AERISnext

Rekuperatory
AERISnext
są
najbardziej
zaawansowanymi
technologicznie
centralami najnowszej generacji dostępnymi na rynku polskim. Wytwarzane są w
Holandii, w fabryce jednego z największych europejskich producentów urządzeń
wentylacyjnych z ponad 75 letnim doświadczeniem.

Rekuperatory
uwzględniają specyfikę klimatu w Polsce i
wysokie wymagania polskich inwestorów. Są szczególnie polecane do montażu w domach
jednorodzinnych o niskim zużyciu energii oraz w domach energooszczędnych. W domach
pasywnych rekuperacja jest obowiązkowa.

Centrale AERISnext dostępne są w wersji pełnej (również z wymiennikiem entalpicznym
ERV) oraz w wersji standardowej (z uboższymi wariantami sterowania).
Dostępne wydajności AERISnext:
• AERISnext 350
• AERISnext 450
• AERISnext 600
Rekuperatory AERISnext posiadają
pogwarancyjną na terenie Polski.

pełną

serwisową

obsługę

gwarancyjną

i

Rekuperatory AERISnext posiadają możliwości rozbudowy o urządzenia zwiększające efektywność
pracy systemu rekuperacji i znacznie poprawiające komfort klimatyczny w wentylowanych
pomieszczeniach. Należą do nich:

•
•
•
•
•
•

glikolowy gruntowy wymiennik ciepła (GWC)
jednostka chłodząca ARTIC (tylko do wersji AERISnext 600)
urządzenie jonizująco-oczyszczające AERIS Oxy
nagrzewnica wtórna
sterowniki bezprzewodowe i przewodowe
czujniki dwutlenku węgla i wilgotności, których montaż podwyższa klasę energetyczną
rekuperatora aż do najwyższej klasy A+

Rekuperatorami AERISnext można zarządzać z poziomu komputera, tabletu, smartfona oraz podłączyć
je do domu inteligentnego opartego na systemie Fibaro (w trakcie integracji) oraz na światowym
protokole KNX (gotowa).
Rekuperatory AERISnext wyposażone są w wymiennik przeciwprądowy o najwyższej sprawności oraz
wentylatory promieniowe na prąd stały. Konstrukcja wentylatorów minimalizuje zużycie energii
elektrycznej, co za tym idzie pozwala na utrzymanie kosztów eksploatacyjnych centrali na najniższym
poziomie. Inteligentny, automatycznie regulowany układ antyzamrożeniowy zabezpiecza wymiennik
ciepła przed zamarzaniem podczas niskich temperatur. Automatyczny i modulowany bypass oraz
nagrzewnica wstępna, w które wyposażony jest każdy model centrali AERISnext dba o najwyższy
komfort w pomieszczeniach.
Każde urządzenie wyposażone jest w:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

duży wymiennik ciepła o kształcie wzorowanym na brylantowym szlifie zapewniającym
dużą powierzchnię odzysku ciepła
bardzo ciche wentylatory promieniowe z siatką przepływową i pierścieniem
przepływowym
doskonale izolowaną obudowę zewnętrzną z łatwym dostępem serwisowym do wnętrza
rekuperatora
wewnętrzną zintegrowaną modulowaną nagrzewnicę wstępną załączającą się na
impulsowo, co zapewnia minimalizację zużycia energii i pozwala na równomierną pracę
sytemu
modulowany bypass zwiększający komfort nawiewu
technologię FlowControl różnicującą prędkość obrotową wentylatora
technologię adaptacji klimatu opartą o średnią temperaturę z ostatnich 5 dni
objętościowy i masowy pomiar przepływu powietrza
sztywne i szczelne filtry o plisowanym kształcie i klasie filtracji G4
możliwość zdalnej obsługi przez aplikację AERISnext online
możliwość pełnej integracji z protokołem domu inteligentnego KNX

Wymiennik przeciwprądowy rekuperatorów AERISnext produkowany jest na wyłączność. Posiada
unikatową konstrukcję ze skierowanymi w stronę wymiennika kanałami powietrznymi
i zoptymalizowaną odległością pomiędzy płytkami. Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego zapewniający bardzo wysoki odzysk ciepła na poziomie do 94% oraz do 85% w wersji
entalpicznej (ERV).
INFORMACJE OGÓLNE
Rekuperatory AERISnext powstały na bazie 75 lat doświadczeń holenderskich inżynierów w zakresie
produkcji central wentylacyjnych. Stanowią one następne pokolenie rekuperatorów AERIS obecnych
na rynku polskim od ponad 10 lat.
Rekuperatory AERISnext stanowią główny element systemu zrównoważonej wentylacji
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. W systemie tym zanieczyszczone powietrze jest
usuwane m.in. z kuchni, toalet i łazienek, a świeże, filtrowane powietrze z zewnątrz jest nawiewane
do pokojów i salonów i sypialni. Wydajność rekuperatorów AERISnext pozwala na stosowanie go
zarówno w budownictwie jednorodzinnym, mieszkaniowym, jak również w niewielkich obiektach
użyteczności publicznej.
Obudowa
Obudowa boczna urządzenia wykonana jest z blachy stalowej powlekanej malowanej w kolorze
szarym RAL 7046. Front centrali wykonany jest z tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym RAL
9003. Dostępna dodatkowa pokrywa wyświetlacza zabezpieczająca przed niepożądanym

dostępem (np. dzieci) wykonana z poliwęglanu. W urządzeniu przewidziano schowek na instrukcję
obsługi z przodu centrali.
Wentylatory
Rekuperator jest wyposażony w nowatorskie i energooszczędne wentylatory promieniowe RadiCal®
firmy Ebm-papst na prąd stały, które zmniejszają poziom dźwięku oraz obniżają zużycie energii.
Wentylatory wyposażono w nakładkę FlowGrid, która prowadzi i optymalizuje przepływ powietrza do
rekuperatora oraz obniża poziom hałasu.

