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AHU – CENTRALE WENTYLACYJNE 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale wentylacyjne posiadają budowę modułową i przeznaczone są zarówno do instalacji na zewnątrz jak i 

wewnątrz. Zaprojektowane do pracy w ogólnie pojętych systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Uniwersalne 

w zastosowaniu dla budynków: biurowych, magazynów, hoteli i restauracji, basenów, budynków przemysłowych, itp. 

W zależności od wartości strumienia przepływu powietrza można wyróżnić urządzenia od 6000m3/h do 45000 m3/h 

 
Modyfikacje w zależności od sposobu instalacji centrali wentylacyjnej 
- wersje poziome (centrala wentylacyjne z komorą mieszania i chłodzeniem pośrednim)-(AHU 06 – AHU 45H) 
- wersje dwupoziomowe – wersja z wymiennikiem ciepła „powietrze – powietrze” – (AHU 06 – AHU 24) 
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Konstrukcja 

Rama obudowy wykonana jest ze specjalnych profili 
aluminiowych, połączonych aluminiowymi narożnikami. 
Ściany stanowią izolowane akustycznie i termicznie 
panele. W takiej strukturze (UU sekcja uniwersalna) 
umieszczone są wszystkie niezbędna dla obróbki 
powietrza elementy centrali. 
Panele obudowy 

Panele wykonane są ze stali galwanizowanej pokrytej po 
stronie zewnętrznej proszkowo kolorem (RAL7035). 
Wewnątrz panelu znajduje się izolacja akustyczna i 
termiczna. 
 
Możliwe jest wykonanie panelu w dwóch wersjach:  

 Standardowa grubość 25mm dla rozmiarów od AHU 06 
do AHU 20 

 Standardowa grubość 50mm dla rozmiarów od AHU 24 
do AHU 45H 

 Na żądanie wykonanie do montażu na zewnątrz, 
izolacja o grubości 50mm (AHU06 – AHU20) 

Izolację wewnątrz panelu stanowi polistyren 
ekstradowany typu XPS o gęstości 32 kg/m3, ze 
współczynnikiem przewodności cieplnej λ= 0,039 W/mK i 
klasie palności M1. 
Na żądanie izolacja panelu może być wykonana z wełny 
mineralnej o gęstości 60-100 kg/m3, o współczynniku 
przewodności cieplnej λ= 0,037 W/mK i klasie palności 
M0. 
Panele są mocowane przy pomocy wkrętów 
samogwintujących lub śrub metrycznych. Panele, które 
powinny mieć możliwość otwierania w celu inspekcji lub 
konserwacji wykonane są w formie drzwi wyposażonych 
w odpowiednie zawiasy oraz zamkniecie. Osłony 
rewizyjne na żądanie mogą być mogą być montowane do 
konstrukcji ramy za pomocą rozszerzeń. Oględzin można 
dokonać poprzez właz znajdujący się w panelu. 
Szczelność konstrukcji jest zapewniona przez gumowe, 
komorowe uszczelki samoprzylepne. 
 

 
 BU – sekcja wentylatora 

Sekcja składa się z wentylatora odśrodkowego z wirnikiem o łopatkach skierowanych ku przodowi lub ku tyłowi. Typ 
wentylatora jest dobierany w zależności od specyficznych wymagań, w zależności od strumienia przepływu powietrza 
oraz oporów przepływu charakterystycznych dla instalacji: 

 BDB – napędzany przekładnią pasową wentylator odśrodkowy, z podwójnym wlotem z łopatkami 
wirnika skierowanymi ku tyłowi, wersja standardowa (sekcja 03,07) 

 CBP - napędzany przekładnią pasową wentylator odśrodkowy, z podwójnym wlotem z łopatkami 
wirnika skierowanymi ku przodowi (sekcja 03,08) tylko dla modeli AHU 06, AHU 09, AHU 12. 

 BPF – napędzany bezpośrednio wentylator odśrodkowy z łopatkami wirnika skierowanymi ku tyłowi, 
Wirnik stosowane w naszych centralach są statycznie i dynamicznie wyważany. Wentylator jest montowany 

na ramie z wykorzystaniem podkładek antywibracyjnych oraz elastycznego połączeniach pozwala na uniknięcie 
przenoszenia drgań na konstrukcję obudowy centrali. 

