
 
 

Standard wykonania Central wentylacyjnych 
 
 
A.) Podstawowe parametry techniczne central (klasy). 
 Stabilność mechaniczna Klasa:    D1 
 Nieszczelności obudowy: Klasa     L1 
 Izolacja termiczna: Klasa     T2 
 Izolacja mostków termicznych: Klasa    TB2 
 Zabezpieczenia obudowy przed korozją:   C4 
 Nieszczelności obudowy filtrów:    <0,1% 
 Wskaźnik izolacyjności akustycznej EN DIN ISO 140:   41dB 
 Parametry obudowy są zgodne z norma DIN EN 1886: 
 
 
 
 Tłumienie dźwięku De jest zgodne z wymogami normy EN 1886 i dotyczy całej centrali. 
 Indeks izolacyjności RW dotyczy ścianek obudowy. 
    De (dB)  RW (dB) 
 * 125Hz 15,1 dB  23,0 dB 
 * 250Hz 22,8 dB  37,0 dB 
 * 500Hz  25,9 dB  47,0 dB 
 * 1000 Hz  30,4 dB  53,0 dB 
 * 2000 Hz 33,0 dB  59,0 dB 
 * 4000 Hz 38,1 dB  65,0 dB 
 * 8000 Hz  41,2 dB 
 
 ERP  2018 
 SFPv  wg. EN 13779 
  
 
 
B.) Opis konstrukcji i obudowy central 
 
Wytyczne ogólne 
 - wszystkie powłoki zewnętrznie i wewnętrznie malowane proszkowe w technologii Finish 
  Paiting  
 - elementy centrali dostarczane w szczelnym opakowaniu z foli 
 - podział sekcji z uwzględnieniem możliwości transportu 
 - spełniające normy: ErP, SFP, certyfikowane Eurovent 
 
Wytyczne detaliczne  
- obudowa o konstrukcji ramowej, z min 38 mm profili kwadratowych o 1,5 mm grubości ścianki. 
- profile ramowe aluminiowe (malowane proszkowe jak dla wykonania zewnętrznego)  
- rama konstrukcyjna podstawy, nośna centrali, o wysokości min 100 mm, ze stali ocynkowanej i 
dodatkowo malowana proszkowo 60 µm  
- panele obudowy central  
 całkowicie rozbieralne  
 wewnętrznie i zewnętrznie  malowane proszkowo 
 grubość łączna panelu nie mniej niż 47 mm 
 z niepalną izolacją z wełny mineralnej (DIN 4102 A1) o gęstości 55 kg / m3 
 wewnętrzna i zewnętrzna powłoka paneli wykonana z: 
  1,0 mm blach stalowych ocynkowanych, 
  lakierowane w technice finisz painting, tzn. po obróbce mechanicznej,  
   łącznie z krawędziami powlekane 60µm farbą proszkową 
- podział elementów funkcjonalnych wykonany przy pomocy wolnych od mostków cieplnych słupków
 konstrukcyjnych.  
- wewnętrzna powierzchnia centrali równa i idealnie gładka, optymalne pod względem oporów 
 powietrza 



- rama konstrukcyjna między panelami obudowy z profili aluminiowych lakierowanych bez spawów 
- materiały uszczelniające o zamknięte porach pod względem mikrobiologicznym. 
- uszczelki drzwi i paneli rozprowadzone jednolicie, bez przerw i nakładek 
- wszystkie uszczelki wymienialne, odporne na temperaturę do 80 ° C 
- wszystkie fugi i zagłębienia w podłodze muszą być odporne na działanie środków dezynfekujących i 
umożliwiać czyszczenie bez pozostałości tych środków 
- Elementy podzespołów – stal ocynkowana powlekana proszkowo min 60 µm 
- uszczelnienie bez użycia silikonów!! 
 