Filtry w rekuperatorze AERISnext
Urządzenie wyposażone jest standardowo w 2 szt. filtrów plisowanych wielorazowego użytku o klasie
filtracji G4. Sposób ich mocowania zapewnia doskonałą szczelność oraz swobodną wymianę bez
konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Filtry posiadają plisowaną budowę, dzięki czemu ich
powierzchnia uległa zdecydowanemu zwiększeniu w porównaniu do central starego typu, co skutkuje
bardzo efektywną filtracją powietrza w rekuperatorach AERISnext.
Sposób pomiaru stanu zużycia filtra
Urządzenie wyposażone jest w system przypominania o konieczności wymiany filtrów, pracujący w
oparciu o dane dotyczące ilości przefiltrowanego powietrza. Filtr wymienia się po przefiltrowaniu
określonej liczby m3 powietrza lub po upływie 6 mcy (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
Tym samym ostrzeżenie pojawi się wcześniej, jeśli przepływ powietrza wentylującego jest duży.

Nowej generacji wymiennik ciepła o dużej powierzchni odzysku
Przeciwprądowy wymiennik ciepła o kształtach wzorowanych na perfekcyjnym szlifie brylantowym z
dodatkowymi - w porównaniu do starych rekuperatorów AERIS - 100 mm wysokości wymiennika.
Wykonany z wysokiej jakości polistyrenu lub kopolimeru polietylenowego polieteru (wymiennik ERV).

Zwiększona powierzchnia wymiennika ciepła w rekuperatorach AERISnext w porównaniu
do dotychczasowych rekuperatorów AERIS

Układ antyzamrożeniowy z modulowaną nagrzewnicą wstępną
Każdy rekuperator AERISnext wyposażony jest w inteligentną nagrzewnicę wstępną, która załącza i
wyłącza się automatycznie, a jej moc idealnie dopasowuje się do ilości przepływającego powietrza.
Nagrzewnica podgrzewa powietrze zewnętrzne, dzięki czemu kondensat wykraplający się wewnątrz
wymiennika nie ulega zamarzaniu. Trójkątne elementy zwiększają powierzchnię grzewczą, a
nowatorska budowa minimalizuje opory przepływu powietrza.

Modulowany bypass
Rekuperator AERISnext 450 zapewnia optymalny komfort poprzez zastosowanie specjalnego
obejścia, zwanego by-passem, który po załączeniu się kieruje całość powietrza poza wymiennik
ciepła. Bypass jest w pełni automatyczny i płynny. Dzięki krzemowemu zaworowi jest szczelny, a
jego praca odpowiada za zwiększony komfort nawiewu w rekuperatorach AERISnext.

Czujniki w rekuperatorze AERISnext i technologia FlowControl®
W każdym rekuperatorze AERISnext zamontowano czujniki wilgoci, ciśnienia i temperatury służace
do optymalizacji przepływu powietrza. Ich pomiary definiują działanie bypassu i nagrzewnicy
wstępnej i zależą od podawanych na bieżąco parametrów atmosferycznych. Dzięki aktualnym
pomiarom definiowana jest również zależność między współczynnikiem wentylatora i przepływem
powietrza i wentylator płynnie może reagować na każdą zmianę. Przy czym współczynnik
wentylatora jest korygowany tylko dla wahań średnio- i długookresowych. W przypadku wahań
krótkookresowych weźmie pod uwagę tylko znaczne wahania i tylko w oparciu o nie skoryguje
pracę.
Technologia FlowControl® powoduje zmniejszenie strat ciepła podczas wentylacji, zapobiega
jakimkolwiek uszkodzeniom konstrukcji przez wilgoć oraz stanowi znaczne uproszczenie
uruchamiania centrali przez instalatora.

Technologia zastosowana w rekuperatorach AERISnext: objętościowy i masowy
przepływ powietrza
Aby możliwe było osiągnięcie maksymalnych parametrów odzysku ciepła, podczas uruchamiania
rekuperatora AERISnext wykorzystuje się obliczenia dla objętościowego przepływu powietrza
(m3/h). Kiedy jednak rekuperator dokonuje ostatecznych wewnętrznych obliczeń i bilansów, ich
podstawą jest już masowy przepływ powietrza (kg/s).
Masa strumienia powietrza doprowadzanego i powietrza wywiewanego musi przecież być taka
sama, ale:

•
•

przy temperaturze powietrza 20°C: 150 m3/h oznacza 180 kg/h
przy temperaturze powietrza 0°C: 150 m3/h oznacza 194 kg/h

Podczas uruchamiania rekuperatorów, które nie stosują powyższego rozróżnienia, mierzy się więc
strumień objętości powietrza, co oznacza, że w ciągu roku różnica masy może wynieść nawet 8%
(!), powodując niepożądane wahania sprawności odzyskiwania ciepła.
W rekuperatorach AERISnext sprawność odzysku ciepła jest stale wysoka, niezależnie od warunków
atmosferycznych.

Wysoki komfort cieplny bez jakiejkolwiek regulacji: technologia adaptacji do klimatu w
AERISnext
Dzięki automatycznemu wykrywaniu pory roku, rekuperator sam decyduje o otwarciu lub
zamknięciu bypassu. Decyzja zostaje podjęta nie w oparciu o ustawioną przez użytkownika
temperaturę komfortu na sterowniku rekuperatora (jak było we wcześniejszych wersjach
rekuperatora AERIS), ale w oparciu o średnią temperaturę na zewnątrz w ciągu ostatnich 5 dni
(RMOT = Running Mean Outdoor Temperature).

Odpływ kondensatu
Dzięki złączą bagnetowym gwarantowane jest szybkie i bezawaryjne podłączenie rekuperatora w
zawsze właściwym momencie obrotowym. Pokrywa uszczelniajaca jest zawsze szczelnie zamknięta.

Prosty dostęp bez użycia specjalistycznych narzędzi do obsługi serwisowej rekuperatora
AERISnext 450

Objętościowy
AERISnext
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Podczas uruchamiania urządzenia ComfoAir Q podstawą jest objętościowy przepływ powietrza
(m3/h), ale podstawą wewnętrznych obliczeń i bilansowania w urządzeniu jest masowy przepływ
powietrza (kg/s)
Aby możliwe było osiągnięcie maksymalnego odzysku ciepła, masa strumienia powietrza
doprowadzanego i powietrza wywiewanego MUSI być taka sama, jednak:

•
•

przy temperaturze powietrza 20°C: 150 m3/h oznacza 180 kg/h
przy temperaturze powietrza 0°C: 150 m3/h oznacza 194 kg/h

Wniosek
Podczas uruchamiania obecnie dostępnych urządzeń mierzy się strumień objętości powietrza, co

oznacza, że w ciągu roku różnica masy może wynieść nawet 8% (!), powodując niepożądane
wahania sprawności odzyskiwania ciepła.