Wentylatory są napędzane poprzez silnik elektryczny, przy użyciu przekładni pasowej lub w sposób 
bezpośredni. Wykorzystano paski przekładni typu B  lub SPB. Koła pasowe posiadają tuleje montażowe. Dla 
łatwiejszego napinania pasa przekładni wentylator umieszczony jest na prowadnicach. 
Wszystkie silniki są zasilane napięciem trójfazowym 400V/50Hz, posiadają indeks ochrony IP 54, oraz klasę 
izolacji F, tryb pracy S1 (praca ciągła). Temperatura otoczenia od -300C do +400C. 
Maksymalna temperatura pracy : 600C, maksymalna wysokość 1000m. 
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 TU - Sekcja termiczna 

Zawiera wymienniki ciepła ogrzewające i/lub chłodzące, odkraplacz oraz tackę skroplin. 
Typ sekcji (wymiennika ciepła) jaka może być zastosowana (sekcja 02,05): 

 2RT – wymiennik 2- rzędowy wykorzystywany do ogrzewania  

 4RT – wymiennik 4- rzędowy wykorzystywany do chłodzenia  

 6R – wymiennik 6- rzędowy, na zamówienie możliwe jest zainstalowanie wymiennika 8- rzędowego 
Wymienniki ciepła „woda  - powietrze” (grzanie i chłodzenie) są wymiennikami lamelowymi, wykonanymi z rurek 
miedzianych i lamel aluminiowych ustawionych z podziałką 2,3mm, doskonały styk lamel z rurkami jest zapewniony 
dzięki odpowiedniemu mechanicznemu rozpęczaniu lameli. Wymiennik w sekcji mocowany jest przy pomocy szyn co 
zapewnia odpowiednią szczelność połączenia wymiennik – ściana centrali. 
Odkraplacz stanowią profilowane łopatki, zaprojektowane do osadzania się na nich wilgoci wykroplonej z powietrza 
w wyniku procesu chłodzenia. Odkraplacz znajduje się za sekcja chłodzenia. W celu odprowadzenia skroplin do 
instalacji w budynku konieczne jest wykonanie syfonu na rurce odprowadzającej kondensat. 
 

 
 AFU – sekcja filtrów powietrza 

Sekcja filtrów powietrza składa się z jednego lub dwóch zamontowanych po sobie filtrów o różnej efektywności 
filtracji – od niższej do wyższej, od G2 do F9, zgodnie z BDS EN 779 (sekcja 02,03). Dla powietrza zawierającego pył 
gruboziarnisty montowane są jednocześnie filtry kasetonowe AFC-V (klasa G3) lub AFC-Z (klasa G4). Kasety filtrów są 
mocowane w centrali na szynach oraz przy pomocy profili i połączeń śrubowych. Dla potrzeb większego stopnia 
oczyszczenia powietrza stosowane są filtry AFC-B (klasy F6-F8). Kaseta filtra jest mocowana do ściany centrali przy 
pomocy połączeń roztłaczanych. 
Stosowane w centralach filtry są jednorazowe i stanowią element zużywający się w czasie pracy centrali 
wentylacyjnej. 
Dla bardziej specyficznych zastosowań możliwe jest wyposażenie sekcji w inne filtry: metalowe, węglowe, lub 
absolutne, klasy H10-H13. 
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 CMU – sekcja mieszająca 
 
Zbudowana z dwóch lub jednej sekcji uniwersalnej, połączonych pionowo lub poziomo. 
Wyposażona w trzy przepustnice powietrza (PRJ – przepustnica wielołopatkowa, sekcja 02,09) 

 Wylot (wywiew) 

 Wlot (powietrze świeże) 

 Mieszanie obu strumieni powietrza  
Dla uzyskania regulacji płynnej zalecane jest użycie przepustnicy z silnikiem elektrycznym (siłownikiem) oraz 
urządzenia sterującego siłownikiem. 

 
 RU-REC/RU-ROT Sekcja rekuperacji (odzysku ciepła) 

Wymiennik rekuperacyjny powietrze-powietrze jest dostarczany w konstrukcji dwu – kanałowej 
- RU-REC -  płytowy wymiennik regeneracyjny typu REC-AL, efektywność 50-61% (sekcja 02,07) 
- RU-ROT – rotacyjny wymiennik regeneracyjny typu RRU, efektywność 67-80% 
 
Sekcja wymiennika regeneracyjnego RU-REC jest wyposażona w przepustnicę by-passu typu PRJ (sekcja 02,09) dla 
strumienia powietrza świeżego oraz tackę skroplin po stronie wywiewu. Przepustnica by-passu jest używana do 
odszraniania rekuperatora w zimie i daje możliwość pracy urządzenia w trybie free-cooling`u w okresach 
przejściowych. Wymiennik transportuje ciepło tylko w kierunku od strumienia ciepłego do strumienia zimnego. 
Odpowiednie dla instalacji osuszania lub instalacji wentylacji basenu. 
 