Wytyczne szczegółowe wykonania central: 
Standardowa kolejność sekcji: 

1. Filtr wstępny  
2. podgrzew z odzysku glikolowego ElektroFin 
3. Komora mieszania 
4. Wentylator 
5. Chłodnica 
6. Sekcja pusta 
7. Nagrzewnica 
8. Filtr dokładny  
9. Filtr ostateczny 
10. Nawilżacz 
 

Schemat budowy central wentylacyjnych 
 

 
 
Oznaczenia: 
F5 Filtr klasy F5  
T Tłumik standardowy 
F9  Filtr klasy F9  
KVS Wymiennik ElektroFinn pracujący w centralnym układzie odzysku glikolowego 
KM Komora mieszania z przepustnic     ą i siłownikiem o sterowaniu ciągłym 
W wentylator n- nawiewu, w- wywiewu 
C chłodnica wodna 
Nel nagrzewnica elektryczna (okres przejściowy) 
Nw nagrzewnica wodna (docelowa) 
TH Tłumik higieniczny (ściana do demontażu, kulisy do demontażu) 
H13 Filtr absolutny klasy H13 
NawEL Elektryczna wytwornica pary (oporowa!, woda DEMI) 
 

 Sekcja wentylatorowa:  
 - wentylatory z napędem: bezpośrednim AC, z zabudowanymi falownikami lub,  



     bezpośrednim EC 
 - silniki z wyłącznikami serwisowymi wyprowadzonymi na obudowę zewnętrzną 
 - silniki okablowane do falownika 
 - oświetlenie komory:  LED, o długości 450mm,  
     z wyłącznikiem indywidualnym oświetlenia umieszczonym 
        na obudowie zewnętrznej 
 - okno inspekcyjne komory w drzwiach, dla central o wysokości powyżej 1,6m 
 - pierścień pomiarowy ciśnienia do pomiaru wydajności wentylatora, z wyprowadzonymi 
  króćcami na obudowę centrali 
 - elementy zabudowane ze stali ocynkowanej lakierowanej RAL lub ze stali nierdzewnej 
  1.4301 
 Sekcja chłodnicy dla wersji higienicznej: 
 - taca ociekowa zatopiona poniżej podłogi centrali, ze stali nierdzewnej lub lakierowana 
  proszkowo 
 - odkraplacz rozbieralny, wyciągany, wymienny - rama - stal nierdzewna,  
       - wkład labiryntowy - tworzywo sztuczne 
 - wymiennik o:   lamelach Al-epoksydowane  
     odstęp lamel minimum 2,5 mm 
     rurki i kolektory miedziane 
     rama nośna   za stali 1.4301 
     szyny montażowe  ze stali 1.4301 
 Sekcja nagrzewnicy (inne wymienniki ciepła) dla wersji higienicznej: 
 - taca ociekowa zatopiona poniżej podłogi centrali, ze stali nierdzewnej lub lakierowanej 
  proszkowo 
 - wymiennik o:   lamelach Al-epoksydowane  
     odstęp lamel minimum 2,0 mm 
     rurki i kolektory miedziane 
     rama nośna   za stali 1.4301 
     szyny montażowe  ze stali 1.4301 
 - z ramą do rozpięcia kapilary czujnika przeciw zamrożeniowego, lakierowaną proszkowo 
  (tylko w przypadku medium 100% woda) 
 
 Wymienniki typu Elektro-Fin, dla wersji wymienników odpornych chemicznie ze  
 szczególnym uwzględnieniem chłodnic 
 - taca ociekowa zatopiona poniżej podłogi centrali, ze stali nierdzewnej lub lakierowanej 
  proszkowo 
 - odkraplacz rozbieralny, wyciągany, wymienny - rama - stal nierdzewna,  
       - wkład labiryntowy - tworzywo sztuczne 
 - wymiennik o:   w wersji Elektro-Fin z zastosowaniem: katodowego  
     epoksydowego materiału powłokowego dla wszystkich  
     powierzchni i elementów konstrukcji wymiennika tj. 
      - lamele Al z odstępem lamel minimum 2,5 mm 
     -  rurki i kolektory miedziane) 
      - rama nośna za stali 1.4301chłodnica pod płaszczem 
       Elektro-Fin 
      - rama nośna ze stal ocynkowana – rama pod  
       płaszczem Elektro-Fin 
     szyny montażowe  ze stali 1.4301 
 
 Sekcja filtrów:   
  - rama filtrów ze stali ocynkowanej lakierowana proszkowo lub stali nierdzewnej  
  - dla wszystkich central wykonać trójstopniową filtrację nawiewu: F5, F9, H13 
 
 Sekcje rewizyjne:  przed i za każdym wymiennikiem ciepła,  
     o szerokości minimum: 
      - 520mm dla central o wysokości powyżej 1,6 m 
      - 380mm dla central niższych 
     oświetlenie komór rewizyjnych dla central o wysokościach 
     powyżej 1.6m, umożliwiające inspekcje filtrów  
      - LED, o długości 450mm,  



