System klimatyzacji - Indivent
wyci¹g

®

powietrze œwie¿e wywiew

zimna woda

Rozdzia³ powietrza ( schematycznie) przy zastosowaniu systemu Indivent ®

Wymagania

1. Strefa mieszania: szybki
wzrost temperatury nawiewu
poprzez intensywne mieszanie siê z powietrzem z pomieszczenia.
2. Strefa wyporowa: wolne
przemieszczanie siê mieszaniny w kierunku fasady.
3. Termika i cyrkulacja: odprowadzaj¹ ciep³e i zanieczyszczone powietrze pod strop,
poza strefê przebywanie cz³owieka.
4. Powietrze powrotne jako wywiew (poza pomieszczenie)
i recyrkulacja.

Sposób dzia³ania

Nowoczesne systemy klimatyzacji musz¹ odprowadzaæ
zyski ciep³a i zanieczyszczenia z pomieszczeñ biurowych
w sposób pewny, bez odczucia przeci¹gu. Jednoczeœnie system taki powinien cechowaæ siê du¿¹ elastycznoœci¹ i prostot¹ monta¿u i zezwalaæ na zmienn¹ aran¿acjê pomieszczeñ .

Wysokoindukcyjny nawiewnik szczelinowy LDB z zintegrowanym ch³odzeniem zamontowany jest w pomieszczeniu, w stropie podwieszonym, lub w uskoku w pomieszczeniu od strony korytarza. Ogrzewanie przejmuj¹
grzejniki umieszczone przy oknach. W ten sposób zagwarantowano, ¿e rozdzia³ powietrza jest jednakowy dla zimy
i dla lata. Powietrze obiegowe zasysane jest z pomieszczenia i podawane na ch³odnicê aparatu. Taka mieszanina powietrza obiegowego i œwie¿ego po odpowiedniej
obróbce nawiewana jest nawiewnikiem LDB do pomieszczenia. W krótkiej strefie mieszania 1 dochodzi, dziêki
intensywnej indukcji, do znacznego zmniejszenia ró¿nicy
temperatur pomiêdzy temperatur¹ w pomieszczeniu, a temperatur¹ nawiewu. Jednoczeœnie zmniejsza siê prêdkoœæ
nawiewanego powietrza. Powsta³a w ten sposób struga
powietrza 2 (system wyporowy) zmienia kierunek przep³ywu przy pod³odze i przesuwa siê wolno (ok.0,15m/s) przez
ca³¹ powierzchniê pomieszczenia w kierunku fasady. Strefa ch³odzona wolna jest praktycznie od turbulencji, a prêdkoœæ powietrza nie zale¿y od wydajnoœci ch³odniczej.
Ró¿nica temperatur miêdzy g³ow¹ a stopami cz³owieka
wynosi maks. 1K. Powietrze 3, które ogrza³o siê wskutek
lokalnych zysków ciep³a (osoby, komputer itd..), unosi siê
do góry, poza strefê przebywania cz³owieka. Tworzy siê
tam poduszka ciep³ego powietrza o podwy¿szonym stê¿eniu zanieczyszczeñ. Zanieczyszczenia te oraz zyski ciep³a
usuwane s¹ z pomieszczenia wraz z wywiewem 4. Takie
celowe rozwarstwienie temperatur oznacza ekonomiczn¹
i ma³o energoch³onn¹ eksploatacjê.
Program dostawczy
Kluczowym elementem systemu Indivent jest wysokoindukcyjny nawiewnik szczelinowy LDB z zintegrowanym aparatem ch³odz¹cym.
Typ LHG
Aparat indukcyjny dla sta³ej iloœci powietrza pierwotnego,
regulacja wydajnoœci ch³odzenia od strony powietrza za
pomoc¹ przepustnic z si³ownikiem lub od strony wody za
pomoc¹ zaworów regulacyjnych.
Produkowany w 5 wielkoœciach.

Rozwi¹zanie

System LTG Indivent spe³nia te wymagania. Cechuje go
wysoki komfort termiczny, co osi¹gniêto ³¹cz¹c zalety systemu mieszania i systemu wyporowego.

