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WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH C1, C2, C3 
 
Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, okablowane. Układ 
sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. Dostawca centrali jest 
odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów 
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
 
Wymogi dotyczące certyfikatów do przedstawienia w momencie dostawy 
- atest higieniczny PZH 
- oznaczenie CE 
- certyfikat EUROVENT 
- certyfikat akredytowanej jednostki badawczej odnośnie parametrów obudowy centrali, zgodnie z normą 
EN 1886 
- certyfikat akredytowanej jednostki badawczej odnośnie zgodności z dyrektywą dotyczącą urządzeń 
ciśnieniowych (PED) 97/23/EC  
 
Wymogi dotyczące wyposażenia centrali 
 
Obudowa 
Konstrukcja central wykonana z profili ze stali ocynkowanej, profile izolowane wewnętrznie i zewnętrznie. 
Obudowa o grubości 50 mm, wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej 
zewnętrznej i wewnętrznej, powlekanej poliestrem oraz z izolacji termicznej między nimi. Obudowa na czas 
transportu i montażu pokryta samoprzylepną ochronną folią plastikową. Drzwi inspekcyjne filtrów i 
wentylatorów zawieszone na zawiasach. Klamki ze względów bezpieczeństwa posiadają otwieranie 
dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy). W ramie obudowy 
osadzone są króćce pomiarowe do pomiaru ciśnienia wewnątrz poszczególnych sekcji centrali. Centrala 
umieszczona na ocynkowanej ramie nośnej. 
 
Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2009) D1 
Klasa szczelności (EN 1886:2009) L2 
Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2009) F7 
Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2009) T2 
Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2009) TB1 
 
Wentylatory 
Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim, wyważone statycznie i dynamicznie jako jeden 
układ w klasie G 6,3 zgodnie z DIN ISO 1940. Wentylatory połączone z obudową poprzez wibroizolatory. 
Silniki wysokoenergooszędne typu EC, z płynną regulacją prędkości obrotowej. Klasa silników zgodnie z 
wymogami ErP 2015, klasa bezpieczeństwa IP54. Pomiar rzeczywistego przepływu powietrza z 
kompensacją gęstości i utrzymywaniem zadanej wydajności w Nm3/h, odniesione do 30°C. Układ pomiaru 
spadku ciśnienia na dyszy wentylatora realizowany poprzez elektroniczne czujniki ciśnienia. Wyświetlanie i 
korekta przepływu rzeczywistego w zależności od wartości zadanej oraz temperatury powietrza. 
Wentylatory posiadają sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przepływu powietrza. 
 
Odzysk ciepła 
Asymetryczny krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z polipropylenu, materiału jednorodnego, całkowicie 
odpornego na działanie agresywnego powietrza basenowego. Wanna skroplin wykonana z tworzywa 
sztucznego. 
 
Pompa Ciepła 
Sprężarkowy obieg chłodniczy wyposażony w sprężarki typu scroll, działający na czynniku chłodniczym 
R407C. Powlekany parownik umieszczony w strumieniu powietrza usuwanego umieszczony skośnie 
pomiędzy asymetrycznym wymiennikiem krzyżowym, a króćcem powietrza usuwanego. Powlekany 
skraplacz umieszczony w strumieniu powietrza nawiewanego pomiędzy asymetrycznym wymiennikiem 
krzyżowym, a wentylatorem nawiewnym. Elektroniczny zawór rozprężny, zbiornik ciekłego czynnika 
chłodniczego oraz niezbędna armatura.  
 
Przepustnice powietrza 
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Centrale wyposażone są w przepustnice powietrza: 
- przepustnica powietrza zewnętrznego  
- przepustnica powietrza usuwanego 
- przepustnice recyrkulacyjne 
sterowane niezależnymi siłownikami. 

 

Nagrzewnica wodna 

Nagrzewnica wykonana z rurek miedzianych z naprasowanymi lamelami aluminiowymi. Sekcja 
wyposażona jest w zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe „Frostschutz”, trójdrogowy zawór regulacyjny 
dobrany do parametrów pracy i dostarczony luzem wraz z centralą. 