      - z wyłącznikiem indywidualnym oświetlenia  
      umieszczonym na obudowie zewnętrznej  
 
 Drzwi rewizyjne dla każdej: sekcji rewizyjnej,  
     sekcji filtra 
     sekcji wentylatorowej  
     sekcji mieszania 
     wszystkie drzwi rewizyjne wyposażone w zaciski lub klamki 
     wszystkie drzwi rewizyjne w klasie T2 
 
 Panele inspekcyjne:  dopuszczalne dla central o wysokości poniżej 500mm 
     do dostępu do siłowników przepustnic wewnętrznych 
     w przypadku braku możliwości realizacji – zabudowa w  
      maszynowni piwnic 
 
 Przepustnice:   ze stali ocynkowanej lakierowane proszkowo 
 Króćce elastyczne:  z materiałem ramy ze stali ocynkowanej lakierowane  
      proszkowo 
 
 
C.) Technologia wykonania, zakres odporności chemicznej oraz parametry pracy wymienników 
 typu Elektro-Fin 
 
   Wymienniki w technologii ElktroFinn muszą posiadać powłokę epoksydową odporną chemicznie na 
następujące substancje chemiczne (w temperaturach otoczenia +10 do +60C): 
 

 



 
rozpuszczone w powietrzu obiegowym lub usuwanym.  
Powłoka ma pokrywać każdą część wymiennika łącznie z kolektorami zasilającymi i powrotnymi 
 
Dane techniczne - wymagane parametry technologiczne wymienników (wykonania wymienników): 
ASTM B117-97 (mgła solna) Certyfikat     ISO 9227 6,048 godz 
ASTM G85 (Swaat test - Zmodyfikowana mgła solna)   ISO 9227  
ASTM D3359-97 (przyczepność krzyżowa)    ISO 2409 5B / 0 europejska 
AHRI 410 (redukcja wymiany ciepła)     <1% 
ASTM D7091 (grubość warstwy suchej)    ISO 19840 15-30 μm 
ASTM D870-02 (zanurzenie w wodzie)     ISO 2812-2 > 1.000 godz 
ASTM D2794-93 (Odporność na uderzenia)    ISO 6272-1 160 w / lbs direct 
GM 9540P-97 (AcceleratedCorrosionTest)    120 cykli 
MIL-STD-810F       Method509.4 (Piasek i pył) 
GRANICE TEMPERATURY      -71 F do325 F / -57 ° C do 163 ° C  
        (obciążenie suche) 
ZAKRES        pH 3–12 
C5 Mar. i C5 Ind.      ISO 12944  (dla Ecoat + UV) 
 
 
   Proces powlekania wymienników ma zostać przeprowadzony według poszczególnych etapów: 
 - Czyszczenie / odtłuszczanie 
  kompletny proces zanurzenia kompletnego wymiennika w kąpieli czyszczącej 
  usunięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 
 - RO płukanie wodą 
  płukanie resztek płynów odtłuszczających 
  przygotowuje wymienniki ciepła do procesu E-Coatprocess 
 - Proces E-Coat Process 
  zastosowanie katodowej powłoki epoksydowej 
  z głębokim wniknięciem we wszystkie obszary wymiennika 
  z uwzględnieniem krawędzi i wszystkich elementów wymiennika 
  z zapewnieniem stałej grubość filmu na wszystkich powierzchniach 
 - Płukanie końcowe 
  przygotowanie wymiennika do utwardzenia powierzchniowego  
 - Wypalanie końcowe (200 ° C) 
  proces jednolitego utwardzenia film, zapewniający stałą odporność warstwy 
Z fabrycznym potwierdzeniem wykonania. 
 
 
 

 

Wykonania sekcji central wg w/w opisu standardu  Uwagi 

        

N 50 Galwanizernia  NAWIEW   

        

Strumień przepływu powietrza   35 000   

Spręż dyspozycyjny   600   

Prędkość przepływu powietrza maks. 2,2   

Konfiguracja   zewnętrzna   

Budowa centrali kolejność sekcji   

        

Króciec elastyczny 
Rama przyłączeniowa o szerokości 30mm, jak dla kanałów o wymiarze obwodu > 2,0m. 

Króciec elastyczny do uwzględnienia w części instalacyjnej kosztorysu. 