Korzyœci
Komfort
- Wysoka wydajnoœæ ch³odnicza i równomierny rozk³ad
temperatur na ca³ym obszarze przebywania cz³owieka.
- Wysoki komfort cieplny dziêki niskim prêdkoœciom
i nieznacznym turbulencjom powietrza (ruch zbli¿ony do
laminarnego).
- Podwy¿szenie jakoœci powietrza poprzez odprowadzenie
ciep³ego i zanieczyszczonego powietrza poza strefê przebywania cz³owieka.
Ekonomika
- W prezentowanym systemie potrzebna jest jedynie niewielka sieæ kana³ów œwie¿ego powietrza; zyski ciep³a
odprowadzana s¹ skutecznie poprzez sieæ wody zimnej.
Elastycznoœæ
- Architekt wnêtrz mo¿e dowolnie kszta³towaæ strop,
oœwietlenie i strefê przyokienn¹.
- Dowolnoœæ w aran¿acji pomieszczenia i usytuowania
stanowisk pracy (ca³a powierzchnia pomieszczenia posiada jednakowe parametry powietrza).
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System klimatyzacji - Indivent ®
Monta¿

Propozycje monta¿u (zabudowy)

Monta¿ nastêpuje od strony korytarza w uskoku (brak stropu podwieszonego) lub w stropie podwieszonym. Aparat
Indivent pod³¹czony jest do kana³u powietrza œwie¿ego
oraz sieci wody lodowej.

Optymalna zabudowa szczeliny nawiewnej w stropie
zale¿y od :
• przeznaczenia pomieszczenia,
• typu pomieszczenia,
• aran¿acji stropu,
• mo¿liwoœci wywiewu w obrêbie stropu podwieszonego,
Wygl¹d nawiewnika, mo¿liwoœci regulacji itp. powoduj¹,
¿e istnieje wiele rozwi¹zañ, gwarantuj¹cych zarówno estetyczny wygl¹d stropu jak i optymalny rozdzia³ powietrza.
Niektóre z nich podano poni¿ej.
Najprostszym sposobem doprowadzenia powietrza obiegowego do aparatu jest wykorzystanie w stropie podwieszonym tzw. kratek (rasterów) przewa³owych.
Czêsto stosuje siê tzw. uskoki lub zamkniête w sobie stropy
podwieszone lekkiej konstrukcji. Otworem prowadz¹cym
powietrze wtórne do aparatu mo¿e byæ z powodzeniem np.
szczelina (fuga) przebiegaj¹ca wzd³u¿ uskoku lub zamykaj¹ca strop podwieszony. Œrednia prêdkoœæ przep³ywu powietrza w takich otworach powinna wynosiæ 0,6 – 0,9 m/s.

Monta¿ systemu Indivent ®

Jeœli nawiewnik szczelinowy zamontowany jest od strony
korytarza, zaleca siê :
- w przypadku braku uskoku oddzielaj¹cego nawiew od
wywiewu, zachowaæ odstêp ok.1m miêdzy nawiewem
a wywiewem.
- nawiewnik zabudowaæ równolegle do œciany korytarza
w odl. 0,6 – 1m.

Strefa mieszania

- w przypadku szaf zabudowanych na wysokoœæ pomieszczenia, nale¿y utrzymaæ odstêp ok. 0,2 m od œciany
frontowej szafy.
- szafy umieszczone pod wylotem nie zak³ócaj¹ cyrkulacji powietrza, jeœli wysokoœæ szafy jest o ok. 40 cm ni¿sza ni¿ pomieszczenie.

Odchylenie strugi powietrza przy pod³odze

Odprowadzenie ciep³ego powietrza do góry
wskutek ogrzania o lokalne zyski ciep³a

Przyk³ad zabudowy systemu Indivent ®
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System klimatyzacji Indivent typ LHG
Aparat indukcyjny sufitowy dla systemu 2-przewodowego
Wykonanie
Nawiewnik szczelinowy typ LDB
Walce:

polystyrol, kolor czarny, matowy
Polystyrol, kolor bia³y, matowy.

Szyny:

aluminium eloksydowane, lakierowane
(wg. RAL) lub chrom b³yszcz¹cy.

Skrzynka rozprê¿na: blacha stalowa, ocynkowana.

Zintegrowana jednostka ch³odz¹ca
Obudowa :

blacha stalowa , ocynkowana.

Wymiennik:

rurki miedziane z naci¹gniêtymi lamelami z aluminium.