Sekcja RU-ROT jest wyposażona w aluminiowy wymiennik rekuperacji z silnikiem i panelem sterującym. Rekuperator 
powoduje przenoszenie zarówno ciepła jak i wilgoci pomiędzy oboma strumieniami powietrza. Odpowiednie dla 
instalacji klimatyzacji z wymaganym dużym odzyskiem wilgoci. Efektywność działania wymienników zależy od ich 
typu i specyficznych parametrów powietrza. Wymienniki są obliczane indywidualnie dla każdego przypadku instalacji  
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 SAU – sekcja tłumików akustycznych  

Wbudowane uniwersalne sekcje przegrów, umieszczone równolegle w strumieniu powietrza. Przegrody wykonane są 
z wełny mineralnej obłożonej włóknem szklanym w celu zapobieżenia rozpraszaniu wełny, całość jest chroniona 
przez metalową siatkę i osadzona jest w ramie wykonanej ze stali galwanizowanej. 
10/10 – SN, przegrody o grubości D=100mm ułożone z rozstawem S=100m – tłumią w zakresie częstotliwości od 500 
do 4000Hz (środkowy zakres częstotliwości). Długość sekcji: 1000mm. 
Na żądanie klienta:  
10/6 – SN, przegrody o grubości D=100mm ułożone z rozstawem S=60m – efektywnie tłumiące w zakresie 
częstotliwości wysokich 
20/12 -, przegrody o grubości D=200mm ułożone z rozstawem S=120mm – efektywnie tłumiące w zakresie 
częstotliwości niskich. 
Różne długości sekcji i przegród: L=500, 1000, 1500 oraz 2000mm. 
Sekcja tłumików akustycznych może być zastąpiona przez tłumiki akustyczne montowane na kanale wentylacyjnym 
DSA (sekcja 02,01). 

 InU/ExhU – sekcje wlot/wylot 
Sekcje podobne do opisanej powyżej, wyposażone w jeden lub dwa zawory regulacyjne (PJR) z wbudowany filtrem 
jednostopniowym - dla sekcji wlotu lub grzałkę elektryczną kanałową typu EK-N. 

 Rama nośna  
Wykonana z aluminiowych narożników i profili wykonanych ze stali galwanizowanej, o wysokości 100mm. 
Montowana w każdej sekcji centrali jedno poziomowej. W wersji centrali dwupoziomowej dla części górne rama 
nośna nie jest montowana. W celu ułatwienia transportu i instalacji rama nośna jest wyposażona w otwory dla 
podnośnika mechanicznego. 
 

 
Centrale wentylacyjne mogą być również wyposażone w:  

 Wentylatory z dwu stopniowymi silnikami (2-prędkości) 

 Wentylatory napędzane bezpośrednio oraz z silnikami inwerterowym  

 Sekcję nagrzewnicy zasilanej parą 

 Nawilżacz parowy  
Dla instalacji na zewnątrz:  

 Izolacja o grubości 50mm dla montowanych na zewnątrz central AHU06 – AHU20 

 Dodatkowe zadaszenie chroniące przed deszczem  

 Osłona ochraniająca bezpośredni wylot z siatką lub NJR 

 Prefabrykaty jednostki wykonane z profili okrągłych ze stali galwanizowanej na gorąco o regulowanej 
długości  

 Podkładki (stopki) dla montażu na powierzchni o pochyle większym niż 5%. 
Zarządzanie, regulacja i automatyka : 

 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe dla sekcji wodnej 

 Sygnalizacja uszkodzenia pasa przekładni 

 Sygnalizacja zatkanego filtra  

 Siłownik elektryczny dla zaworów regulacyjnych (PJR,PJR-BP) 

 Siłownik dla zaworów 3 – drogowych dla sekcji grzania i chłodzenia  

 Automatyczne odszranianie dla wymiennika odzysku ciepła (REC) oraz możliwość pracy  w trybie free-
cooling`u. 

 Regulacja prędkości dla obrotowego wymiennika regeneracyjnego  

 Zdalne sterowanie temperaturą i/lub wilgotnością powietrza  

 Płyta elektryczna regulacji i automatyki  
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Schemat funkcyjny. 