Przepustnica   wewnętrzna   

Klasa szczelności   2   

Wykonanie   Lakierowana proszkowo   

Filtr 1-szy stopień       

Klasa    M5   



Typ filtra   Kieszeniowy   

długość kieszeni min Pa 360   

Ciśnienie obliczeniowe min. Pa 120   

Ciśnienie końcowe max. Pa 200   

Powierzchnia filtracji min m2  40 
Pole powierzchni filtr wstępnego (M5) musi 
spełniać wymagania f>40m². Krotność wymian 
filtra w roku. 

Odzysk ciepła (wymiennik glikolowy)    Wykonanie Alu - Epoxy 
z wanną ociekową i odkraplaczem do wpięcia 
w centrali układ glikolowy 

temperatury (powietrze) C od -20C do +18C   

strumień powietrza (odzysk zimowy) m3/h 26.000 obliczenia oporów dla Vn= 26.000 m3/h 

opór max Pa 225 +20 
po stronie powietrza: wymiennik + odkraplacz 
dla pełnego strumienia powietrza 

Medium (woda - glikol) % 25 
do możliwej współpracy z odzyskiem 
technologicznym 

opór max kPa 120   

Wyposażenie dodatkowe     Lamele AL-epoxy 

  
    

Rama ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 
lakierowana 

  
  

  
Taca ociekowa ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 
lak. 

      Odkraplacz 

      Zestaw montażowy lakierowany 

Komora Mieszania z przepustnicą     przepustnice wewnętrzna lakierowana 

Wentylator - silnik ilość 2   

silnik   EC wyłącznik serwisowy 

Moc nominalna max kW 12 moc pojedynczego silnika 

klasa sprawności   IE4   

klasa mocy   P1   

Wyłącznik serwisowy, falownik na silniku 
(EC) 

  komplet króćce pomiarowe strumienia powietrza 

Chłodnica   Wykonanie Elektro Fin!!   

temperatury (powietrze) C od 26C/50% do 20C/69   

strumień powietrza m3/h 35.000   

opór max Pa 50 +25 po stronie powietrza: wymiennik + odkraplacz 

Moc całkowita min kW 80   

Medium (woda - glikol) % 75/25 5C/11C 

opór max kPa 95   

Nagrzewnica elektryczna (tymczasowa)       

temperatury (powietrze) C od 18C do 24   

strumień powietrza m3/h 35.000   

opór max Pa 13   

Moc całkowita min kW 75   

Zasilanie V 400   

ilość prętów grzejnych min   20   

        

Nagrzewnica wodna (docelowa)   Wykonanie Alu - Epoxy Z ramą do rozpięcia kapilary przeciwmrozowej 

temperatury (powietrze) C od 16C do 26 z rezerwą min 40% 

strumień powietrza m3/h 35.000   

opór max Pa 40   

Moc całkowita min kW 110   

Medium (woda) % 100 70/50C 

opór max kPa 15   

Filtr 2-gi stopień       

Klasa    F9   

Typ filtra   kieszeniowy   

długość kieszeni mm 600   



Ciśnienie obliczeniowe min. Pa 200   

Ciśnienie końcowe max. Pa 300   

Powierzchnia filtracji min. m2 70 
Pole powierzchni filtr (F9) musi spełniać 
wymagania f>70m². Krotność wymian filtra w 
roku. 

Sekcja nawilżacza parowego       

powłoki wewnętrzne   Stal nierdzewna! 1.4301   

taca ociekowa z odpływem     
zatopiona w panelu podłogi z izolacją typu 
Armaflex 

Nawilżacz   oporowy dla dowolnej wody (zdemineralizowana) 

wykonanie   zewnętrzne z obudową 

sterowanie V 0-10 
z pełną automatyką i wejściem do BMS 
(BACNET) 

wydajność całkowita min kg/h 250   

przyrost wilgotności na kg powietrza g/kg 6,0   

zasilenie V 400   

wyposażenie       

lance parowe długości  mm 2.300 do zabudowy w sekcji nawilżania  

przewody parowe o długości  mm 6.000 do każdej lancy 

        

Przepustnica       

Klasa szczelności   2   

Wykonanie   Lakierowana proszkowo   

Króciec elastyczny 
Rama przyłączeniowa o szerokości 30mm, jak dla kanałów o wymiarze obwodu > 2,0m. 

Króciec elastyczny do uwzględnienia w części instalacyjnej kosztorysu. 