Wersje prawa-lewa rekuperatora AERISnext 450
Każdy rekuperator AERISnext 450 w wersji prawej (R) można przeprogramować na wersję lewą (L)
- szczegóły w instrukcji obsługi.
Wersje pełne rekuperatorów AERISnext 450 można zamówić w wersji prawej (R) lub lewej (L).
Istnieje możliwość późniejszej zmiany wersji w ramach danego urządzenia: z R na L i odwrotnie.
Wymaga to zmiany położenia nagrzewnicy wstępnej i przeprogramowania centrali.

WERSJA PRAWA oznacza umieszczenie kanałów nawiewnego i wywiewnego (idących do wnętrza
budynku) po prawej stronie urządzenia, a kanałów czerpni i wyrzutni po lewej.
WERSJA LEWA oznacza umieszczenie kanałów nawiewnego i wywiewnego (idących do wnętrza
budynku) po lewej stronie urządzenia, a kanałów czerpni i wyrzutni po prawej.

Zalecenia do montażu

•
•
•
•
•
•
•

rekuperator oraz instalacja wentylacyjna muszą zostać zainstalowane zgodnie z ogólnymi
normami i przepisami budowlanymi, jak również z przepisami dotyczącymi zasilania,
kanalizacji, a także zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej,
miejsce, w którym odbywa się montaż musi zapewniać swobodny dostęp do kanałów
powietrznych, złącza odpływu skroplin (za wyjątkiem wersji ERV), złącza zasilającego oraz
swobodny dostęp serwisanta do urządzenia podczas prowadzenia prac serwisowych,
pomieszczenie musi zawierać następujące złącza: złącze 230V/50 Hz (wymagane jest
podwójne gniazdo zasilające z uziemieniem w odległości 1 m od miejsca montażu centrali),
złącze do odprowadzenia skroplin DN 32 mm,
rekuperator musi znajdować się w przestrzeni izolowanej, gdzie będzie zapewniona
temperatura powyżej 0°C niezależnie od temperatur panujących na zewnątrz,
odpływ skroplin musi zostać zabezpieczony przed zamarzaniem oraz wyposażony w syfon,
nie powinno się łączyć systemu wentylacyjnego z okapem kuchennym,
zalecamy montaż rekuperatora w wersji podwieszanej na ścianie (ściana o minimalnej
wytrzymałości obciążenia 200 kg/m²) lub w wersji stojącej na specjalnej podstawie.

AERISnext 350
Rekuperator AERIS 350 zastąpiła nowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła AERISnext
350!
Jest to energooszczędna centrala wentylacyjna z unikatowym wymiennikiem ciepła
wzorowanym na idealnym szlifie brylantowym. Posiada wymiennik przeciwprądowy o
najwyższej na rynku wydajności termicznej: aż do 94% (liczone wg normy EN 131417:2010). Rekuperator AERISnext 350 posiada wydajność nominalną 350 m³/h.

Rekuperator AERISnext 350
*centrala AERISnext 350 posiada klasę A+ pod warunkiem wyposażenia jej w minimum 2
szt. czujników dwutlenku węgla lub minimum 2 szt. czujników wilgotności lub 1 szt. czujnika
wilgotności i 1 szt. czujnika dwutlenku węgla; w pozostałych przypadkach centrala posiada
klasę A - szczegóły w tabeli na dole strony
Rekuperator AERISnext 350 dostępny jest w wersji pełnej, w wersji pełnej z
wymiennikiem entalpicznym (ERV), który oprócz ciepła, odzyskuje także wilgoć, a także w
wersji standard z ograniczonymi możliwościami sterowania.
Sprawność odzysku ciepła AERISnext 350: do 94%.
Sprawność termiczna odzysku ciepła AERISnext 350 w wersji ERV: do 85%.
Rekuperator AERISnext 350 dedykowany jest szczególnie do budynków
energooszczędnych i pasywnych, gdzie niskie zapotrzebowanie energetyczne
połączone z wysokim komfortem i jakością powietrza jest priorytetem.
Rekuperator AERISnext 350 doskonale spełnia swoją funkcję również w obiektach
użyteczności publicznej (przychodnie, sklepy, gabinety kosmetyczne, siłownie, sale fitness,
studia nagrań).

Informacje techniczne
Nazwa

Wyjaśnienie

AERISnext Nazwa urządzenia.
350

Maksymalna wydajność nominalna gwarantowana przez producenta w m3/h.

R

Centrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do prawej.

L

Centrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do lewej.

TR

Centrala posiada cztery króćce przyłączeniowe, które można obracać.

VV

W centrali fabrycznie zainstalowana jest nagrzewnica wstępna.

ERV

Centrala wyposażona fabrycznie w entalpiczny wymiennik ciepła ERV (wymiennik z odzyskiem wilgoci).

Standard

Centrala z ograniczonym sterowaniem bez możliwości montażu OptionBoxa, GWC, nagrzewnicy wtórnej,
czujników wilgotności i dwutlenku węgla oraz sterownika ComfoSense C (wyłącznie sterownik
ComfoSwitch).