Filtr powietrza: klasa EU 2

Tolerancje
- Wszystkie tolerancje wymiarów podanych w tym katalogu – wg. DIN 7168.

Korzyœci
• Wysoka wydajnoœæ ch³odzenia
Dziêki wysokosprawnym wymiennikom ciep³a.

Powierzchnie obudowy

• Niski poziom ha³asu
Dziêki dyszom o specjalnej konstrukcji i ich konfiguracji.

- Wykonanie powierzchni obudów zg. z przeznaczeniem
do stosowania w budynkach u¿ytecznoœci publicznej,
– wg.DIN 1946 cz.2.
Inne wykonania – na ¿yczenie.

• Elastycznoœæ w doborze dysz.
Dla ka¿dego przypadku dobiera siê odpowiedni¹
kombinacjê ró¿nych dysz.
• Wysoka pewnoœæ dzia³ania.
Przepustnice (regulacja od strony powietrza)
o stabilnych osiach montowanych w ³o¿yskach
kulkowych.
• Napêdy nie wymagaj¹ce serwisowania.
Napêdy elektryczne ( 0-10 V p³ynna reg. lub 3punktowa) cechuje du¿a niezawodnoœæ dzia³ania.
• Dobór aparatów za pomoc¹ programów
komputerowych.
Dziêki temu dla ka¿dego przypadku dobrany byæ mo¿e
optymalny aparat.
• Odpornoœæ po¿arowa.
Wszystkie elementy wykonane z metalu.
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System klimatyzacji Indivent typ LHG
Aparat indukcyjny podstropowy, system 2-przewodowy
Wymiary

kratka wywiewna np. LTG , LCD
strop

Profil wylotu do wyboru
Tutaj przedstawiono profil 0

pod³¹czenie dla rurki Cu 12x1
(inne pod³¹czenia na ¿yczenie)

spust kondensatu na
¿yczenie 15, zewn.

monta¿; podwieszenie
za pomoc¹
prêtów gwintowanych

miejsce na napêd,
zale¿nie od jego
rodzaju str. prawa
lub lewa

monta¿ podwieszenie
za pomoc¹
prêtów gwintowanych

Z powodów transportowych mo¿liwa dostawa aparatu w ca³oœci przy d³ugoœci nawiewnika maks. 2000 mm.
Przy d³u¿szym nawiewniku -dostawa: oddzielnie aparat i nawiewnik
wymiar C
wymiar D
wymiar
Wlk.
wymiar B
d³ugoœæ wylotu
wanna kondensatu
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System klimatyzacji Indivent typ LHG
Aparat indukcyjny podstropowy, system 2-przewodowy
dane techniczne
®

d³ugoœæ wylotu

Wlk.

Wlk.

Wlk.

Wlk.

Objaœnienia

ciœnienie statyczne na dyszach
iloœæ powietrza pierwotnego (± 10%)
Poziom mocy akustycznej (±3 dB) (przy
otwartym stropie podwieszonym)
pierwotna wydajnoœæ ch³odzenia
ró¿nica temperatur miêdzy pomieszczeniem
a powietrzem pierwotnym
ró¿nica temperatur powietrza w pomieszczeniu
a temperatur¹ zasilenia wody

Wlk.
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specyficzna wydajnoœæ ch³odzenia powietrza
wtórnego
natê¿enie przep³ywu wody lodowej
opory przep³ywu od strony wody
zbyt ma³a iloœæ pow.pierwotnego przy
danej d³. nawiewnika
zbyt du¿a iloœæ pow. pierwotnego przy
danej d³. nawiewnika

System klimatyzacji Indivent typ LHG

Aparat indukcyjny podstropowy, system 2-przewodowy - dane techniczne
Wykres 1

-

opory przep³ywu od strony wody

opory przep³ywu od strony wody

temperatura zasilenia

Wlk.
Wlk.
Wlk.
Wlk.
Wlk.

przep³yw wody

Wykres 2 - spadek wtórnej wydajnoœci ch³odniczej przy zmiennym
przep³ywie wody

wtórna wydajnoœæ ch³odnicza

Uwaga !
Min.przep³yw wody nie powinien
byæ mniejszy ni¿ 20% przep³ywu
znormowanego.
Przep³yw znormowany:

Wlk.
Wlk.
Wlk.
Wlk.
Wlk.

przep³yw w % w stosunku do przep³ywu znormowanego.
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