 
1. BU – sekcja wentylatora 
2. TU – sekcja termiczna  
3. AFU – sekcja filtrów powietrza z dwu stopniową filtracją  
4. CMU – sekcja mieszania  
 

 
 
Wymiary gabarytowe i wymiary przyłączy 

 

 
 
UWAGA: 

 Wymiary niestandardowe – wg indywidualnego projektu  

 Wymiar L1 zależy od typu i umieszczenia wentylatora  

 Wymiar L2 odnosi się do sekcji termicznej, składającej się z COT+COX + odkraplacz 

 Wymiar L3 odnosi się do sekcji filtrów powietrza z dwoma stopniami filtracji: G3 oraz F8 
Szczegółowe informacje zawarte są w odpowiednich rozdziałach naszego katalogu. 
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Inne możliwe konfiguracje  

 
1. BU – sekcja wentylatora 
2. TU – sekcja termiczna z wbudowanym filtrem AFC 
3. InU- sekcja wlotu z filtrem powietrza AFC-V 
4. CMU – sekcja mieszania 
5. UU – sekcja uniwersalna  
6. SAU – sekcja tłumików akustycznych  
7. ExhU – sekcja z kanałową grzałka elektryczną EK-N 
8. BU – sekcja wentylatora – niezależna  
9. NJZ – kratka zewnętrzna  
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1. BU – sekcja wentylatora  
2. TU – sekcja termiczna  
3. InU- sekcja wlotu z filtrem powietrza 
AFC-V 
4. RU-REC – sekcja z płytowym 
wymiennikiem rekuperacji  
5. RU-ROT – sekcja z wymiennikiem 
rotacyjnym  
6. InU – sekcja wlotu z dwoma 
stopniami oczyszczania powietrza 

 
Wymiary gabarytowe i wymiary przyłączy 

 

 
UWAGA: 

 Wymiary niestandardowe – wg indywidualnego projektu  

 Wymiar L1 zależy od typu i umieszczenia wentylatora  

 Wymiar L2 odnosi się do sekcji termicznej, składającej się z COT+COX + odkraplacz 

 Wymiar L3 odnosi się do sekcji filtrów powietrza z filtrem AFC-V G3 
Szczegółowe informacje zawarte są w odpowiednich rozdziałach naszego katalogu. 
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Inne możliwe konfiguracje  

 

 
 
 
 

1. BU – sekcja wentylatora 
2. TU – sekcja termiczna z wbudowanym filtrem AFC 
3. InU- sekcja wlotu z filtrem powietrza AFC-V 
4. RU-REC – sekcja z płytowym wymiennikiem 
rekuperacji  
5. RU-ROT – sekcja z wymiennikiem rotacyjnym  
6. SAU – sekcja z tłumikami akustycznymi  
7. ExhU – wylot z filtrem kieszeniowym AFC-B 
8. UU – sekcja uniwersalna 
9. ExhU – wylot kanałową grzałką elektryczną EK-N 
10. NJZ – kratka zewnętrzna  
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BU – sekcja wentylatorów 
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BU – sekcja wentylatorów 

BU aaa/bc-d(V/Hcb.) przykład: 06.01-27 BU 16/32-R/(15500/700) 
1. aaa – typ i rozmiar wentylatora  
- wentylator BDB (wersja standardowa) 
- wentylator typu CBP 
- wentylator typu BPF 
2. bc – schemat w zależności od typu i umieszczenia wentylatora (p.06.01-10): 
2c;3c;4c;5c oraz 6c – pozycja w centrali wentylacyjnej (część środkowa lub końcowa) 
- pozycja wentylatora 900 

- pozycja wentylatora 2700 
- pozycja wentylatora 00 

Kierunek strumienia powietrza w stosunku do strony serwisowej  
- od lewej do prawej  
- od prawej do lewej  
4. V- [m3/h] – strumień przepływu wentylatora  
5. Hcb.-[Pa] – dyspozycyjne ciśnienie zewnętrzne  
 

 
Uwaga:  

 Średnica kołnierza wlotu/wylotu (PJR) ważna dla wszystkich sekcji wentylatora 

 TMI – całkowita waga sekcji wentylatora BU**/11(12)-R(L) 

 Moc nominalna silnika trójfazowego Nel. 

