Rekuperator podwieszany z wymiennikiem płytowym

Urządzenia i akcesoria do urządzeń

HRU-SlimAIR

Sterowanie
Centralami można sterować na kilka sposobów:
HRQ -SW3-I to najprostszy, przewodow y sterownik
rekuperatora, który pozwala na
wybór między 3 prędkościami
(AWAY, HOME, HOME+).

HRQ-SENS-CO2

Sterownik 4-przyciskowy:

HRQ-BUT-LM11

Sterowanie poprzez czujniki CO2 i RH (zalecamy jako dodatkowe
sterowanie).

HRQ-BUT-LM04

Sterowniki pozwalają na wybór pomiędzy 4 trybami. Model
LM04 ma przycisk AUTO (zamiast PARTY), zalecany gdy
w systemie pracuje co najmniej 1 czujnik CO2 lub RH.
Sygnalizacja pracy i błędów poprzez diodę LED.
Sterownik LCD, podtynkowy (HRQ-BUT-LCD)
Wersja z wyświetlaczem LCD,
pozwalanawybór1z7trybówpracy,
zaprogramowanie kalendarza oraz
odczyt dodatkowych parametrów
pracy takich jak temperatury,
aktualne prędkości wentylatorów
lub stan by-passu.
Umożliwia także konfigurację
biegów (wg preferencji
użytkownika). Wersja podtynkowa, do montażu w puszce.

HRQ-SENS-RH

HRQ-SENS-I-CO2
(wersja podtynkowa)
Każdy czujnik pełni także funkcję sterownika – pozwala na
wybór trybów ręcznych oraz oczywiście AUTO. Sygnalizuje
błędy lub brudne filtry, nie ma jednak opcji resetu stanu
filtrów.
Bramka Modbus (HRQ-MODBUS),
Bramka, która umożliwia sterowanie
urządzeniem z w ykorzystaniem
uniwersalnego protokołu modbus
i transmisji danych RS485 .

Aplikacja na Android, iOS oraz przez przeglądarkę (poprzez
bramkę internetową HRQ-GATE)
Uwaga!
Sterowniki nie są częścią zestawu. Podczas zakupu wybierz
odpowiednie dla siebie sterowanie. Można podłączyć wiele
sterowników na raz – np. sterownik 4-przyciskowy i bramkę.

Aplikacja

HRQ-GATE

Bramka podłączana jest do lokalnej sieci poprzez port Ethernet.
Komunikacja z urządzeniem jest bezprzewodowa. Sterownie
on-line możliwe jest po zainstalowaniu aplikacji na Android
i iOS lub poprzez przeglądarkę na komputerze. Aplikacja
w graficzny sposób obrazuje pracę urządzenia, pozwala
zmieniać tryby oraz odczytać podstawowe parametry.
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Tabela opcji sterowania:

wymaga co najmniej 1 czujnika CO2 lub RH.

Sterowanie na żądanie czyli DCV (Demand Control Ventilation)
Najbardziej efektywnym energetycznie i dopasowanym do
aktualnych potrzeb trybem sterowania central SlimAIR jest
tryb AUTO. Praca w trybie AUTO możliwa jest gdy w układzie
pracuje co najmniej jeden czujnik dwutlenku węgla CO2 lub
wilgotności względnej RH.
W trybie AUTO czujnik (lub kilka czujników) generuje tzw.
żądanie wentylacji na podstawie pomiarów powietrza
w swoim otoczeniu. Żądanie to wysyłane jest bezprzewodowo
do centrali, która ustawia wydajność % wentylatorów w
przedziale AWAY <-> HOME + offset. W przypadku fabrycznych
nastaw będzie to zakres 15-70%.
- czujnik RH będzie chronił przed nadmierną wilgocią. Jeżeli
nastąpi nagły wzrost wilgotności względnej (powyżej 3%
w ciągu 24 sekund) lub odczyt przekroczy 85%, czujnik
wyśle 100% żądania do centrali, żeby skutecznie i szybko
obniżyć poziom RH.
- czujnik CO2 będzie utrzymywał stężenie dwutlenku węgla
poniżej określonego poziomu (fabrycznie jest to 800 ppm,
można wybrać pomiędzy 700,800,900,1000 i 1100 ppm)
dzięki algorytmowi proporcjonalnemu PID.

