Personalizuoti kompaktiniai rekuperatoriai
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Įmonė pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti techninius duomenis

AmberAir Compact CX -

REKUPERATORIUS, SUKURTAS TIK JUMS!

AmberAir Compact serijoje suderinome modulinių bei kompaktinių įrenginių universalumą bei gamybos
greitį. Pasinaudoję šių gaminių parinkimo programa lengvai susikomplektuosite geriausią individualų
įrenginį iš daugiau nei 4000 variantų ir jo brėžinį perkelsite į vėdinimo sistemos techninį projektą. Detaliai
ištobulinta kokybė ir aukštas energetinis efektyvumas patvirtinti testų rezultatais nepriklausomoje laboratorijoje. Garantuojame gaminio ilgaamžiškumą, sandarumą ir kitas technines charakteristikas visomis
Europos klimato sąlygomis.

5 PRIEŽASTYS,

KODĖL AmberAir Compact JUMS PATIKS:
individualizuotas vėdinimo būdas
› oro srautai – iki 9000 m3/h
› pasirenkami komponentai

higieninio lygmens dizainas
› efektyvi drenažo sistema (98%: 5l/m2 20 min.)
› patogus aptarnavimas

patikimumas
› testuota -350 C – +400 C, santykinė oro drėgmė – 90%
› Eurovent sertifikatas

užtikrintas energetinis efektyvumas
› šilumos atgavimas iki 92%

aukščiausia kokybė
› SD50+ korpusas – D1, L1, F9, T2, TB1

AmberAir Compact CX

PADĖS SUKURTI IDEALŲ VIDAUS KLIMATĄ

mokymo/ugdymo
įstaigose

biuruose

prekybos
centruose

visuomeniniuose
pastatuose

gamybinėse
patalpose

viešbučiuose

PAPILDOMI PRIVALUMAI

REKONSTRUOJANT PASTATUS

Visada rasite vietos vėdinimo įrenginiui:
› kompaktiškas dydis tinkamas transportuoti viduje ir montuoti esamose patalpose;
› nedidelis palubinių įrenginių aukštis leidžia juos montuoti prie pakabinamų lubų, koridoriuose bei
kitose bendrose patalpose;
› visi AmberAir Compact pritaikyti montuoti lauke, apsaugant nuo tiesioginių kritulių;
› tylus veikimas leidžia daugumą įrenginių įrengti netoli darbo patalpų.
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AmberAir Compact CXV IR CXH VERSIJOS

TURI GERIAUSIŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KORPUSĄ SD50+.

Vėdinimo įrenginiai buvo testuoti nepriklausomoje laboratorijoje esant -350 C – +400 C ir 90% RH. Aukščiausios kokybės komponentai iš lyderiaujančių ES įmonių garantuoja nepriekaištingą patalpų klimatą
bet kokiu oru!
› Korpuso stiprumo klasė D1 užtikrina gaminio ilgaamžiškumą.
› Sandarumo klasė L1 garantuoja mažesnius nei 1% oro nuostolius.
› Aptakos sandarumo klasė F9 užtikrina, kad visas oras išvalomas filtrais.
› Terminė varža T2 ir šalčio tiltelio klasė TB1 pašalina kondensato susidarymo ant sienelių riziką.
AmberAir Compact CXV ir CXH rekuperatoriai yra 7 dydžių ir kiekvienas iš jų turi 2 galingumų ventiliatorius, kurie tiekia šviežią orą nuo 400 iki 9000 m3/h.

[m3/h]
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[m3/h]

UNIKALI AmberAir Compact CXV IR CXH KONSTRUKCIJA

LEMIA AUKŠTĄ ENERGETINĮ EFEKTYVUMĄ BEI PATOGŲ APTARNAVIMĄ
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1. Priešpriešinių srautų aliumininis šilumokaitis:
› aukštas efektyvumas – iki 92%;
› atskirti tiekiamo ir šalinamo oro srautai – beveik jokio
drėgmės perdavimo ar maišymosi;
› mažas priežiūros poreikis;
› slėgio relės užtikrina apsaugą nuo užšalimo.

2. Integruota pažangi MCB valdymo plokštė:
› pritaikyta paklausos valdikliams CO2, RH, būvio davikliams;
› valdymas nuotoliniais pulteliais, kompiuteriu per MB-Gateway,
SALDA AIR aplikacija per WIFI ar BMS (ModBus, BACnet);
› priešgaisrinių sklendžių valdymas ir testavimas;
› šildymo įrenginių valdymas ir apsauga.

3. SD50+ korpusas:
› cinkuotos skardos ir milteliniu būdu dažytos izoliacinės plokštės;
› aliuminio profilis;
› poliuretano 45mm izoliacija;
› 25mm plastikinės juostos eliminuoja profilio temperatūros tiltelius;
› suapvalinti vidiniai profilio kampai palengvina valymą.

4. 3 aptakos sklendžių tipai – 100%, recirkuliacinė, segmentinė.
5. Mažai elektros energijos naudojantys EC ventiliatoriai su atgal
lenktomis sparnuotėmis – 2 galingumai.
6. Nerūdijančio plieno kondensato vonelė; didelis drenažo efektyvumas – 98% (5 l/m² per 20 min).