Rodzaje rekuperatora AERISnext 350
VV TR
VV TR ERV
VV STANDARD TR

Cechy rekuperatora AERIS 350next
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wymiennik przeciwprądowy o sprawności 94%
inteligentny system programowania i regulacji pracą rekuperatora
oszczędne wentylatory na prąd stały
modulowany automatyczny bypass
modulowana nagrzewnica wstępna ze zmiennymi parametrami pracy
wydajność nominalna centrali: 350 m³/h
sterownik ComfoSense C lub ComfoSwitch C
możliwość obsługi rekuperatora przez wyświetlacz umieszczony w obudowie rekuperatora
sterowanie w języku polskim i angielskim (do wyboru)
estetyczna obudowa z poliwęglanową klapką zabezpieczającą przed niechcianym dostępem i ze
schowkiem na instrukcje obsługi rekuperatora
doskonała izolacja wewnętrzna z polipropylenu ekspandowanego (EPP) idealnie tłumiąca dźwięki i
izolująca termicznie
bardzo cicha praca: już od 34 dB(A)
izolowane króćce montażowe o regulowanym ustawieniu
możliwość sterowania bezprzewodowego (RFZ)
możliwość podłączenia do pełnej wersji rekuperatora gruntowego wymiennika ciepła (poprzez moduł
przyłączeniowy OptionBox)
pełna wersja rekuperatora AERIS 350 współpracuje z czujnikiem CO2 i czujnikiem wilgotności(poprzez
moduł OptionBox)
w pełnej wersji możliwość podłączenia nagrzewnicy wtórnej AERIS Eno (poprzez moduł OptionBox)
dwa plisowane filtry wielorazowe G4 na wyposażeniu centrali
możliwość stosowania filtrów F7 o podwyższonej klasie filtracji (dla alergików)
współpraca ze światowym standardem zarządzania budynkiem inteligentnym KNX

Specyfikacja techniczna AERISnext 350
Wydajność termiczna1

94%

Wydajność termiczna wersji ERV1

85%

Typ wymiennika

przeciwprądowy

Materiał wymiennika ciepła wersji
polistyren/kopolimer polietylenowy polieteru
VV/wersji ERV
Materiał okładziny wewnętrznej

EPP (polipropylen spieniony)
ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)

Współczynnik mocy cos φ

0,36 - 0,54

Maksymalny przepływ powietrza

350 m³/h

Maksymalna
moc
nagrzewnicą wstępną2

wraz

z

1850 W/10,00 A

Maksymalna moc bez nagrzewnicy
180 W/1,42 A
wstępnej2
Zasilanie

230 V±10%, jednofazowe, 50 Hz

Kształt przyłącza powietrza

okrągłe

Rozmiar przyłącza powietrza Ø

wewnętrzny: 160 mm; zewnętrzny: 190 mm

Przyłącze odpływu skroplin

rurowe/gwintowe

Rozmiar odpływu skroplin Ø

32 mm/1 ¼"

Waga

50 kg

Obudowa

powlekana blacha stalowa

Panel frontowy

kompozytowy

Zalecana temperatura
pomieszczenia technicznego

od +8°C do +50°C

Min. temperatura pomieszczenia z
powyżej 0°C
rekuperatorem
Sterowanie

wyświetlacz na obudowie/sterownik ComoSense C/ComfoSwitch

System antyzamrożeniowy

modulowana nagrzewnica wstępna montowana fabrycznie

By-pass dla pracy letniej

w standardzie by-pass automatyczny i modulowany

Klasa filtracji

powietrze
zewnętrzne
i
odprowadzane:
klasa
G4
szt.montowane fabrycznie); filtry plisowane wielorazowe

Klasyfikacja IP

IP40

Klasyfikacja ISO

B

(2

Dane ComfoNet
Maksymalna moc
Maksymalna
niezasilanych
Typ kabla

liczba

400 mA przy 12 V
urządzeń

4
4 x 0,5 mm2 (nieekranowany) drut lub linka; max.długość 50 mb

W wersji z wymiennikiem entalpicznym (ERV)

•
•
•
•
•
•
•
•

wymiennik przeciwprądowy membranowy o sprawności termicznej 85%
oprócz ciepła wymiennik odzyskuje również wilgoć z powietrza wyciąganego i przekazuje ją do powietrza
nawiewanego
opatentowana membrana polimerowa wymiennika z wbudowaną technologią Microban
firmy DPoint
wymiennik odporny na zagrzybienie i drobnoustroje oraz na zamarzanie
możliwość mycia wymiennika wodą
bardzo szczelna konstrukcja: brak przechodzenia zapachów, gazów, zanieczyszczeń z powietrza
wywiewanego do nawiewanego
brak konieczności montowania odpływu skroplin i usuwania kondensatu
długa żywotność

Wymiary centrali:
wysokość: 849,7 mm,
szerokość: 725 mm,
głębokość: 570 mm.
Waga: 50 kg.

AERISnext 450
Rekuperator AERIS 450 zastąpiła nowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła AERISnext
450!
Jest to energooszczędna centrala wentylacyjna z unikatowym wymiennikiem ciepła
wzorowanym na idealnym szlifie brylantowym. Posiada wymiennik przeciwprądowy o
najwyższej na rynku wydajności termicznej: aż 94% (liczone wg normy EN 13141-7:2010).
Rekuperator AERISnext 450 posiada wydajność nominalną 450 m³/h.

Rekuperator AERISnext 450
Rekuperator AERISnext 450 dostępny jest w wersji pełnej, w wersji pełnej z
wymiennikiem entalpicznym (ERV), który oprócz ciepła, odzyskuje także wilgoć, a także w
wersji standard z ograniczonymi możliwościami sterowania.

Sprawność odzysku ciepła AERISnext 450: 94%.
Sprawność termiczna odzysku ciepła AERISnext 450 w wersji ERV: 85%.
Rekuperator AERISnext 450 dedykowany jest szczególnie do budynków
energooszczędnych i pasywnych, gdzie niskie zapotrzebowanie energetyczne
połączone z wysokim komfortem i jakością powietrza jest priorytetem.
Rekuperator AERISnext 450 doskonale spełnia swoją funkcję również w obiektach
użyteczności publicznej (przychodnie, sklepy, gabinety kosmetyczne, siłownie, sale fitness,
studia nagrań).

Informacje techniczne
Nazwa

Wyjaśnienie

AERISnext Nazwa urządzenia.
Wydajność nominalna gwarantowana przez producenta w m3/h.

450
R

Centrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do
prawej.

L

Centrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do
lewej.

ST

Centrala posiada cztery stałe króćce przyłączeniowe.

VV

W centrali fabrycznie zainstalowana jest nagrzewnica wstępna.

ERV

Centrala wyposażona fabrycznie w entalpiczny wymiennik ciepła ERV (wymiennik z
odzyskiem wilgoci).