Oznacza to, że żądanie wysyłane do centrali będzie się
zmieniać w czasie aż do obniżenia stężenia CO2. Czujniki
dwutlenku węgla mają 2 tryby AUTO – Comfort oraz Eco.
Comfort to nastawa podstawowa (czyli fabrycznie 800 ppm),
natomiast Eco podnosi limit o 250 (czyli fabrycznie 1050).
Czujnik CO2 występuje w wersji:
natynkowej
podtynkowej
HRQ-SENS-CO
HRQ-SENS-I-CO2

W przypadku pracy kilku czujników, centrala będzie działała wg
najwyższego wskazania (najwyższego żądania). W przypadku
braku żądania z czujników, centrala będzie pracować na
wydajności AWAY.
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HRU-SlimAIR

Constant Flow (CF), czyli
STAŁY PRZEPŁYW
Centrale serii SlimAIR opcjonalnie można wyposażyć
w układ Constant Flow, którego zadaniem jest utrzymanie
w instalacji stałego wydatku powietrza. CF działa na zasadzie
odczytu różnicy pomiędzy ciśnieniem dynamicznym na
około wentylatora, a ciśnieniem statycznym w kanale
przed wentylatorem. System CF stale monitoruje ciśnienie
w kanałach i w przypadku wzrostu oporu, zwiększa prędkość
obrotową wentylatorów aby utrzymać stały wydatek,
taki jak pierwszego dnia podczas montażu rekuperatora.
Podczas użytkowania instalacja ulega rozregulowaniu
w sposób naturalny (zabrudzenie filtrów, kondensacja wody
w wymienniku, różnica temperatur zmieniająca masę
powietrza). CF przeciwdziała tym zmianom, dzięki czemu
instalacja pozostaje zrównoważona, a tylko zrównoważona
instalacja w pełni wykorzystuje możliwości rekuperatora.
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Najważniejsze cechy rekuperatorów SlimAIR:
• Odzysk ciepła:
HRU-SlimAIR-250-H
- do 89,9 %
HRU-SlimAIR-250-H-CF
- do 89,9 %
HRU-SlimAIR-250E-H
- do 85,6 %
HRU-SlimAIR-250E-H-CF
- do 85,6 %
• Montaż w 3 pozycjach i 2 odpływy skroplin
• Dostęp do wymiany filtrów z 2 stron
• Tylko 242mm wysokości
• Lekka konstrukcja - tylko 25,5 kg
• System stałego przepływu CF
• Wbudowana nagrzewnica wstępna
• Wymiennik z PET lub entalpiczny (odzyskujący wilgoć)
• Montaż przez 1 osobę dzięki specjalnemu stelażowi
• Łatwo dostępny port USB
• Nowoczesna obudowa z polipropylenu spienionego (EPP)
• Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna obudowy
• Energooszczędne wentylatory EC
• Inteligentne sterowanie automatycznym bypass’em
• Bezprzewodowe sterowanie, także poprzez aplikację
mobilną (systemy Android i iOS).
• Bezprzewodowe czujniki do sterowania na żądanie:
CO2 i RH
• Wymienne króćce przyłączeniowe.
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Zaprojektowany przez

6
1. Obudowa
centrali

5

4
3
10. Pokrywa
przednia jednostki

2. Stelaż montażowy

11. Wymiennik ciepła

3. Boczna pokrywa filtra
powietrza 2szt.

12. Wentylator wyciągowy

4. Klamra zaciskowa

13. Króciec odpływu skroplin
(dolny)

5. Krócieć odpływu skrolin
(podwieszany, boczny)

14. Nagrzewnica

6. Wentylator nawiewny

15. Filtr wyciągu

7. Filtr nawiewu

16. Przepustnica bypassu
(obejścia)

8. Przednia pokrywa filtra
powietrza 2szt.

17. Złącza nyplowe NSL-160 4szt.

9. Tacka odpływu skroplin

Za pomocą styku X25 na płycie głównej rekuperatorów
z serii SlimAIR można podłączyć okap kuchenny. Jest to styk
bezpotencjałowy. Zwarcie jego wejść, spowoduje całkowite
zatrzymanie wentylatora wyciągowego, na czas zwarcia styku.

ALNOR® systemy wentylacji
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Sprawdzony prze

Zatwierdzony przez

kacper.szykula

9

Współpraca z okapem
kuchennym
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HRU-SlimAIR

Rekuperator posiada możliwość podpięcia gruntowego
wymiennika ciepła. Funkcja pozwala sterować zaworem, który
opcjonalnie dostarcza powietrze przez system ogrzewania
ziemia-powietrze. W tym celu należy zainstalować dedykowaną
przepustnicę z obejściem pod siłownik (DATVTML).