7. 4 oro temperatūros davikliai (tiekiamo, ištraukiamo, lauko ir šalinamo).
8. Šildytuvas:
› integruotas tolygaus valdymo elektrinis (0-10V valdymo signalas);
› integruotas vandeninis (kaip priedas siūloma apsauga nuo užšalimo).

9. Filtrai
› kišeniniai (išorinė dėžė) ar paneliniai (integruoti);
› klasės
› paneliniai filtrai: Coarse 65% (G4), ePM10 55% (M5), ePM1 70% (F7);
› kišeniniai filtrai: Coarse 60% (G4), Coarse 85% (М5), ePM10
75% (F7).
› filtrų užterštumo monitoringas – slėgio jungikliai ir laikmatis.
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AmberAir Compact CXP
› Žemiausias palubinis vėdinimo įrenginys rinkoje;
› tylus veikimas (garso slėgio lygmuo 3 metrų atstumu – 37-49 dBA);
› pritaikytas montuoti lauke visomis Europos klimatinėmis sąlygomis (testuota -350 C – +400 C, RH 90%);
› trys montavimo pozicijos: galima montuoti prie lubų, ant grindų ar stogo, arba horizontaliai prie sienos!

AmberAir Compact CXP

YRA ŽEMESNIS UŽ STANDARTINĮ KAVOS STALIUKĄ!
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AmberAir Compact 1CXP

385 mm

AmberAir Compact 2CXP

400 mm

AmberAir Compact 3CXP

400 mm

AmberAir Compact 4CXP

500 mm
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UNIVERSALI AmberAir Compact CXP KONSTRUKCIJA

UŽTIKRINA NET 3 MONTAVIMO POZICIJAS!
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1. Priešpriešinių srautų aliumininis šilumokaitis:
› aukštas efektyvumas – iki 90%;
› atskirti tiekiamo ir šalinamo oro srautai – beveik jokio drėgmės
perdavimo ar maišymosi;
› mažas priežiūros poreikis;
› slėgio relės užtikrina apsaugą nuo užšalimo;
› nerūdijančio plieno kondensato vonelė; didelis drenažo efektyvumas – 95%.
2. Integruota pažangi MCB valdymo plokštė:
› pritaikyta paklausos valdikliams CO2, RH, būvio davikliams;
› valdymas nuotoliniais pulteliais, kompiuteriu per MB-Gateway,
SALDA AIR aplikacija per WIFI ar BMS (ModBus, BACnet);
› priešgaisrinių sklendžių valdymas ir testavimas;
› šildymo įrenginių valdymas ir apsauga;
› išorinių vėdinimo sistemos komponentų – aušintuvų, oro
sklendžių – valdymas.
3. Dvisienės korpuso plokštės:
› 50/30 mm mineralinės vatos izoliacija*;
› cinkuoto plieno milteliniu būdu dažytos išorinės sienelės; korozijos klasė – C3.
*

4. Filtrai
› kišeniniai (išorinė dėžė) ar paneliniai (integruoti);
› klasės
› paneliniai filtrai: Coarse 65% (G4), ePM10 55% (M5), ePM1 70% (F7);
› kišeniniai filtrai: Coarse 60% (G4), Coarse 85% (М5), ePM10
75% (F7).
› filtrų užterštumo monitoringas – slėgio jungikliai ir laikmatis.
5. 100% aptakos sklendė.
6. Mažai elektros energijos naudojantys EC ventiliatoriai su atgal
lenktomis sparnuotėmis.
7. Šildytuvas
› integruotas tolygaus valdymo elektrinis (0-10V valdymo signalas);
› integruotas vandeninis (kaip priedas siūloma apsauga nuo užšalimo).
8. 3 temperatūros davikliai – tiekiamo oro, šalinamo oro ir lauko
oro.
9. DTJ ištraukiamo oro temperatūros ir santykinės drėgmės daviklis.

- 50 mm korpusas, 30 mm durys, galima pasirinkti 50 mm durų izoliaciją

AmberAir Compact CXP rekuperatoriai yra 4 dydžių ir tiekia šviežią orą nuo 400 iki 3900 m3/h.

[m3/h]
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PATOGI PRIEŽIŪRA

UŽTIKRINA GERĄ PATALPŲ KLIMATĄ

Vienas iš pagrindinių AmberAir serijos rekuperatorių uždavinių buvo užtikrinti patogų aptarnavimą ir
valymą.
› Filtrų keitimas. Filtrų užterštumas nustatomas
oro slėgio jungikliais arba laikmačiu. Nereikia nuimti CXP serijos filtrų dangčio – tai ypač patogu, kai
agregatas pakabintas palubėje.

› Valymas. Įrenginio vidinius paviršius patogu valyti, jie atsparūs daugumai valiklių ir dezinfekcinių
skysčių.

› Komponentų išėmimas. Komponentai lengvai
išimami apžiūrai. Visi jie greitai pakeičiami naudojant standartinius įrankius.

