnego

poziom ciœnienia akustycznego przy

18 m Sabine (absorpcja pomieszczenia)
2

natê¿enie przep³ywu wody grzewczej

wtórna wydajnoœæ ch³odzenia

Wielkoœæ aparatu 1000

Wielkoœæ aparatu 1250

1) przy 16 C temp zasilania wody lodowej, 26 C temp. w pomieszczeniu, bez wykraplania.

2) przy temperaturze powietrza œwie¿ego 16 C i temperaturze powietrza wtórnego 26 C

3) przy temperaturze wody zasilaj¹cej 70 C i temperaturze powietrza wtórnego 20 C

4) poziom mocy akustycznej dla dysz z tworzywa; dla dysz aluminiowych - wartoœæ wy¿sza o ok. 3dB

0 0

0 0

0 0

specyficzna wydajnoœæ ch³o-

dzenia powietrza pierwotnego

ró¿nica temperatur powietrza w po-

mieszczeniu a temp. powietrza œwie¿ego

specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia

specyficzna wydajnoœæ grzania

grzanie. Konwekcja w³asna

ró¿nica temperatur powietrza nawiewanego

a temperatur¹ zasilania wody

wydajnoœæ ch³odzenia powietrza
pierwotnego
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Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB-N

Wymiary

widok A-A

Aparat indukcyjny typ HFB-N
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Wlk.

Ruszt z blachy nierdzewnej: 187

Ruszt z alum. zwijany: 191



poziom mocy akustycznej 3dB(A)

(dysze z tworzywa)

±

opory przep³ywu od strony wody

natê¿enie przep³ywu wody lodowej

ciœnienie statyczne na dyszach

iloœæ powietrza pierwotnego

poziom ciœnienia akustycznego przy

18 m2 Sabine (absorpcja pomieszczenia)

natê¿enie przep³ywu wody grzewczej

wtórna wydajnoœæ ch³odzenia

Wielkoœæ aparatu 630

Wielkoœæ aparatu 800

Dane techniczne

Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB

1) przy 16 C temp zasilania wody lodowej, 26 C temp. w pomieszczeniu, bez wykraplania.

2) przy temperaturze powietrza œwie¿ego 16 C i temperaturze powietrza wtórnego 26 C

3) przy temperaturze wody zasilaj¹cej 70 C i temperaturze powietrza wtórnego 20 C

4) poziom mocy akustycznej dla dysz z tworzywa; dla dysz aluminiowych - wartoœæ wy¿sza o ok. 3dB

0 0

0 0

0 0

specyficzna wydajnoœæ ch³o-

dzenia powietrza pierwotnego

ró¿nica temperatur powietrza w po-

mieszczeniu a temp. powietrza œwie¿ego

specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia

specyficzna wydajnoœæ grzania

grzanie. Konwekcja w³asna

ró¿nica temperatur powietrza nawiewanego

a temperatur¹ zasilania wody

wydajnoœæ ch³odzenia powietrza
pierwotnego
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poziom mocy akustycznej 3dB(A)

(dysze z tworzywa)

±

opory przep³ywu od strony wody

natê¿enie przep³ywu wody lodowej

ciœnienie statyczne na dyszach

iloœæ powietrza pierwotnego

poziom ciœnienia akustycznego przy

18 m2 Sabine (absorpcja pomieszczenia)

natê¿enie przep³ywu wody grzewczej

wtórna wydajnoœæ ch³odzenia

Dane techniczne

Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB

Wielkoœæ aparatu 1000

Wielkoœæ aparatu 1250

grzanie. Konwekcja w³asna

ró¿nica temperatur powietrza nawiewanego

a temperatur¹ zasilania wody

wydajnoœæ ch³odzenia powietrza
pierwotnego

1) przy 16 C temp zasilania wody lodowej, 26 C temp. w pomieszczeniu, bez wykraplania.