 Charakterystyki akustyczne i aerodynamiczne: patrz rozdział od 06.01-18 do 06.01-25 
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TU – sekcja termiczna  

 

Sekcja termiczna nagrzewania  
z wymiennikiem 2 lub 4 rzędowym wodnym 
• TU _OT *** / 2R - R(L) – standardowy  
• TU _OT *** / 4R - R(L) 
 
Sekcja termiczna chłodzenia  
z wymiennikiem 2,4,6 lub 8 rzędowym z odkraplaczem i 
tacka skroplin  
• TU _OX *** / 2R / _ - R(L) 
• TU _OX *** / 4R / _ - R(L) – standardowy 
• TU _OX *** / 6(8)R / _ - R(L) – na żądanie 
 
Sekcja termiczna z wymiennikami ciepła: 
nagrzewnica: 2- lub 4- rzędowa, 
chłodnica: 2-, 4-, 6- lub 8-rzędowa 
odkraplaczem i tacka skroplin  
• TU *** / 2R / 2R / K - R(L) 
• TU *** / 2R / 4R / K - R(L) – standard 
• TU *** / 4R / 4R / K - R(L) 
• TU *** / 4R / 6(8)R / K - R(L) 
 
Sekcja termiczna z wymiennikami ciepła: 
nagrzewnica: 2- lub 4- rzędowa, 
chłodnica: 2-, 4-, 6- lub 8-rzędowa 
odkraplaczem i tacka skroplin i filtrem powietrza AFC-V 
(G3) 
• TU *** / 2R / 2R / K/ F - R(L) 
• TU *** / 2R / 4R / K / F - R(L) – standard  
• TU *** / 4R / 4R / K / F - R(L) 
• TU *** / 4R / 6(8)R / K / F - R(L) 

Wymiary gabarytowe i wymiary przyłączy,  waga 

 

 
Uwaga:  

 R(b) kierunek powietrza od strony zasilania wymiennika wodnego  

 Waga pojedynczego wymiennika ciepła 2 lub 4 rzędowego  

 TM – całkowita waga TU**/2R/4R/K-R(L) 

 Charakterystyka techniczna, patrz p.06.01-16 
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AFU – Sekcja filtrów powietrza 

 

 

Jedno lub dwu stopniowa sekcja filtrów powietrza z 
filtrami kasetonowymi typu AFC-V G3 (G4) i/lub z 
filtrami kieszeniowymi AFC-B (F6-F8) 
 
• AFU *** / G4 / HxL - R(L) 
• AFU *** / G4+F8 / HxL - R(L) 
 
Inne typy filtrów – na żądanie  
 

 
CMU – Sekcja mieszania 

 

 
Wymiary gabarytowe i wymiary przyłączy,  waga 

 

 
 
Uwaga:  

 PIR – przepustnica wielołopatkowa z silnikiem elektrycznym (siłownikiem) w sekcji 02.09 

 H1 – w wersji dwupoziomowej AHU-DD, patrz 06.01-08 

 TM – orientacyjna waga sekcji dla długości 1000mm 
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RU-REU/RU-ROT wymienniki rekuperacji (odzysku) ciepła  

 

 

 
 
RU-REC – sekcja rekuperacji z wymiennikiem płytowym  
REC-AL., tacka skroplin i przepustnica by-passu PJR-BP dla 
świeżego powietrza  
 
RU-RAC** - R(L)/L1(R1) 
 
 
 
 
 
RU-ROT Sekcja rekuperacji z wymiennikiem rotacyjnym wraz z 
silnikiem  
 
RU-ROT**- R(L)/L1(R1 
 
Uwaga:  

kierunek strumienia powietrza patrząc on strony 
otworów inspekcyjnych: 
powietrze świeże:  
R – od lewej do prawej  
L – od prawej do lewej  

Wywiew 
R1 – od lewej do prawej  
L1 – od prawej do lewej 

 
Wymiary gabarytowe i wymiary przyłączy,  waga 

 

 
Uwaga:  

 Wymiennik ciepła musi być chroniony filtrami powietrza dla obu strumieni powietrza  

 RU-REC dostarczany jest wraz z filtrem AFC-Z 

 Przybliżona powierzchnia wymiany ciepła wymiennika płytowego – A0 (m2) 

 Nominalna moc elektryczna silnika napędzającego wymiennik rotacyjny Nel. 

 MT – waga sekcji rekuperacji  

 Efektywność działania rekuperatorów, patrz 06.01-17 
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SAU – sekcje tłumików akustycznych  

 

 
 
UU – sekcja uniwersalna 

 

 
 
InU / ExhU – sekcje wlotu i wylotu powietrza  

 

Sekcja wlotu z jedną lub dwiema przepustnicami (PJR) 

 InU***/1 – HxL – R(L) 

 InU***/2 – HxL – R(L) 
Sekcja wylotu z jedna lub dwiema przepustnicami (PJR) 

 ExhU***/1 – HxL – R(L) 

 ExhU***/2 – HxL – R(L) 
Sekcja wlotu z filtrem powietrza AFC-V G3 (G4) i jedna lub dwiema 
przepustnicami  