Wymiary -                                     długość 

max 
mm 10 000   

szerokość max mm 2 600   

wysokość max mm 2 100   

Waga                                                          
max 

kg 4 500   

        

Zgodność z wymogami normy ERP 2018 2018   

Certyfikat Eurovent wymagany   

SFP wymagany   

Stabilność mechaniczna:  Klasa D1   

Nieszczelności obudowy:  Klasa L1   

Izolacja termiczna:  Klasa T2   

Mostków termicznych czynników  Klasa TB2   

Nieszczelności obudowy filtrów:  <0,1%   

Wskaźnik izolacyjności akustycznej 
ścianki EN DIN ISO 140 

41dB   

        

 
 
 
 
 
 

Wykonania sekcji central wg w/w opisu standardu  Uwagi 

        

W 50 Galwanizernia  WYWIEW   

        

Strumień przepływu powietrza   9 000   

Spręż dyspozycyjny   600   

Prędkość przepływu powietrza maks. 1,8   

Konfiguracja   zewnętrzna   



Budowa centrali kolejność sekcji   

        

Króciec elastyczny 
Rama przyłączeniowa o szerokości 30mm, jak dla kanałów o wymiarze obwodu > 2,0m. 

Króciec elastyczny do uwzględnienia w części instalacyjnej kosztorysu. 

Filtr 1-szy stopień       

Klasa    M5   

Typ filtra   Kieszeniowy z szyną dociskową  

długość kieszeni mm 360   

Ciśnienie obliczeniowe min. Pa 110   

Ciśnienie końcowe max. Pa 200   

Powierzchnia filtracji min m2  12 
Pole powierzchni filtr wstępnego (M5) musi 
spełniać wymagania f>12m². Krotność 
wymian filtra w roku. 

        

Wentylator - silnik ilość 1   

silnik   EC wyłącznik serwisowy 

Moc nominalna max kW 4 moc pojedynczego silnika 

klasa sprawności   IE4   

klasa mocy   P1   

Wyłącznik serwisowy, falownik na silniku 
(EC) 

  komplet króćce pomiarowe strumienia powietrza 

Komora Mieszania z przepustnicą     przepustnice wewnętrzna lakierowana 

Sekcja pusta obsługi filtra węglowego       

długość min. mm 650   

Filtr 2-gi stopień       

Typ filtra   węgiel aktywny   

Klasa   AC   

długość sekcji min. mm 450   

Ciśnienie obliczeniowe min. Pa 110   

Ciśnienie końcowe max. Pa 200   

rama filtra   lakierowana   

Powierzchnia filtracji min. m2 25 
Pole powierzchni filtr (Carbo) musi spełniać 
wymagania f>25m². Krotność wymian filtra w 
roku. 

        

Przepustnica       

Klasa szczelności   2   

Wykonanie   Lakierowana proszkowo   

Króciec elastyczny 
Rama przyłączeniowa o szerokości 30mm, jak dla kanałów o wymiarze obwodu > 2,0m. 

Króciec elastyczny do uwzględnienia w części instalacyjnej kosztorysu. 

Wymiary -                                     długość 

max 
mm 3 800   

szerokość max mm 1 700   

wysokość max mm 1 200   

Waga                                                          
max 

kg 800   

        

Zgodność z wymogami normy ERP 2018 2018   

Certyfikat Eurovent wymagany   

SFP wymagany   

Stabilność mechaniczna:  Klasa D1   

Nieszczelności obudowy:  Klasa L1   

Izolacja termiczna:  Klasa T2   

Mostków termicznych czynników  Klasa TB2   

Nieszczelności obudowy filtrów:  <0,1%   



Wskaźnik izolacyjności akustycznej 
ścianki EN DIN ISO 140 

41dB   

        

 
 
 
 

Wykonania sekcji central wg w/w opisu standardu  Uwagi 

        

N3 Laboratorium NAWIEW   

        

Strumień przepływu powietrza   26 000   

Spręż dyspozycyjny   600   

Prędkość przepływu powietrza maks. 2,1   

Konfiguracja   wewnętrzna   

Budowa centrali kolejność sekcji   

        

Króciec elastyczny 
Rama przyłączeniowa o szerokości 30mm, jak dla kanałów o wymiarze obwodu > 

2,0m. Króciec elastyczny do uwzględnienia w części instalacyjnej kosztorysu. 