Standard

Centrala z ograniczonym sterowaniem bez możliwości montażu OptionBoxa, GWC,
nagrzewnicy wtórnej, czujników wilgotności i dwutlenku węgla oraz sterownika
ComfoSense C (wyłącznie sterownik ComfoSwitch).
Rodzaje rekuperatora AERISnext 450
VV ST
VV ST ERV
VV STANDARD ST

Cechy rekuperatora AERIS 450next
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wymiennik przeciwprądowy o sprawności 94%
inteligentny system programowania i regulacji pracą rekuperatora
oszczędne wentylatory na prąd stały
modulowany automatyczny bypass
modulowana nagrzewnica wstępna ze zmiennymi parametrami pracy
wydajność nominalna centrali: 450 m³/h
sterownik ComfoSense C lub ComfoSwitch C
możliwość obsługi rekuperatora przez wyświetlacz umieszczony w obudowie rekuperatora
sterowanie w języku polskim i angielskim (do wyboru)
estetyczna obudowa z poliwęglanową klapką zabezpieczającą przed niechcianym dostępem
i ze schowkiem na instrukcje obsługi rekuperatora
doskonała izolacja wewnętrzna z polipropylenu ekspandowanego (EPP) idealnie tłumiąca
dźwięki i izolująca termicznie
bardzo cicha praca: już od 45 dB(A) - głośność przez obudowę i już od 70 dB(A) na
króćcu nawiewnym przy maksymalnym przepływie i ciśnieniu 200 Pa
izolowane króćce montażowe o stałym ustawieniu
możliwość sterowania bezprzewodowego (RFZ)
możliwość
podłączenia
do pełnej
wersji
rekuperatora gruntowego
wymiennika
ciepła (poprzez moduł przyłączeniowy OptionBox)
pełna wersja rekuperatora AERIS 450 współpracuje z czujnikiem CO2 i czujnikiem
wilgotności(poprzez moduł OptionBox)
w pełnej wersji możliwość podłączenia nagrzewnicy wtórnej AERIS Eno (poprzez moduł
OptionBox)
dwa plisowane filtry wielorazowe G4 na wyposażeniu centrali
możliwość stosowania filtrów F7 o podwyższonej klasie filtracji (dla alergików)
współpraca ze światowym standardem zarządzania budynkiem inteligentnym KNX

Specyfikacja techniczna AERISnext 450
Wydajność termiczna1

93%

Wydajność termiczna wersji ERV1

82%

Typ wymiennika

przeciwprądowy

Materiał wymiennika ciepła wersji
polistyren/kopolimer polietylenowy polieteru
VV/wersji ERV
Materiał okładziny wewnętrznej

EPP (polipropylen spieniony)
ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)

Współczynnik mocy cos φ

0,32 - 0,57

Maksymalny przepływ powietrza

450 m³/h

Maksymalna
moc
nagrzewnicą wstępną2

wraz

z

2240 W/10,80 A

Maksymalna moc bez nagrzewnicy
250 W/1,98 A
wstępnej2
Zasilanie

230 V±10%, jednofazowe, 50 Hz

Kształt przyłącza powietrza

okrągłe

Rozmiar przyłącza powietrza Ø

wewnętrzny: 180 mm; zewnętrzny: 200 mm

Przyłącze odpływu skroplin

rurowe/gwintowe

Rozmiar odpływu skroplin Ø

32 mm/1 ¼"

Waga

50 kg

Obudowa

powlekana blacha stalowa

Panel frontowy

kompozytowy

Zalecana temperatura
pomieszczenia technicznego

od +8°C do +50°C

Min. temperatura pomieszczenia z
powyżej 0°C
rekuperatorem
Sterowanie

wyświetlacz na obudowie/sterownik ComoSense C/ComfoSwitch
w wersji standard

System antyzamrożeniowy

modulowana nagrzewnica wstępna montowana fabrycznie

By-pass dla pracy letniej

w standardzie by-pass automatyczny i modulowany

Klasa filtracji

powietrze
zewnętrzne
i
odprowadzane:
klasa
G4
szt.montowane fabrycznie); filtry plisowane wielorazowe

Klasyfikacja IP / ISO

IP40 / B

(2

Dane ComfoNet
Maksymalna moc

400 mA przy 12 V

Maksymalna liczba urządzeń
niezasilanych

4

Typ kabla

4 x 0,5 mm2 (nieekranowany) drut lub linka; max. długość 50 mb

W wersji z wymiennikiem entalpicznym (ERV)

•
•
•
•
•
•
•
•

wymiennik przeciwprądowy membranowy o sprawności termicznej 85%
oprócz ciepła wymiennik odzyskuje również wilgoć z powietrza wyciąganego i przekazuje ją
do powietrza nawiewanego
opatentowana membrana polimerowa wymiennika z wbudowaną technologią
Microban firmy DPoint
wymiennik odporny na zagrzybienie i drobnoustroje oraz na zamarzanie
możliwość mycia wymiennika wodą
bardzo szczelna konstrukcja: brak przechodzenia zapachów, gazów, zanieczyszczeń z
powietrza wywiewanego do nawiewanego
brak konieczności montowania odpływu skroplin i usuwania kondensatu
długa żywotność

Wymiary centrali:
wysokość: 849,7 mm,
szerokość: 725 mm,
głębokość: 570 mm.
Waga: 50 kg.

AERISnext 600
Rekuperator AERIS 550 zastąpiła nowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła AERISnext
600!
Jest to energooszczędna centrala wentylacyjna z unikatowym wymiennikiem ciepła
wzorowanym na idealnym szlifie brylantowym. Posiada wymiennik przeciwprądowy o
najwyższej na rynku wydajności termicznej: aż 90% (liczone wg normy EN 13141-7:2010).
Rekuperator AERISnext 600 posiada wydajność nominalną 600 m³/h.

Rekuperator AERISnext 600

Rekuperator AERISnext 600 dostępny jest w wersji pełnej, w wersji pełnej z
wymiennikiem entalpicznym (ERV), który oprócz ciepła, odzyskuje także wilgoć, a także w
wersji standard z ograniczonymi możliwościami sterowania.
Sprawność odzysku ciepła AERISnext 600: 90%.
Sprawność termiczna odzysku ciepła AERISnext 600 w wersji ERV: 76%.