 

Sekcja filtrów 
Klasyfikacja filtrów zgodnie z EN 779:2012 
Filtr powietrza zewnętrznego: M5   
Filtr wywiewu: M5   
Sekcja filtra powinna być wyposażona w szyny montażowe wyposażone w uszczelki pozwalające na 
efektywne uszczelnienie. Między drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna być dodatkowa 
uszczelka. Sekcja filtracji wyposażona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe 
i czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrze w trybie ciągłym, z rejestracją 
aktualnego spadku ciśnienia w sterowniku. 
 
Wymogi dotyczące układu sterowania 
Układ sterowania jest dostarczany razem z centralą, okablowany i po testach fabrycznych. 
Układ steruje pracą wentylatorów, sprężarek, pomp obiegowych, reguluje przepływ powietrza temperaturę i 
wilgotność, kontroluje czas pracy oraz wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. Odczyty i nastawy układu 
sterowania powinny być w języku polskim. 
 
Podstawowe elementy układu sterowania: 

 Kompletna, fabrycznie okablowana, tablica sterownicza do montażu wewnątrz pomieszczeń 

 Swobodnie programowalny sterownik z wyświetlaczem cyfrowym do ustawienia wielkości przepływu, 
temperatury, wilgotności, funkcji regulacyjnych, czasu pracy i do odczytu alarmów 

 Pomiar rzeczywistego przepływu oraz pętla sprzężenia zwrotnego umożliwiająca utrzymanie zadanego 
przepływu powietrza poprzez zmianę prędkości obrotowej wentylatorów, niezależnie od zmiany oporów 
przepływu w instalacji 

 Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w 
filtrach w trybie ciągłym (utrzymujące stały wydatek centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtra) 

 Funkcja kompensacji gęstości powietrza związana z różną temperatury pracy wentylatorów (powietrze 
wywiewane) co przeciwdziała powstawaniu niekontrolowanego podciśnienia/nadciśnienia w 
pomieszczeniach 

 Zawór trójdrogowy do regulacji mocy grzewczej nagrzewnicy wodnej wraz z zabezpieczeniem 
przeciwzamrożeniowym oraz bezpieczniki i przekaźniki do sterowania pompą obiegową 

 Regulacja temperatury i wilgotności powietrza  w hali basenowej w oparciu o czujnik temperatury-
wilgotności umieszczony na króćcu powietrza wywiewanego w centrali 

 Pomiar i wyświetlanie rzeczywistej wydajności osuszania centrali w kg/h 

 Pomiar rzeczywistego przepływu powietrza zewnętrznego 

 Oprogramowanie umożliwiające pracę centrali w trybie basenowym oraz w trybie spoczynkowym 

 Funkcja podwyższania wilgotności powietrza w hali basenowej w trakcie trybu spoczynkowego, w 
zależności od temperatury zewnętrznej 

 Płynna zmiana wydajności wentylatorów w zależności od aktualnego obciążenia hali basenowej 

 W standardzie platforma programowa Web-sever służąca do analizy pracy central poprzez protokół 
TCP/IP 
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Parametry techniczne urządzeń w wybranych trybach: 
(1) Centrala C1 i C2: tryb pracy zimowy z odzyskiem ciepła i częściową recyrkulacją 
(2) Centrala C1 i C2: tryb pracy w warunkach średniorocznych 
(3) Centrala C3: tryb pracy zimowy z odzyskiem ciepła i częściową recyrkulacją 
(4) Centrala C3: tryb pracy w warunkach średniorocznych 
 
króciec powietrza zewnętrznego 

  (1) (2) (3) (4)   