2) przy temperaturze powietrza œwie¿ego 16 C i temperaturze powietrza wtórnego 26 C

3) przy temperaturze wody zasilaj¹cej 70 C i temperaturze powietrza wtórnego 20 C

4) poziom mocy akustycznej dla dysz z tworzywa; dla dysz aluminiowych - wartoœæ wy¿sza o ok. 3dB

0 0

0 0

0 0

specyficzna wydajnoœæ ch³o-

dzenia powietrza pierwotnego

ró¿nica temperatur powietrza w po-

mieszczeniu a temp. powietrza œwie¿ego

specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia

specyficzna wydajnoœæ grzania

7



Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB

widok A-A

Wymiary

Aparat indukcyjny typ HFB
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Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB - N, HFB
Dobór
Aparat indukcyjny typ HFB-N 800 i HFB 800 (4-rurowy). Ch³odzenie
Opory przep³ywu od strony wody i wydajnoœci ch³odzenia przy ró¿nych

przep³ywach

Aparat indukcyjny typ HFB 800 (4-rurowy). Grzanie

Opory przep³ywu od strony wody i wydajnoœci grzania przy ró¿nych

przep³ywach
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Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB

Monta¿

Zwarta konstrukcja aparatu pozwala na jego monta¿ w ty-

powych konstrukcjach pod³óg podwójnych, pomiêdzy sto-

pami wsporczymi.

Dok³adne ustawienie aparatu nastêpuje za pomoc¹ regulacji

stóp aparatu.

Pod³¹czenie powietrza pierwotnego nastêpuje do 1 z 2

króæców z ty³u aparatu.

Miejsce na zawory regulacyjne i pod³¹czenia wodne znaj-

duje siê po lewej stronie aparatu. Przejœcie dla przewodów

wodnych przewidziano w tylniej œcianie , po lewej stronie.

Ruszt przechodni (kratka pod³ogowa) zlicowany jest

z pod³og¹.

Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB z rusztem

Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB; zabudowa w pod³odze podwójnej, miêdzy wspornikami pod³ogi podwójnej

Przebieg monta¿u

- Ustawienie aparatu wzd³u¿ fasady

- Precyzyjna regulacja wysokoœci za pomoc¹ regulowa-

nych stóp

- Wyregulowanie przepustnicy powietrza œwie¿ego i po-

miar ciœnienia

- Ustawienie stóp p³yt pod³ogowych i monta¿ p³yt pod³o-

gowych przylegaj¹cych bezpoœrednio do aparatu.

- Przykrycie pasywnej czêœci aparatu wyk³adzin¹ po-

d³ogow¹.

- Zawory regulacyjne z napêdem p³ynnym, termicznym lub

3-punktowym.

- Elastyczne przewody izolowane z szybkimi pod³¹cze-

niami wodnymi na „zatrzask“, wraz z odpowietrzeniem

- Stabilna, przechodnia krata pod³ogowa z lamelami

równoleg³ymi do fasady; opcjonalnie: stal lakierowana

lub stal szlachetna. W przypadku stosowania krat po-

d³ogowych innych producentów wymagana jest zgoda

firmy LTG, aby zapewniæ prawid³owe dzia³anie ca³ego

system.

- Przepustnica reguluj¹ca iloœæ powietrza pierwotnego

w stosunku 1:1,5

Regulacja wydajnoœci nastêpuje od strony wody za pomoc¹

zaworów regulacyjnych.

Wszystkie elementy le¿¹ w obrêbie wanny z blachy sta-

lowej i s¹ ³atwo dostêpne w celu czyszczenia, przegl¹dów

serwisu itp.

Wyposa¿enie dodatkowe (specjalne)

Regulacja

Serwis
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Aparat indukcyjny pod³ogowy typ HFB - N, HFB
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Oznaczenie

Aparat 2-przewodowy

Aparat 4-przewodowy

Wykonanie w¹skie

Wielkoœæ

Szerokoœæ rusztu

D³ugoœæ aparatu

bez wspornika koñcowego dla blachy dystansowej

1 wspornik koñcowy

2 wsporniki koñcowe

Ruszt Stal nierdzewna

Aluminium 20mm - zwijany

Stal lakierowana (tylko HFB)

Aluminium eloksowane (tylko HFB)

Obudowa lakierowana - kolor czarny

Obudowa lakierowana - kolor specjalny