 InU***/1(2)/F+(F)/HxL-R(L) 

 
Uwaga:  

 Dla centrali dwupoziomowej AHU-DD wysokość sekcji H lub H1 

 MT – waga sekcji tłumików akustycznych SAU** -10/10 – BxHxl = 1000mm 

 Wymiary kołnierzy i przepustnic (PJR) muszą być oznaczone w zamówieniu  

 Dla określenia wagi sekcji uniwersalnej, wlotu i wylotu należy posłużyć się waga średnią na metr sekcji (patrz: 
06.01-13) 
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Dla niektórych specyficznych przypadków, innych parametrów na wlocie konieczny kontakt z producentem. 
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 Warunki początkowe (parametry) 
 
Ilość świeżego powietrza i powietrza wywiewanego w przybliżeniu – Vs=Ve [m3/h] 
Ciśnienie atmosferyczne – 710mmHg≈940 hPa 
S1 (TBH.) = -12°- temperatura powietrza świeżego  
S = 80% - wilgotność powietrza świeżego  
E1 (TNOM.) = +22°C- temperatura powietrza świeżego 
S = 30% - wilgotność powietrza wywiewanego 
 

 
Uwaga:  
E[%]- efektywność dla świeżego powietrza  
Przypadki bardziej specyficzne oraz określone inne parametry, proszę o kontakt z producentem lub wykorzystanie 
oprogramowania REC01 dostępnego na naszej stronie internetowej. 
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Uwaga:  

 Dla określenia poziomu głośności lub 

zakresu częstotliwości – patrz 06.01-24 

 Dla określenia niezbędnej mocy 

elektrycznej Nel – patrz 06.01-25 
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Uwaga:  

 Dla określenia poziomu głośności lub 

zakresu częstotliwości – patrz 06.01-24 

 Dla określenia niezbędnej mocy 

elektrycznej Nel – patrz 06.01-25 
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Uwaga:  

 Dla określenia poziomu głośności lub 

zakresu częstotliwości – patrz 06.01-24 

 Dla określenia niezbędnej mocy 

elektrycznej Nel – patrz 06.01-25 
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Uwaga:  

 Dla określenia poziomu głośności lub 

zakresu częstotliwości – patrz 06.01-24 

 Dla określenia niezbędnej mocy 

elektrycznej Nel – patrz 06.01-25 
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Dla wszystkich typów wentylatorów poziom ciśnienia akustycznego powinien być określany poprzez wzór:  

, gdzie:  

 Lw(A)  - odczytane z wykresu dla każdego z wentylatorów dla danego przepływu i ciśnienia (strona 06.01-18-
06.01-24) 

 K – współczynnik korekcji dla ciśnienia akustycznego w zależności od częstotliwości  
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Przepływ powietrza Q=14760 m3/h 
Ciśnienie dynamiczne: Pd=62 Pa 
Prędkość wentylatora: N=1900 min-1 
Efektywność: η= 78% 
Prędkość przepływu powietrza: V=10,07 m/s 
Ciśnienie całkowite: Pt=1515Pa 
Moc pobierana: Wbeh= 8.0 kW 
Poziom ciśnienia akustycznego” Lw(A)=90.3 dB(A) 

Niezbędna moc dla silnika jest określana formułą:  

, gdzie:  
K1 – współczynnik bezpieczeństwa ze względu na 
moment obrotowy przy uruchomieniu silnika  
K2 – współczynnik efektywności (dla przekładni pasowej 
z pasem V K2= 0,9) 
 

 

 
Ciśnienie akustyczne [dB] w zależności od częstotliwości [Hz] 

 
Zamówienie – Bu 16/33-R/(14760/-)(11,0kW) 

 BU 16 wybrany typ wentylatora BDB 500C, Nel = 11,0 kW/380V 

 33 – schemat pracy (patrz 06.01-10); koniec sekcji, pozycja wentylatora 00 

 R – kierunek przepływu strumienia powietrza od strony rewizji – od lewej do prawej  

 1476 m3/h  – przepływ powietrza 15500m3/h i ciśnienie całkowite 1515Pa 

 (11 kW) – moc pobierana inna od nominalnej  
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 Centrala wentylacyjna powinna być zamontowana powyżej poziomu posadowienia budynku (fundament lub 

inna konstrukcja) Ilość przestrzeni w miejscu instalacji musi być odpowiednio duża. 

 Pomiędzy montowanymi sekcjami musi znajdować się uszczelka, połączenie pomiędzy sekcjami jest 
realizowane śrubami. 