temperatura powietrza -20,0 8,0 -20,0 8,0 °C 

wilgotność powietrza 100 85 100 85 % 

strumień objętościowy powietrza 9245 17250 9310 17372 m³/h 

strumień objętościowy powietrza (wzgl. wywiewu) 11400 19000 11400 19000 m³/h 

strumień masowy powietrza 3,58 5,96 3,60 6,00 kg/s 

spręż dyspozycyjny 100 100 100 100 Pa 

  

króciec powietrza nawiewanego 

  (1) (2) (3) (4)   

temperatura powietrza 40,0 23,1 41,0 21,9 °C 

wilgotność powietrza 14 32 13 35 % 

strumień objętościowy powietrza 19238 18175 19432 18231 m³/h 

strumień objętościowy powietrza (wzgl. wywiewu) 19000 19000 19000 19000 m³/h 

strumień masowy powietrza 5,96 5,96 6,00 6,00 kg/s 

prędkość powietrza 2,70 2,67 2,71 2,68 m/s 

spręż dyspozycyjny 500 500 500 500 Pa 

  

króciec powietrza wywiewanego 

  (1) (2) (3) (4)   

temperatura powietrza 32,0 32,0 30,0 30,0 °C 

wilgotność powietrza 50 50 55 55 % 

strumień objętościowy powietrza 19000 19000 19000 19000 m³/h 

strumień objętościowy powietrza (wzgl. wywiewu) 19000 19000 19000 19000 m³/h 

strumień masowy powietrza 5,96 5,96 6,00 6,00 kg/s 

prędkość powietrza 2,80 2,80 2,80 2,80 m/s 

spręż dyspozycyjny 500 500 500 500 Pa 

  

króciec powietrza usuwanego 

  (1) (2) (3) (4)   

temperatura powietrza 3,9 16,4 3,3 15,9 °C 

wilgotność powietrza 100 100 100 100 % 

strumień objętościowy powietrza 10190 17939 10234 18019 m³/h 

strumień objętościowy powietrza (wzgl. wywiewu) 11400 19000 11400 19000 m³/h 

strumień masowy powietrza 3,58 5,96 3,60 6,00 kg/s 

spręż dyspozycyjny 100 100 100 100 Pa 

  

nagrzewnica wodna 

ilość rzędów 2 

czynnik grzewczy woda 

typ zaworu C-3-R 1" KVS 10 

sposób podłączenia zaworu podłączenie mieszające 

pojemność wymiennika 10,77 l 

  (1) (2) (3) (4)   

spadek ciśnienia (powietrze) 55 52 55 53 Pa 

strumień wody przez zawór 2,13 --  2,12 --  m³/h 

temperatura powietrza - wlot 33,2 --  31,6 --  °C 

temperatura powietrza - wylot 40,0 --  41,0 --  °C 

temperatura wody - zasilanie 80,0 80,0 80,0 --  °C 

temperatura wody - powrót 42,9 --  44,9 --  °C 

strumień wody 2,13 --  2,12 --  m³/h 

prędkość przepływu po stronie wodnej 0,50 --  0,50 --  m/s 

spadek ciśnienia (woda) 4,3 --  4,2 --  kPa 

strumień wody zasilającej / powrotnej 0,97 --  1,44 --  m³/h 

spadek ciśnienia (woda) na zaworze 4,5 --  4,5 --  kPa 

moc grzewcza 41,3 --  57,9 --  kW 
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rekuperator 

materiał polipropylen 

  (1) (2) (3) (4)   

sprawność temperaturowa 79 59 80 59 % 

temperatura pow. zewnętrznego -20,0 8,0 -20,0 8,0 °C 

wilgotność pow. zewnętrznego 100 85 100 85 % 

temperatura nawiewu 21,5 22,5 20,2 21,4 °C 

wilgotność nawiewu 5 33 5 36 % 

strumień powietrza zewnętrznego 9247 17250 9312 17372 m³/h 

nominalny strumień objętościowy na drodze pow. zewn. - nawiew 11400 19000 11400 19000 m³/h 

masowy strumień na drodze powietrza zewnętrznego - nawiewanego 3,58 5,96 3,60 6,00 kg/s 