Lengva ir patogi priežiūra leidžia užtikrinti ilgalaikį įrenginio veikimą ir mažas eksploatacijos sąnaudas.

5 EFEKTYVUMO PRIVALUMAI
AmberAir Compact CX yra taupiausi tarp savo klasės įrenginių.

Šilumos atgavimas
– iki 92%

Efektyvūs EC
ventiliatoriai

Išorinis nuotėkis
mažesnis nei 1%

Išmanioji, paklausos valdikliams
pritaikyta valdymo plokštė
bei integruotas santykinės oro
drėgmės jutiklis*

* RH daviklis integruotas tik CXP serijoje, kitur siūlomas kaip priedas kartu su CO2, būvio davikliais
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Tolygaus valdymo
elektrinis šildytuvas

IŠMANUSIS ĮRENGINIO VALDYMAS
AmberAir Compact galima reguliuoti nuotolinio valdymo pulteliu, internetu ar mobiliąja aplikacija. Įrenginys gali būti įjungtas į BMS per Modbus ar BACnet* protokolus. Rekuperatoriai gali būti automatiškai
valdomi išoriniais komforto davikliais CO2, RH.
* nuo 2017 IV ketv.

Jungimas į internetą per
MB-Gateway

Valdymo pultelis

Galimybė reguliuoti
paklausos valdikliais integruotas santykinės
oro drėgmės daviklis ar
pasirenkami CO2 ar būvio
davikliai

Mobili aplikacija išmaniajam telefonui ar planšetei

Sąsaja su BMS per
Modbus ar BACnet (per
MB-Gateway) protokolus

Daugelis funkcijų užtikrina patogų vėdinimo įrenginio valdymą, komfortą ir sutaupo iki 30 proc. elektros
energijos!
4 sistemos darbo režimai

pastovaus slėgio režimas

CO2 mažinimas

savaitės kalendorius

pastovaus oro srauto režimas

santykinės oro drėgmės mažinimas

atostogų kalendorius

Boost funkcija

apsauga nuo išsausėjimo

naktinis vėsinimas

židinio funkcija
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VISA SISTEMA – IŠ VIENŲ RANKŲ
Siūlome visus priedus, reikalingus efektyviai vėdinimo sistemai įrengti:
vandeninius ir DX
aušintuvus

elektrinius pašildytuvus,
valdomus 0-10V signalu

oro sklendes
ir jų pavaras

išmetimo – paėmimo
gaubtus (viengubus ir
dvigubus)

bėgelius, skirtus patogiai
nuimti CXP dangtį

būvio, CO2, RH, slėgio,
dūmų jutiklius

junges, lanksčius
perėjimus, ortakių jungtis

viengubus ir dvigubus
slopintuvus

energijos skaitiklius

maišymo mazgą ir kitus
vandeninių šildytuvų
sistemos elementus

KOKYBĖ

PATVIRTINTA TESTŲ REZULTATAIS

Kiekvienas AmberAir Compact CX serijos įrenginys perėjo ilgą testavimų ciklą, kad būtų užtikrintas nepriekaištingas jo veikimas:
› klimatinėje kameroje – efektyvumas ir darbas bei apsaugos nuo užšalimo veikimas, kai temperatūra
-350 C – +400 C, RH – 90%;
› daugiavamzdėje oro srauto matavimo kameroje – ventiliatorių aerodinaminių savybių matavimas;
› triukšmo kameroje – garso, spinduliuojamo nuo korpuso ir skleidžiamo į ortakius, matavimai.
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VENTMASTER V5

IŠMANIOJI PARINKIMO PROGRAMA

AmberAir Compact CX parinkimas, naudojant Ventmaster, yra greitas ir patogus:
› modeliavimas 3D aplinkoje;
› automatinis reikiamos galios šildytuvo parinkimas;
› kainos skaičiavimas ir tiesioginis užsakymas (tik registruotiems vartotojams);
› brėžinio eksportavimas į .dxf formatą;
› brėžinio ir techninių duomenų eksportavimas į Autodesk Revit;
› LCC skaičiavimai*.
Pasirinkite optimalų variantą, pasinaudodami LCC (eksploatacinių kaštų) skaičiavimo programa, kuri nustato išlaidas vėdinimo įrenginio eksploatavimo laikotarpiu, įvertindama
› pirminę investiciją;
› ventiliatorių elektros sąnaudas;
› šildymo įrenginių elektros, kuro ar karšto vandens sąnaudas.

VentMaster

Programinė įranga nemokama.

Junkitės prie www.salda.lt ir parsisiųskite savo VentMaster.

* nuo 2017 IV ketv.
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Platintojas

SALDA UAB
Ragainės g. 100
LT-78109 Šiauliai

+370 41 54 04 15
+370 41 54 04 17

office@salda.lt
www.salda.lt

UAB Saldos prekyba
J. Kazlausko g. 21, LT-08314 Vilnius
Tel.: 8 5 2733538
Faks.: 8 5 2753007
info@saldosprekyba.lt
www.saldosprekyba.lt