Przepustnica   wewnętrzna   

Klasa szczelności   2   

Wykonanie   Lakierowana proszkowo   

Filtr 1-szy stopień     rama dla szybkiego montażu filtrów 

Klasa    M5   

Typ filtra   Kieszeniowy   

długość kieszeni mm 360   

Ciśnienie obliczeniowe min. Pa 120   

Ciśnienie końcowe max. Pa 200   

Powierzchnia filtracji min m2  25 
Pole powierzchni filtr wstępnego (M5) musi 
spełniać wymagania f>25m². Krotność 
wymian filtra w roku. 

Odzysk ciepła (wymiennik glikolowy)    Wykonanie Alu - Epoxy z wanną ociekową i odkraplaczem 

temperatury (powietrze) C od -20C do +18C 
do możliwej współpracy z odzyskiem 
technologicznym 

strumień powietrza (odzysk zimowy) m3/h 7.000 
obliczenia oporów powietrza dla Vn= 
26.000 m3/h 

opór max Pa 240 
po stronie powietrza: wymiennik + 
odkraplacz (lato) 

Medium (woda - glikol) % 25 Glikol etylenowy 25% 

opór max kPa 110   

Wyposażenie dodatkowe     Lamele AL-epoxy 

  
    

Rama ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 
lakierowana 

  
  

  
Taca ociekowa ze stali nierdzewnej 1.4301 
lub lak. 

      Odkraplacz 

      Zestaw montażowy lakierowany 

Komora Mieszania z przepustnicą     przepustnice wewnętrzna lakierowana 

Wentylator - silnik ilość 1   

silnik   EC lub AC z falownikiem wyłącznik serwisowy 

Moc nominalna max kW 20 moc pojedynczego silnika 

klasa sprawności   IE3   

klasa mocy min. P2   

Wyłącznik serwisowy, falownik lub falownik 
na  silniku (EC) 

  komplet króćce pomiarowe strumienia powietrza 

Chłodnica   Wykonanie Elektro Fin!!   



temperatury (powietrze) C od 26C/50% do 18C/78   

strumień powietrza m3/h 26 000   

opór max Pa 85 +40 
po stronie powietrza: wymiennik + 
odkraplacz 

Moc całkowita min kW 80   

Medium (woda - glikol) % 75/25 5C/11C 

opór max kPa 95   

Wyposażenie dodatkowe     Wymiennik Elektro Finn  

      
Taca ociekowa ze stali nierdzewnej 1.4301 

lub lak. 

      Odkraplacz 

      Zestaw montażowy lakierowany 

Nagrzewnica elektryczna (tymczasowa)       

temperatury (powietrze) C od 19C do 24   

strumień powietrza m3/h 26.000   

opór max Pa 13   

Moc całkowita min kW 45   

Zasilanie V 400   

ilość prętów grzejnych min   15   

        

Nagrzewnica wodna (docelowa) 
  Wykonanie Alu - Epoxy 

Z ramą do rozpięcia kapilary 
przeciwmrozowej 

temperatury (powietrze) C od 16C do 26 z rezerwą min 40% 

strumień powietrza m3/h 26.000   

opór max Pa 35   

Moc całkowita min kW 85   

Medium (woda) % 100 70/50C 

opór max kPa 20   

Filtr 2-gi stopień       

Klasa    F7   

Typ filtra   V - kompakt   

długość filtra max mm 300   

Ciśnienie obliczeniowe min. Pa 120   

Ciśnienie końcowe max. Pa 200   

Powierzchnia filtracji min. m2 25 
Pole powierzchni filtr (F7) musi spełniać 
wymagania f>25m². Krotność wymian filtra 
w roku. 

        

Filtr 3-ci stopień       

Klasa    HEPA E11 montaż od strony brudnej! 

Typ filtra   E11   

długość filtra max mm 300   

Ciśnienie obliczeniowe min. Pa 300   

Ciśnienie końcowe max. Pa 500   

Powierzchnia filtracji min. m2 200 
Pole powierzchni filtr (E11) musi spełniać 
wymagania f>200m². Krotność wymian 
filtra w roku. 