Rekuperator AERISnext 600 dedykowany jest szczególnie do budynków
energooszczędnych i pasywnych, gdzie niskie zapotrzebowanie energetyczne
połączone z wysokim komfortem i jakością powietrza jest priorytetem.
Rekuperator AERISnext 600 doskonale spełnia swoją funkcję również w obiektach
użyteczności publicznej (przychodnie, sklepy, gabinety kosmetyczne, siłownie, sale fitness,
studia nagrań).

Informacje techniczne
Nazwa

Wyjaśnienie

AERISnext Nazwa urządzenia.
600

Wydajność nominalna gwarantowana przez producenta w m3/h.

R

Centrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do
prawej.

L

Centrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do
lewej.

ST

Centrala posiada cztery stałe króćce przyłączeniowe.

VV

W centrali fabrycznie zainstalowana jest nagrzewnica wstępna.

ERV

Centrala wyposażona fabrycznie w entalpiczny wymiennik ciepła ERV (wymiennik z
odzyskiem wilgoci).

Rodzaje rekuperatora AERISnext 600
VV ST
VV ST ERV

Cechy rekuperatora AERIS 600next
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wymiennik przeciwprądowy o sprawności 90%
inteligentny system programowania i regulacji pracą rekuperatora
oszczędne wentylatory na prąd stały
modulowany automatyczny bypass
modulowana nagrzewnica wstępna ze zmiennymi parametrami pracy
wydajność nominalna centrali: 600 m³/h
możliwość podłączenia sterownika ComfoSense C lub ComfoSwitch C
możliwość obsługi rekuperatora przez wyświetlacz umieszczony w obudowie rekuperatora
sterowanie w języku polskim i angielskim (do wyboru)
estetyczna obudowa z poliwęglanową klapką zabezpieczającą przed niechcianym dostępem
i ze schowkiem na instrukcje obsługi rekuperatora
doskonała izolacja wewnętrzna z polipropylenu ekspandowanego (EPP) idealnie tłumiąca
dźwięki i izolująca termicznie
bardzo cicha praca: już od 51 dB(A) - głośność przez obudowę i już od 75 dB(A) na
króćcu nawiewnym przy maksymalnym przepływie i ciśnieniu 200 Pa
izolowane króćce montażowe o stałym ustawieniu
możliwość sterowania bezprzewodowego (RFZ)
możliwość
podłączenia
do pełnej
wersji
rekuperatora gruntowego
wymiennika
ciepła (poprzez moduł przyłączeniowy OptionBox)
możliwość podłączenia jednostki chłodzącej ARTIC
pełna wersja rekuperatora AERIS 450 współpracuje z czujnikiem CO2 i czujnikiem
wilgotności(poprzez moduł OptionBox)
w pełnej wersji możliwość podłączenia nagrzewnicy wtórnej AERIS Eno (poprzez moduł
OptionBox)
dwa plisowane filtry wielorazowe G4 na wyposażeniu centrali
możliwość stosowania filtrów F7 o podwyższonej klasie filtracji (dla alergików)
współpraca ze światowym standardem zarządzania budynkiem inteligentnym KNX

Specyfikacja techniczna AERISnext 600
Wydajność termiczna1

90%

Wydajność termiczna wersji ERV1

76%

Typ wymiennika

przeciwprądowy

Materiał wymiennika ciepła wersji
VV/wersji ERV

polistyren/kopolimer polietylenowy polieteru

Materiał okładziny wewnętrznej

EPP (polipropylen spieniony)
ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)

Współczynnik mocy cos φ

0,40 - 0,62

Maksymalny przepływ powietrza

600 m³/h

Maksymalna moc wraz z
nagrzewnicą wstępną2

2620 W/12,70 A

Maksymalna moc bez nagrzewnicy
wstępnej2

350 W/2,77 A

Zasilanie

230 V±10%, jednofazowe, 50 Hz

Kształt przyłącza powietrza

okrągłe

Rozmiar przyłącza powietrza Ø

wewnętrzny: 180 mm; zewnętrzny: 200 mm

Przyłącze odpływu skroplin

rurowe/gwintowe

Rozmiar odpływu skroplin Ø

32 mm/1 ¼"

Waga

50 kg

Obudowa

powlekana blacha stalowa

Panel frontowy

kompozytowy

Zalecana temperatura
pomieszczenia technicznego

od +8°C do +50°C

Min. temperatura pomieszczenia z
rekuperatorem

powyżej 0°C

Sterowanie

wyświetlacz na obudowie/sterownik ComoSense C/ComfoSwitch
w wersji standard

System antyzamrożeniowy

modulowana nagrzewnica wstępna montowana fabrycznie

By-pass dla pracy letniej

w standardzie by-pass automatyczny i modulowany

Klasa filtracji

powietrze
zewnętrzne
i
odprowadzane:
klasa
G4
szt.montowane fabrycznie); filtry plisowane wielorazowe

Klasyfikacja IP / ISO

IP40 / B

(2

Dane ComfoNet
Maksymalna moc

400 mA przy 12 V

Maksymalna liczba urządzeń
niezasilanych

4

Typ kabla

4 x 0,5 mm2 (nieekranowany) drut lub linka; max. długość 50 mb

W wersji z wymiennikiem entalpicznym (ERV)

•
•
•
•
•
•
•
•

wymiennik przeciwprądowy membranowy o sprawności termicznej 76%
oprócz ciepła wymiennik odzyskuje również wilgoć z powietrza wyciąganego i przekazuje ją do powietrza
nawiewanego
opatentowana membrana polimerowa wymiennika z wbudowaną technologią Microban
firmy DPoint
wymiennik odporny na zagrzybienie i drobnoustroje oraz na zamarzanie
możliwość mycia wymiennika wodą
bardzo szczelna konstrukcja: brak przechodzenia zapachów, gazów, zanieczyszczeń z powietrza
wywiewanego do nawiewanego
brak konieczności montowania odpływu skroplin i usuwania kondensatu
długa żywotność

Wymiary
centrali:
Waga: 50 kg.

wysokość:

849,7

mm,

szerokość:

725

mm,

głębokość:

570

mm.