spadek ciśnienia na drodze pow. zewn. - nawiewanego 59 84 59 85 Pa 

moc na drodze pow. zewnętrznego - nawiewanego 148,6 87,6 145,1 81,1 kW 

temperatura powietrza wywiewanego 32,5 32,6 30,5 30,6 °C 

wilgotność powietrza wywiewanego 49 48 53 53 % 

temperatura pow. usuwanego 8,8 20,1 8,1 19,5 °C 

wilgotność pow. usuwanego 100 96 100 98 % 

strumień powietrza wywiewanego 11419 19037 11419 19037 m³/h 

nominalny strumień objętościowy na drodze wywiew - pow. usuw. 11400 19000 11400 19000 m³/h 

strumień masowy pow. wywiewanego 3,58 5,96 3,60 6,00 kg/s 

spadek ciśnienia na drodze pow. wywiew. - usuw. 59 179 59 180 Pa 

moc na drodze pow. wywiewanego i usuwanego 148,6 87,6 145,1 81,1 kW 

ilość skroplin: wywiew - pow. usuwane 86,6 15,4 88,2 17,2 kg/h 

  

filtr pow. wywiewanego 

typ filtr kieszeniowy 

jakość M5 

długość 300 mm 

  (1) (2) (3) (4)   

spadek ciśnienia (powietrze) 158 158 158 158 Pa 

  

filtr powietrza zewnętrznego 

typ filtr kieszeniowy 

jakość M5 

długość 300 mm 

  (1) (2) (3) (4)   

spadek ciśnienia (powietrze) 139 154 139 155 Pa 

  

wentylator nawiewny 

  (1) (2) (3) (4)   

strumień objętościowy powietrza 2x 9187 2x 9071 2x 9202 2x 9099 m³/h 

strumień objętościowy powietrza (wzgl. wywiewu) 2x 9500 2x 9500 2x 9500 2x 9500 m³/h 

strumień masowy powietrza 2x 2,98 2x 2,98 2x 3,00 2x 3,00 kg/s 

spręż całkowity 944 983 946 986 Pa 

prędkość obrotowa 1976 1984 1976 1986 1/min 

sprawność 74 74 74 74 % 

moc na wale wentylatora 2x 3,48 2x 3,58 2x 3,49 2x 3,60 kW 

  

silnik wentylatora nawiewnego 

napięcie nominalne 3/N/PE 400V 50Hz 

moc nominalna 2x 5,5 kW 

sprawność 88 % 

  (1) (2) (3) (4)   

przyrost temperatury na wentylatorze 0,5 0,5 0,5 0,5 K 

pobór mocy łącznie z komutatorem 2x 3,95 2x 4,06 2x 3,96 2x 4,08 kW 

pobor mocy łącznie z komutatorem przy czystych filtrach 2x 3,51 2x 3,67 2x 3,52 2x 3,70 kW 

  

wentylator wywiewny 

  (1) (2) (3) (4)   

strumień objętościowy powietrza 2x 9500 2x 9500 2x 9500 2x 9500 m³/h 

strumień objętościowy powietrza (wzgl. wywiewu) 2x 9500 2x 9500 2x 9500 2x 9500 m³/h 

strumień masowy powietrza 2x 2,98 2x 2,98 2x 3,00 2x 3,00 kg/s 

spręż całkowity 850 1041 850 1043 Pa 
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prędkość obrotowa 1957 2079 1953 2076 1/min 

sprawność 74 74 74 74 % 

moc na wale wentylatora 2x 3,26 2x 3,97 2x 3,26 2x 3,98 kW 

  

silnik wentylatora wywiewnego 

napięcie nominalne 3/N/PE 400V 50Hz 

moc nominalna 2x 5,5 kW 

sprawność 88 % 

  (1) (2) (3) (4)   

przyrost temperatury na wentylatorze 0,5 0,6 0,5 0,6 K 

pobór mocy łącznie z komutatorem 2x 3,70 2x 4,48 2x 3,70 2x 4,49 kW 

pobor mocy łącznie z komutatorem przy czystych filtrach 2x 3,34 2x 4,10 2x 3,35 2x 4,11 kW 