Podłączenie
Przy montażu siłownika do przepustnicy należy zwrócić
uwagę, aby:
• przepustnica otwarta była w kierunku REKUPERATORCZERPNIA (nie GWC).
• należy wyprowadzić zewnętrzny czujnik temperatury
DA4MU24-D/DS i podpiąć go w kanale
powietrza HRQ-SENS-500
General Damper Actuator
DA4MU230-D/DS
czerpnym, przed
przepustnicą z4Nm
siłownikiem.
Czujnik
6Nm
DA6MU24-D/DS
3-Point
temperatury należy
podpiąć do 2-Point
złączaandX22
w płycie
DA6MU230-D/DS
sterującej rekuperatorem.
 For operation of air control dampers in HVAC system





GWC

Toque:4Nm 6Nm
Nominal voltage: AC/DC24V AC100…240V
Control: On/Off /2-Point/3-Point
-DS type include 2 groups of auxiliary switches

CZERPNIA

Czujnik
Technical Specification

HRQ-SENS-500

Electrical
data

AC24V 50/60Hz DC24V
AC/DC 19.2...28.8V

AC100…240V 50/6

Power consumption

3W@Nominal toque
0.5W@Holding

3W@Nominal torqu
0.7W@Holding

AC85...265V
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Wire sizing

Przepustnice napędzane są siłownikiem elektrycznym
DM-ML-06-230.

0.5mm
6Nm
4Nm
4Nm
1.2m2
0.8m2
0.8m2
Selectable by switch
Gearing latch disengaged by push button, self-resetting
Max.95°
50S（95°）
70S（95°）
50S（95°）
45dB
Mechanical
Ⅲ (safety low voltage)
Ⅱ (totally insulated
IP44
-20…+50℃
-30…+80℃
95%RH, non condensing／EN 60730-1
See “Dimensions”
>50mm
1
○6...16mm □8X8...12 X12mm
<0.7Kg
2

Damper size
Direction of rotation

jeśli siłownik ma możliwość
montażu w pozycji lewoManual override
prawo należyFunctional
upewnić
się
czy został zamontowany
Angle of
rotation
data
time
prawidłowo zgodnie zRunning
poniższym
opisem.
Sound power level
Position indication
Protection class
Protection degree
Working Ambient temperature
conditions Inventory temperature
Humidity test
Dimensions
Shaft length
Dimensions
Shaft diameter
Weight
Weight

Aby zawór prawidłowo działał należy podpiąć przepustnicę
z siłownikiem elektrycznym DM-ML-06-230 do złącza X28
w kolejności:

X28

1 L out 2 (RL1)
2 L (out 1(RL2)
3

Wiring Diagram
Actuator DM-ML-06-24(230)

N

3

Auxiliary switch DM-ML-06-2

a
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Do szybkiego montażu siłowników polecamy specjalnie
zaprojektowane podstawki DA-SUP-S oraz DA-SUP-M.

Pasujące siłowniki do DA-SUP-S

Pasujące siłowniki do DA-SUP-M

Alnor DM-ML-06

Alnor DM-ML-06

Belimo CM

Alnor DM-ML-08

Belimo LM

Belimo CM

Belimo TR

Belimo NM

DA4MU230-D/DS

DM-ML-06-24-S

Nominal voltage
Nominal Voltage range

REKUPERATOR
Torque
•

DA4MU24-D/DS

Urządzenia i akcesoria do urządzeń

Podpięcie gruntowego
wymiennika ciepła

siłownik
2-Point

3-Point

22

23

CZERPNIA

REKUPERATOR
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Resistance load 3A，23
Inductive load 1.5A，230

Automatyka steruje zaworem w oparciu o temperaturę na
króćcu czerpnym. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa
niż dolny zakres temperatury gruntowego wymiennika
ciepła lub wyższa niż górny zakres temperatury gruntowego
wymiennika ciepła zawór zostanie otwarty, a powietrze
trafiające do rekuperatora zostanie pobrane z gruntowego
wymiennika ciepła. Wartości dolny zakres temperatury
gruntowego w ymiennika ciepła oraz górny zakres
temperatury gruntowego wymiennika ciepła ustawione są
domyślnie na 5°C oraz 25°C. Można je edytować z poziomu
narzędzia serwisowego oraz sterownika LCD.

GWC

24
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