STEROWANIE AERISnext
Sterownik ComfoSense C
Sterownik ComfoSense C współpracuje z rekuperatorami AERISnext w pełnej
wersji (również z odzyskiem wilgoci) i umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności
centrali.

Sterownik ComfoSense C do rekuperatora AERISnext w pełnej wersji (również ERV)

Wersja AERISnext standard obsługiwana jest tylko przez sterownik ComfoSwitch C.
Podstawowe funkcje sterownika ComfoSense C:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

możliwość ustawienia godzinowych indywidualnych programów wentylacji: innych dla
dni roboczych, innych dla weekendów i innych dla jednego dnia w tygodniu (różnego
od pozostałych dni roboczych)
ustawienie trybu 'przewietrzanie' (włączenie maksymalnego przewietrzania w celu
intensywnej, czasowej wentylacji pomieszczeń) na dowolnie ustawiony czas
przełączanie pomiędzy trybem AUTO i MANUALNYM
odczyt z ikony wentylatora na wyświetlaczu aktualnie zadanej intensywności
wentylacji
blokada przed niepożądanym dostępem np. przed dziećmi
obsługa w języku polskim i angielskim (do wyboru)
możliwość wyłączenia wentylatora nawiewnego (IN) lub wywiewnego (OUT); stosuje
się np. w celu nie przedostawania się z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów; uwaga:
zaburza to zrównoważoną wentylację, można stosować wyłącznie na krótkie okresy
czasu
funkcja AWAY przełącza wentylację na najniższą wydajność rekuperatora przez
określony czas
możliwość ustawienia trzech profili temperatury w pomieszczeniach (uwaga!
ustawienie to wpływa na ilość odzyskiwanego ciepła przez rekuperator): - ciepły
(WARM), jeżeli wolisz wolisz ogólnie wyższą temperaturę w pomieszczeniu; normalny (NORMAL), jeżeli wolisz średnią temperaturę (ustawienie fabryczne

•
•
•
•
•

sterownika), - chłodny (COOL), jeśli wolisz ogólnie niższą temperaturę w
pomieszczeniu
wyłączenie lub włączenie wyświetlania godziny na sterowniku
wyświetlanie temperatury w stopniach C
powiadomienia o usterkach centrali poprzez powiadomienie na wyświetlaczu
sterownika
powiadomienie o konieczności wymiany filtra
kompatybilny
z
radiowym sterownikiem
bezprzewodowym
RFZ (sterowanie
bezprzewodowe z dowolnego miejsca w domu)

Wymiary sterownika: 80 x 80 mm.
Sterownik ComfoSwitch C
Sterownik ComfoSwitch C współpracuje z rekuperatorami AERISnext w wersji pełnej
(również wersje z odzyskiem wilgoci ERV) oraz wersją standard i umożliwia dostęp
do wybranych funkcjonalności centrali.

Sterownik ComfoSwitch C współpracuje z rekuperatorami AERISnext.

Podstawowe funkcje sterownika ComfoSwitch C:
•

•
•
•
•
•
•

ustawienie trybu 'przewietrzanie' (włączenie maksymalnego przewietrzania w celu
intensywnej, czasowej wentylacji pomieszczeń) na okres 30 minut (aby zmienić ilość
minut należy użyć wyświetlacza na rekuperatorze)
przełączanie pomiędzy trybem AUTO i MANUALNYM
zwiększanie (+) i zmniejszanie (-) intensywności przewietrzania
odczyt z diod LED aktualnie zadanej intensywności wentylacji
powiadomienie o usterkach centrali poprzez miganie diody LED
powiadomienie o konieczności wymiany filtra
nie jest kompatybilny ze sterownikiem bezprzewodowym RFZ

Wymiary: 80 mm x 80 mm

Bezprzewodowy sterownik RFZ
Oparty na technologii radiowego przesyłu sygnału umożliwia zdalne sterowanie pracą
rekuperatora z dowolnego miejsca w domu, nawet przy dużych metrażach.
Szczególnie przydatny w łazienkach do użycia np. po kąpieli, kiedy zachodzi konieczność
szybkiego intensywnego przewietrzenia pomieszczenia.

Bezprzewodowy sterownik RFZ
Sterownik posiada cztery przyciski sterujące wydajnością centrali: stopień wentylacji 1, 2 i 3
oraz funkcję opóźnienia czasowego, czyli włączenie najwyższego stopnia wentylacji na
określony, dowolnie ustawiony czas. Fabrycznie ustawione na 10 minut z możliwością zmiany
na dowolną wartość.
W budynku można uruchomić do 31 sterowników RFZ.
Przełącznik zasilany z baterii litowej typu CR 2032 (3V). Żywotność baterii wynosi 5 lat.
Sterownik RFZ współpracuje ze sterownikiem ComfoSense C dla pełnej wersji rekuperatora
AERISnext.
Wymiary: szerokość: 80 mm; wysokość 80 mm.
Programowanie i sterowanie rekuperatorem AERISnext 350
Programowanie AERISnext 350 odbywa się poprzez wyświetlacz na obudowie rekuperatora.
Sterować nim można przez wyświetlacz na obudowie, sterownik sterownik ComfoSense
C (wersja pełna rekuperatora) lub sterownik ComfoSwitch C (wersja pełna i wersja
standard).
Do AERISnext 350 podłączyć można również sterowniki bezprzewodowe RFZ (centrala musi
być wtedy wyposażona w sterownik ComfoSense C, który ma wbudowany odbiornik sygnału
radiowego RFZ).

Wyświetlacz na obudowie rekuperatora AERISnext 350

URZĄDZENIA PERYFERYJNE AERISnext

ARTIC Q600: jednostka chłodząca
Jednostka chłodząca ARTIC Q600 jest integralną częścią systemu wentylacyjnego z
odzyskiem ciepła i jest montowana do rekuperatora AERISnext 600.
Schładza ona dostarczane z zewnątrz świeże powietrzem, w przeciwieństwie do klimatyzacji,
która zazwyczaj tylko recyrkuluje powietrze wewnętrzne i je ochładza. Wyposażona jest w
sprężarkowy układ chłodniczy. Podnosi komfort klimatyczny pomieszczeń poprzez
schłodzenie powietrza oraz dodatkowe jego osuszenie.