  

parownik 

  (1) (2) (3) (4)   

prędkość powietrza 1,37 2,40 1,37 2,41 m/s 

spadek ciśnienia (powietrze) 33 103 33 105 Pa 

temperatura powietrza - wlot 8,8 20,1 8,1 19,5 °C 

wilgotność względna powietrza - wlot 100 96 100 98 % 

temperatura powietrza - wylot 3,9 16,4 3,3 15,9 °C 

wilgotność względna powietrza - wylot 100 100 100 100 % 

łączna moc chłodnicza 38,9 59,6 38,5 58,1 kW 

moc chłodnicza - ciepło utajone 10,8 37,1 10,6 36,1 kW 

  

skraplacz do podgrzewu wody basenowej 

strumień wody 6,00 m³/h 

temperatura wody - zasilanie 28,0 °C 

  (1) (2) (3) (4)   

temperatura wody - powrót 0,0 36,6 0,0 36,3 °C 

spadek ciśnienia (woda) 0,00 12,60 0,00 12,60 kPa 

temperatura kondensacji 0,0 38,5 0,0 38,2 °C 

ciśnienie kondensacji 0,00 15,97 0,00 15,86 bar 

spadek ciśnienia czynnika chłodniczego 0,00 2,50 0,00 2,30 kPa 

moc 0,00 59,73 0,00 58,04 kW 

  

dochładzacz ciekłego freonu 

  (1) (2) (3) (4)   

temperatura wody - zasilanie 10,0 10,0 10,0 10,0 °C 

temperatura wody - powrót 19,4 25,5 18,4 25,0 °C 

strumień wody 0,55 0,55 0,55 0,55 m³/h 

moc 6,00 9,90 5,40 9,60 kW 

  

sprężarka 

czynnik chłodniczy R407C 

  (1) (2) (3) (4)   

pobór mocy 7,8 8,6 7,5 8,5 kW 

strumień masowy czynnika chłodniczego 0,19 0,29 0,19 0,28 kg/s 

  

skraplacz 

  (1) (2) (3) (4)   

spadek ciśnienia (powietrze) 92 92 94 94 Pa 

temperatura powietrza - wlot 26,0 22,5 24,4 21,4 °C 

temperatura powietrza - wylot 32,7 22,5 31,1 21,4 °C 

moc 40,7 0,0 40,5 0,0 kW 

  

stopień odzysku ciepła zgodnie z EN 308:1997 

stopień odzysku ciepła 60 % 

  

odzysk ciepła(DIN EN 13053:2012-02) 

sprawność energetyczna 111 % 

klasa H1 

  

klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z EN 13053/A1:2010 

wentylator nawiewny P1 
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wentylator wywiewny P1 

  

klasa prędkości powietrza w przekroju centrali 

klasa(DIN EN 13053:2012-02) V6 

  

zasilanie sieciowe urządzenia 

całkowity pobór mocy 61,6 A 

moc przyłączona Smax 42,6 kVA 

zabezpieczenie 3 x 80 A 

zasilanie sieciowe 3/N/PE 400V 50Hz 

  

poziom sumaryczny 

poziom mocy akustycznej - wentylator nawiewny 97 dB(A) 

poziom mocy akustycznej - wentylator wywiewny 98 dB(A) 

poziom mocy akustycznej - króciec pow. zewnętrznego 79 dB(A) 

poziom mocy akustycznej - króciec nawiewny 94 dB(A) 

poziom mocy akustycznej - króciec wywiewny 88 dB(A) 

poziom mocy akustycznej - króciec pow. usuwanego 90 dB(A) 

ciśnienie akustyczne 1m od urządzenia 73 dB(A) 

 
 
 