 Do podłączenia centrali do kanałów wentylacyjnych należy użyć połączeń elastycznych aby zapobiec 
przenoszeniu wibracji i hałasu na konstrukcję kanałów. 

 Podłączenie wymienników grzejących i chłodzących nie może blokować dostępu do urządzenia w celu 
wykonania czynności konserwacyjnych, najlepiej użyć połączeń elastycznych. 

 Należy uważnie stosować się do oznaczonych kierunków przepływu powietrza oraz czynników roboczych w 
wymiennikach ciepła i wymienniku krzyżowym. 

 W sekcji wlotu zalecane jest zainstalowanie wyposażenia zapobiegającego zamrożeniu wody w wymienniku 
(po stronie wlotu świeżego powietrza) poprzez zainstalowanie przepustnicy wielołopatkowej ze sprężyną 
powrotną i siłownikiem. 

 W przypadku podłączenia odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji budynku należy wykonać 
odpowiedni syfon. 

 W celu zapewnienia możliwości naprawy i konserwacji urządzenia należy pozostawić odpowiednie wolne 
przestrzenie serwisowe. 

 Rozmiar drzwi oraz wejścia do pomieszczenia technicznego musi być dobrany biorąc pod uwagę wymiary 
gabarytowe sekcji które mają być montowane w danym pomieszczeniu. 

 

 
 B1- przestrzeń konieczna dla wymiany konserwacji i/lub wymiany filtrów  

 B2-przestrzeń niezbędna dla naprawy lub wymiany wentylatora  

 B3-przestrzeń niezbędna dla naprawy lub wymiany wymienników: COT,COX,REC lub ROT 

 B4-minimalna szerokość drzwi pomieszczenia technicznego  

 H2-niezbędna wysokość dla naprawy wentylatora, sekcji wodnej COT/COX lub rekuperatora REC 

 H3-niezbędna wysokość dla naprawy wymiennika rotacyjnego ROT 
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AHU-DD 16 centrala wentylacyjna, typ 16 
 
1. BU 16 / 32 – R / (15500/700) Sekcja wentylatora z BDB 500C, przepływ powietrza 15500m3/h, ciśnienie 

zewnętrzne 700Pa, pozycja 2700, kierunek R – od lewej do prawej, Nel = 7,5 
kW/380V, sekcja kończąca zgodnie ze schematem 32 

2. BU 16B / 62 – L / (15500/550) Sekcja wentylatora z BPF 560, przepływ powietrza 15500m3/h, ciśnienie 
zewnętrzne 550Pa, pozycja 2700, kierunek L – od prawej do lewej, Nel = 7,5 
kW/380V, sekcja kończąca zgodnie ze schematem 62 z kołnierzem 1200/700 

3. TU 16 / 2R / 4R / K – R Sekcja termiczna z 2-rzędową nagrzewnicą oraz 4-rzędową chłodnicą, 
odkraplaczem i tacą skroplin. Kierunek od strony nawiewu od lewej do prawej  

4. InU 16 / 1 / F / 1050_1000 - L Sekcja wlotu z przepustnicą powietrza i filtrem, wysokość 1050mm długość 
1115mm, L- z prawej do lewej, przepustnica wielołopatkowa ze sterowaniem 
ręcznym PJR 1200/700+M, filtry kieszeniowe AFC-B (F7) (określane przy 
zamówieniu) 

5. InU 16 / 1 / F+F / 1050x1150 - R Sekcja wlotu z dwu stopniowym czyszczeniem i przepustnicą, wysokość 
1050mm, długość 1115mm, kierunek R – od lewej do prawej, przepustnica PJR 
1200/700+A siłownik ze sprężyną zwrotną, filtr powietrza AFC-V (G4), filtr 
kieszeniowy AFC-B (F7). Typy filtrów innych elementów wykonawczych są 
określane przy zamówieniu  

6. RU-REC 16 - R / L1 Sekcja rekuperacji z płytowym wymiennikiem odzysku REC-Al., tacka skroplin i 
przepustnica by-passu PJR-BP, kierunek powietrza świeżego R – od lewej do 
prawej powietrza wywiewu L – od prawej do lewej  

 

 
 

 Moc wentylatora, ciśnienie całkowite, prędkość i przekładnia pasowa są dobierane automatycznie. 

