KATALOG:
VEX308 Centrala podwieszana
z odzyskiem ciepła

VEX308

VEX308 Zdecentralizowana wentylacja

Opis

VEX308 - Centrala podwieszana dedykowana szkołom, instytucjom i urzędom
Urządzenia wentylacyjne VEX308 są to proste rozwiązania, łatwe w obsłudze dla każdego użytkownika. Prosta
instalacja oznacza ,że nie trzeba stosować kanałów wentylacyjnych, i innych elementów wyposażenia instalacji .
Ponadto jednostki można kupować i instalować na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem i dostępnym budżetem
VEX308 zalety:
- Szybki i tani montaż
- Wysoka sprawność temperaturowa
- Proste w obsłudze, ustawienia fabryczne
- Nadrzędny system sterowania
- Zapewnia stale świeże,przefiltrowane powietrze
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Zintegrowany system montażu w stropach podwieszanych

Montaż w sufitach podwieszanych
VEX308 można również zamówić w wersji przeznaczonej do częściowo zintegrowanego montażu w suficie
podwieszanym. Rozwiązanie to zwiększa wizualny efekt estetyczny wystroju wnętrza po zamontowaniu urządzenia
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Zaprojektuj wykończenie

Projekt VEX308,Kolor
VEX308 wyposażony jest standardowo w dekoracyjne panele lakierowane na biało z ozdobną opaską oraz zdejmowaną
osłonę w kolorze wykończenia. Możliwe jest jest również zamówienie innych wersji wykończenia. VEX308 można
zamawiać z panelami dekoracyjnymi w kolorze białym, Aluzinc® lub ciemno-szarym i ozdobną opaską w siedmiu różnych
kolorach.
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Rozwiązanie pakietowe

Rozwiązania pakietowe w celu optymalizacji pracy i niskiego zużycia energii
VEX308 może być fabrycznie zaprogramowany do pracy ''na żądanie'', dostosowany do obciążenia w danym
pomieszczeniu
Ponieważ w pomieszczeniu nie powinien być montowany na stałe panel sterowania HMI, nie ma również ryzyka, że
uczeń lub ktoś z personelu ustawi urządzenie w niewłaściwy sposób.

Rozwiązania pakietowe dla standardowych pomieszczeń
-na przykład sala lekcyjna, sala konferencyjna lub biuro.
Czujnik PIR uruchamia urządzenie po wykryciu ruchu w pomieszczeniu.
Wbudowany czujnik CO2 reguluje pracą centrali zgodnie z poziomem CO2 w
pomieszczeniu..
Wbudowany czujnik ruchu PIR
Informacja o statusie pracy -dioda LED
Wbudowany czujnik CO2
Ustawienia fabryczne

Rozwiązania pakietowe dla pomieszczeń ze zwiększoną ilością wydzielanej wilgoci
-na przykład szatnia, sala ćwiczeń lub toaleta.
Czujnik PIR uruchamia urządzenie po wykryciu ruchu w pomieszczeniu.
Wbudowany czujnik wilgotności względnej reguluje pracą centrali zgodnie z wilgotnością
względną w pomieszczeniu.
Wbudowany czujnik ruchu PIR
Informacja o statusie pracy -dioda LED
Wbudowany czujnik RH
Ustawienia fabryczne
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Lokalizacja

Jedna jednostka-Dwa sposoby montażu
VEX308 jest dostarczany z króćcami powietrza umieszczonymi z tyłu urządzenia do montażu na ścianie, o ile nie
uzgodniono inaczej.
W przypadku montażu na suficie bardziej odpowiednie jest zastosowanie króćców w górnej części urządzenia. Odbywa
się to poprzez zamianę króćców na panele osłonowe . Jednocześnie wentylator wywiewny jest obracany o 900 i jeśli
jest to wymagane, w kanale wywiewnym zamontowana jest przepustnica powietrza z siłownikiem.