        

Sekcja nawilżacza parowego       

powłoki wewnętrzne   Stal nierdzewna! 1.4301   

taca ociekowa z odpływem     
zatopiona w panelu podłogi z izolacją typu 
Armaflex 

Nawilżacz   oporowy dla dowolnej wody (zdemineralizowana) 

wykonanie   wewnętrzne z obudową 

sterowanie V 0-10 
z pełną automatyką i wejściem do BMS 
(BACNET) 

wydajność całkowita min kg/h 150   



przyrost wilgotności na kg powietrza g/kg 6,0   

zasilenie V 400   

wyposażenie       

lance parowe długości  mm 1.700 do zabudowy w sekcji nawilżania  

przewody parowe o długości  mm 6.000 do każdej lancy 

        

Przepustnica       

Klasa szczelności   2   

Wykonanie   Lakierowana proszkowo   

Króciec elastyczny 
Rama przyłączeniowa o szerokości 30mm, jak dla kanałów o wymiarze obwodu > 

2,0m. Króciec elastyczny do uwzględnienia w części instalacyjnej kosztorysu. 

Wymiary -                                     długość 

max 
mm 10 500   

szerokość max mm 2 000   

wysokość max mm 1 800   

Waga                                                          
max 

kg 3 700   

        

Zgodność z wymogami normy ERP 2018 2018   

Certyfikat Eurovent wymagany   

SFP wymagany   

Stabilność mechaniczna:  Klasa D1   

Nieszczelności obudowy:  Klasa L1   

Izolacja termiczna:  Klasa T2   

Mostków termicznych czynników  Klasa TB2   

Nieszczelności obudowy filtrów:  <0,1%   

Wskaźnik izolacyjności akustycznej 
ścianki EN DIN ISO 140 

41dB   

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonania sekcji central wg w/w opisu standardu  Uwagi 

        

W3 Laboratorium WYWIEW   

        

Strumień przepływu powietrza   21 000   

Spręż dyspozycyjny   600   

Prędkość przepływu powietrza maks. 1,8   

Konfiguracja   zewnętrzna   

Budowa centrali kolejność sekcji   

        

Króciec elastyczny 
Rama przyłączeniowa o szerokości 30mm, jak dla kanałów o wymiarze obwodu > 

2,0m. Króciec elastyczny do uwzględnienia w części instalacyjnej kosztorysu. 

Filtr 1-szy stopień       

Klasa    M5   



Typ filtra   Kieszeniowy z szyną dociskową  

długość kieszeni mm 360   

Ciśnienie obliczeniowe min. Pa 110   

Ciśnienie końcowe max. Pa 200   

Powierzchnia filtracji min m2  13 
Pole powierzchni filtr wstępnego (M5) musi 
spełniać wymagania f>13m². Krotność 
wymian filtra w roku. 

Sekcja pusta obsługi filtra węglowego       

długość min. mm 650   

Filtr 2-gi stopień       

Typ filtra   węgiel aktywny   

Klasa   AC   

długość sekcji min. mm 450   

Ciśnienie obliczeniowe min. Pa 130   

Ciśnienie końcowe max. Pa 200   

rama filtra   lakierowana   

Powierzchnia filtracji min. m2 55 
Pole powierzchni filtr (Carbo) musi spełniać 
wymagania f>55m². Krotność wymian filtra w 
roku. 

Wentylator - silnik ilość 1   

silnik   EC wyłącznik serwisowy 

Moc nominalna max kW 4 moc pojedynczego silnika 

klasa sprawności   IE4   

klasa mocy   P1   

Wyłącznik serwisowy, falownik na silniku 
(EC) 

  komplet króćce pomiarowe strumienia powietrza 

Komora Mieszania z przepustnicą     przepustnice wewnętrzna lakierowana 

Przepustnica       

Klasa szczelności   2   

Wykonanie   Lakierowana proszkowo   

Króciec elastyczny 
Rama przyłączeniowa o szerokości 30mm, jak dla kanałów o wymiarze obwodu > 

2,0m. Króciec elastyczny do uwzględnienia w części instalacyjnej kosztorysu. 

Wymiary -                                     długość 

max 
mm 4 700   

szerokość max mm 2 000   

wysokość max mm 2 100   

Waga                                                          
max 

kg 1 600   

        

Zgodność z wymogami normy ERP 2018 2018   

Certyfikat Eurovent wymagany   

SFP wymagany   

Stabilność mechaniczna:  Klasa D1   

Nieszczelności obudowy:  Klasa L1   

Izolacja termiczna:  Klasa T2   

Mostków termicznych czynników  Klasa TB2   

Nieszczelności obudowy filtrów:  <0,1%   

Wskaźnik izolacyjności akustycznej 
ścianki EN DIN ISO 140 

41dB   

        

 
 

 