 Typy siłowników są określane przy zamówieniu  

 Typy filtrów powietrza są określane przy zamówieniu  

 W zamówieniu należy wyszczególnić sterownik i inne elementy automatyki jak również opcje i inne dostępne 
modyfikacje (patrz 06.01—5) 

 Schematy przedstawiają widok od strony paneli inspekcyjnych  

 Montaż powinien być dokonany według schematów i parametrów technicznych urządzenia  
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Centrala wentylacyjna z samodzielnym wentylatorem wywiewu. 

 
Centrala wentylacyjna z sekcją mieszającą i wodną nagrzewnica wstępną powietrza. 

 

 
Jednostki  

 BS – wentylator nawiewu  

 BE – wentylator wywiewu  
 
Wyposażenie regulacji  

 DA1 – siłownik przepustnicy powietrza świeżego  

 DA2 – siłownik przepustnicy powietrza wywiewanego  

 DA3 – siłownik przepustnicy sekcji mieszania  

 DPS1 – presostat różnicowy – dla filtra zgrubnego 
powietrza świeżego  

 DPS2 - presostat różnicowy – dla filtra 2 stopnia 
czyszczenia powietrza świeżego  

 DPS3 - presostat różnicowy – dla filtra powietrza 
wywiewanego  

 DPSB1 – presostat różnicowy – monitujący zerwanie 
paska wentylatora nawiewu  

 DPBS2 - presostat różnicowy – monitujący zerwanie 
paska wentylatora wywiewu 

 FP/FP1 – zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe sekcji 
nagrzewnicy wodnej COT lub COT1 

 TP1 – temperatura czujnika regulacji VAH1 

 TP – temperatura czujnika regulacji VAH lub VAC 

 HP – czujnik wilgotności  

 COT1 –nagrzewnica wodna  

 COT - sekcja nagrzewnicy wodnej  

 COX - sekcja nagrzewnicy wodnej  

 VAH – siłownik zaworu 3-drogowego grzania  

 VAC – siłownik zaworu 3-drogowego chłodzenia  

 FIS – przetwornik częstotliwości wentylatora nawiewu  

 FIF – przetwornik częstotliwości wentylatora wywiewu  

 PZ – pozycjoner – uniwersalny sygnał regulacji  

 CP11 – pompa cyrkulacji – grzania (nagrzewnica 
wstępna COT1) 

  CP1 – pompa cyrkulacji – nagrzewnica  

 CP2 – pompa cyrkulacji – chłodnica  
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Centrala wentylacyjna z wymiennikiem płytowym powietrze - powietrze 

 

 
 
Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem regeneracji ciepła  

 

 
Jednostki  

 BS – wentylator nawiewu  

 BE – wentylator wywiewu  
 
Wyposażenie regulacji  

 DA1 – siłownik przepustnicy powietrza świeżego  

 DA2 – siłownik przepustnicy powietrza wywiewanego  

 DA3 – siłownik przepustnicy sekcji mieszania  

 DPS1 – presostat różnicowy – dla filtra zgrubnego 
powietrza świeżego  

 DPS2 - presostat różnicowy – dla filtra 2 stopnia 
czyszczenia powietrza świeżego  

 DPS3 - presostat różnicowy – dla filtra powietrza 
wywiewanego  

 DPSB1 – presostat różnicowy – monitujący zerwanie 
paska wentylatora nawiewu  

 DPBS2 - presostat różnicowy – monitujący zerwanie 
paska wentylatora wywiewu 

 FP/FP1 – zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe sekcji 
nagrzewnicy wodnej COT lub COT1 

 TP1 – temperatura czujnika regulacji VAH1 

 DPSBP – presostat różnicowy zarządzania  DA3 
(odszranianie REC-AL. w trybie zimowym) 

 FP – zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe dla sekcji 
wodnej COT 

 REC – płytowy wymiennik regeneracji  

 ROT – rotacyjny wymiennik regeneracji  

 COT - sekcja nagrzewnicy wodnej  

 COX - sekcja nagrzewnicy wodnej  

 TP – temperatura czujnika regulacji VAH lub VAC 

 TP1 – temperatura zarządzająca DA3 (by-pass REC-AL. 
– free-cooling) 

 VAH – siłownik zaworu 3-drogowego grzania  

 VAC – siłownik zaworu 3-drogowego chłodzenia  

 FIS – przetwornik częstotliwości wentylatora nawiewu  

 FIF – przetwornik częstotliwości wentylatora wywiewu  

 FIR - przetwornik częstotliwości wymiennika 
rotacyjnego  

 PZ – pozycjoner – uniwersalny sygnał regulacji  

 CP1 – pompa cyrkulacji – nagrzewnica  

 CP2 – pompa cyrkulacji – chłodnica  
 

 