Usytuowanie VEX308 w pomieszczeniu
Planując umiejscowienie VEX308, należy wziąć pod uwagę kształt pomieszczenia, tak aby zapewnić optymalne warunki
pracy centrali i wentylacji pomieszczenia.
W pomieszczeniach na planie kwadratu z niemal równymi długościami ściany, VEX308 może być podwieszony, jak
najbliżej środka ściany. W małych pomieszczeniach nie należy umieszczać urządzenia na dłuższych bokach, tak aby
zapewnić dobrą cyrkulację i wymianę powietrze.
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Projekt

VEX308 projekt
Wytrzymała obudowa wykonana jest z Aluzinc® AZ185 klasy C4. Izolacja dźwiękochłonna oznacza, że urządzenie jest
wyjątkowo ciche i idealnie nadaje się do montażu we wszystkich rodzajach pomieszczeń.
Niezwykle wydajne przeciwprądowe wymienniki ciepła o wysokiej sprawności temperaturowej zapewniają doskonały klimat
w pomieszczeniu i niskie zużycie energii
Energooszczędne silniki EC i precyzyjny system sterowania EXact sprawia, że urządzenie nie wymaga dużej ilości energii
elektrycznej.
Schemat działania,VEX308 z nagrzewnicą wodną (HCW)

18.10.2017 | 06/19

Unikalny system przeciwoblodzeniowy

VEX308 z by-passem przeciwoblodzeniowym
Wysokowydajne przeciwprądowe wymienniki ciepła mogą ulegać oblodzeniu, jeśli powietrze jest wilgotne, a temperatura
zewnętrzna jest poniżej zera. Ten problem został rozwiązany w VEX308 . Jeżeli istnieje ryzyko oblodzenia , wówczas
pewna ilość powietrza z zewnątrz omija wymiennik ciepła i przechodzi bezpośrednio do nagrzewnicy .

Zastosowanie nagrzewnicy jest zalecane w celu uzyskania żądanej temperatury nawiewu
Przeciwoblodzeniowy system bypass działa następująco:
Podczas normalnej pracy powietrze jkierowane jest bezpośrednio przez wymienniki ciepła
(VEX308 widok od dołu).

W trybie obejścia przeciwoblodzeniowego część powietrza jest kierowana za wymiennik ciepła za pomocą
przepustnicy by-pass umiejscowionej osiowo wewnątrz jednostki, w ten sposób zapobiega się oblodzeniom
wymiennika ciepła (VEX308 widziany od dołu).
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Control system

System sterowania EXact2
Websever monitoring
VEX308 wyposażony jest w układ sterowania EXact2 .Do tego systemu można zastosować dodatkowo system
Webserver – program działający na serwerze internetowym, który obsługuje żądania protokołu komunikacyjnego
HTTP, co oznacza w praktyce, że kilka jednostek może być monitorowanych z centralnej lokalizacji.
Oznacza to również, że można uzyskać podgląd pracy urządzeń i możliwość sterowania poprzez systemy
nadrzędne z jednego miejsca sterowania

Sterowanie panelem sterowniczo-serwisowym HMI
Wstępnie zaprogramowany system sterowania EXact2 zapewnia VEX308 pełną funkcjonalność. Oddzielny panel
sterowania HMI można zamówić i podłączyć do VEX308 za pomocą kabla serwisowego. Panel kontrolny HMI pozwala
na monitorowanie pracy urządzenia i dokonywania nastaw Jeden panel sterowania może być używany dla kilku
jednostek VEX308.W normalnym trybie urządzenia są uruchamiane poprzez czujniki PIR,CO2,RH,zegar
tygodniowy pracy oraz systemy nadrzędne
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Ekoprojekt

Ekoprojekt - wymagania UE dotyczące dokumentacji, zużycia energii i etykietowania urządzeń wentylacyjnych.

Informacje podstawowe
Na stronie internetowej :www.exhausto.com znajdują się linki do danych dotyczących ekoprojektu
dla poszczególnych wielkości central VEX -w zakładce :
Products/Decentralised ventilation/VEX308/VEX308Technical data -pod nazwą produktu oraz w
obszarze Pobierz,znajdują się dane dotyczące Ekoprojektu oraz deklaracje UE / ECO.W zakładce
tej można również znaleźć kompleksową dokumentację techniczną dotyczącą VEX308
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VEX308

Dane techniczne

VEX308
Unit data

Min wydajność

150 m3/h

Max.wydajność
- standardowe wykonanie centrali
- częściowo zintegrowane wykonanie centrali

850 m3/h
800 m3/h

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej z i bez nagrzewnicy wodnej

2.5 A - 575 W

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej z nagrzewnicą elektryczną

12.9 A - 2,975 W

Nominalny prąd zabezpieczenia

16 A

Zasilanie

1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz

Max.prąd upływu

6 mA

Waga wliczając nagrzewnicę wodną HW308SE
- standardowe wykonanie centrali
- częściowo zintegrowane wykonanie centrali

185 kg
203 kg

Króćce przyłączeniowe powietrza

ø315 mm

HW, średnice rur przyłączeniowych nagrzewnicy wodnej

2 x DN15 (½")

Modulowany by-pass

Tak

Filtr klasy wywiew

M5

Filtr klasy nawiew

F7
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Krzywe wydajności

VEX308

Założenia do diagramu wydajności:

1. Standardowa centrala
2.Częściowo zintegrowana centrala

Spadek ciśnienia na urządzeniu 45 Pa przy 850 m3 / h.
Zapotrzebowanie mocy VEX:
P1 [W] = SFP [J/m3] x qv [m3/s].
Do obliczeń wg. własnych parametrów pracy proszę skorzystać z naszego program doborowego VEX308-Selector VEX308Selector .
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Sprawność temperaturowa

VEX308

Sprawność z kondensacją:
Powietrze wywiewane = 20 ° C / 55 RH - powietrze zewnętrzne =
-10 ° C / 50 RH. Równowaga między powietrzem nawiewanym /
wywiewanym = 1,0
Sprawność bez kondensacji z nierównowagą: Powietrze
wywiewane = 25 ° C / 28 RH - Powietrze zewnętrzne = 5 ° C / 50
RH Iloraz pomiędzy powietrzem nawiewanym / wywiewanym = 0,8
Sprawność bez kondensacji wg. z EN308: powietrze wyciągowe =
25 ° C / 28 RH - powietrze zewnętrzne = 5 ° C / 50 RH Równowaga
pomiędzy powietrzem nawiewanym / wywiewanym = 1,0

wydajność temperaturowa jednostek VEX jest pokazana przy różnych stosunkach przepływu powietrza, obliczanych jako:
Nawiew
Wywiew

= 0.8 and 1.0
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Dane akustyczne

VEX308

Założenia do pomiarów dźwięku:
Lp (A) ref = Poziom dźwięku w pomieszczeniu odniesienia z czasem pogłosu T = 0,6 s.
Aby obliczyć dane dźwiękowe, użyj programu do obliczania produktu VEX308-Selector .
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Rysunki wymiarowe

VEX308
Standardowa centrala

Częściowo zintegrowana centrala

Wymagania dotyczące dostępu
Aby umożliwić prawidłowe działanie i serwisowanie VEX308, wokół urządzenia musi być wolna przestrzeń.
JednostkiaVEX308 nie powinna być umieszczana bliżej niż 500 mm od ścian lub elementów wyposażenia -po
każdej stronie, a pod urządzeniem musi być przestrzeń o prześwicie Min. 850 mm, aby zapewnić miejsce do
serwisowania.

Instalując częściowo zintegrowaną jednostkę, upewnij się, że masz odpowiedni dostęp do skrzynki zasilania w urządzeniu
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Akcesoria

VEX308

Możesz zamówić gotową do pracy centralę, ale VEX308 można również skonfigurować do konkretnych
potrzeb projektu. Skontaktuj się z EXHAUSTO w tej sprawie.
Pozycja nr.

Opis

HW308SE

Wbudowana nagrzewnica wodna, SMALL, zawiera zawór MVM z siłownikiem i LSR przepustnicę pow.

HW308LE

Wbudowana nagrzewnica wodna,LARGE, zawiera zawór MVM z siłownikiem i LSR przepustnicę pow.

HE308SE

Wbudowana nagrzewnica elektryczna, SMALL 2.4 kW

CONPUMP

Pompa skroplin

LSR308

Przepustnica powietrza ,siłownik ze sprężyną zwrotną(wymóg przy nagrzewnicy wodnej)

LS31524

Przepustnica powietrza (ø315 mm) używana przy wywiewie pionowym powietrza

YGC315ALU

Zewnętrzna kratka( ø315 mm) wykonana z Aluminium
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Prędkość powietrza

VEX308
Rysunek pokazuje, spadek prędkości powietrza do ok. 0,2 m / s (L0,2) przy różnych
przepływach powietrza.
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PIR czujnik

VEX308
Rysunek pokazuje zakres działania PIR.
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EXHAUSTO, Export
Odensevej 76
DK-5555 Langeskov

PL:
KLIMATWENT
Przeclaw 55C/8
72-005 Przeclaw /Szczecin
mobile +48 693558314
emil:exhausto@exhausto.net.pl