ARTIC Q600 z rekuperatorem AERISnext 600

Jednostka ARTIC została opracowana z myślą o użytkownikach szczególnie ceniących sobie
najwyższy komfort klimatyczny wewnątrz pomieszczeń - urządzenie zapewnia poprawę
komfortu klimatycznego w pomieszczeniach przy jednoczesnym niewielkim zużyciu energii.
Jej działanie chłodzące może być porównane do mocy chłodzącej gruntowego wymiennika
ciepła z tą przewagą, że nawiewane powietrze jest mniej wilgotne.

Zasada działania:
Napędzana elektrycznie sprężarka pompuje czynnik chłodniczy kolejno przez skraplacz (M),
kapilarę (K) i parownik (L). W skraplaczu (M) czynnik chłodniczy jest zamieniany z postaci
gazowej na postać ciekłą (skraplanie). w tym procesie jest uwalniana energia, która jest
oddawana do powietrza pobranego z pomieszczeń.
Kapilara (K) zmniejsza ciśnienie czynnika chłodniczego powodując jego wrzenie. Jest to efekt
przeciwny
do
szybkowaru,
w
którym
zwiększenie
ciśnienia
podnosi
temperaturę wrzenia. W parowniku (L) czynnik chłodniczy jest zamieniany z postaci ciekłej
na gazową. Do tego procesu fazowego jest potrzebna energia, która jest pobierana z
powietrza nawiewanego (D). Powoduje to ochłodzenie powietrza nawiewanego. Żeberka
parownika (L) są chłodniejsze niż przepływające przez nie powietrze. Powoduje to
powstawanie skroplin i osuszanie powietrza. Skropliny są odprowadzane do układu
ściekowego.
W wyniku tego energia jest przenoszona z powietrza nawiewanego (D) - które w wyniku
tego wysusza się i ochładza - do powietrza wywiewanego (F), które ulega ogrzaniu.

Dodatkową zaletą systemu ARTIC jest wykorzystanie istniejących kanałów instalacji
wentylacyjnej do schładzania powietrza nawiewanego do budynku. Montaż nie wymaga więc
wykonywania dodatkowych instalacji ani przekuć.
Najważniejsze cechy ARTIC Q600:
•
•
•
•
•
•
•

sprężarkowy układ chłodniczy
zintegrowany system chłodzący
czynnik chłodniczy: R134a (0,2 m³; 0,5 kg) - niepalny i nietoksyczny
moc chłodnicza 2,3 kW
rozwiązanie zapewniające obniżenie temperatury powietrza nawiewanego oraz
zmniejszenie wilgotności w budynku
niskie zużycie energii
połączenie z rekuperatorem AERISnext 600 za pomocą adaptera (w komplecie)

STEROWANIE
Sterowanie jednostki chłodzącej ARTIC Q600 odbywa się poprzez wyświetlacz na obudowie
rekuperatora AERISnext 600, za pomocą sterownika ComfoSense C lub aplikacji
ComfoControl App (poprzez zastosowanie modułu ComfoConnect LAN C).
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
Standardowe: 230 V/50 Hz.

ZALECENIA DO MONTAŻU
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

jednostkę ARTIC Q600 należy montować w pomieszczeniu, w którym temperatura
mieści się w przedziale 16 - 32 stopni C
przy montażu wymagane jest zastosowanie podstawy pod rekuperator
ARTIC Q600 umieszcza się na - będącym na wyposażeniu - adapterze, który jest
montowany na rekuperatorze AERISnext 600
ARTIC Q600 jest montowany razem z zabezpieczającym uchwytem, który należy
mocno zamocować do ściany
należy zapewnić dostęp do następujących elementów: przyłącza kanałów powietrza
Ø180 mm, przyłącza 230V o dostatecznej obciążalności i przyłącza do odprowadzania
skroplin
skropliny muszą być odprowadzane w niezamarzających, opadających przewodach
oraz z zastosowaniem syfonu
NIE NALEŻY podłączać do systemu aktywnego wyciągu kuchennego
miejsce montażu należy dobrać w taki sposób, aby był zachowany wystarczający
dostęp do podłączenia kanałów powietrza oraz miejsce na wykonanie prac
instalacyjnych; z przodu urządzenia należy zapewnić co najmniej 1 m wolnej
przestrzeni; z boku odpływu skroplin należy zapewnić co najmniej 250 mm miejsca
wysokość mocowania powinna wynosić co najmniej 185 cm poza miejscem
przewidzianym dla przyłączy kanałów powietrza
jednostka chłodnicza ARTIC Q600 oraz instalacja wentylacyjna muszą zostać
zainstalowane zgodnie z ogólnymi normami i przepisami budowlanymi, jak również z
przepisami dotyczącymi zasilania, kanalizacji, a także zgodnie z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji technicznej

UWAGA
•

•
•
•

montaż ARTIC oraz rekuperatora na ścianie jest niedozwolony ze względów
bezpieczeństwa. Oba urządzenia należy połączyć za pomocą adaptera, następnie
należy je ustawić na podstawie
ARTIC powinien bycze względów bezpieczeństwa przykręcony do ściany. Urządzenie
to posiada uchwyt do mocowania na ścianie
w pomieszczeniu, w którym montowany jest ARTIC należy przygotować zasilanie
(230V) - przynajmniej dwa gniazda z uziemieniem oraz odpływ dla kondensatu,
kanał wyrzutni należy montować z lekkim spadkiem w kierunku urządzenia

Kanały czerpni i wyrzutni należy izolować termicznie, aby nie następowało wykraplanie się
kondensatu wewnątrz i na zewnątrz przewodu wentylacyjnego oraz dla zapewnienia większej
sprawności całej instalacji. Odpływ skroplin należy wykonać ze spadkiem w kierunku do
kanalizacji, stosując dwa niezależne syfony.
Wymiary jednostki chłodzącej ARTIC Q600 razem z rekuperatorem AERISnext 600

Dane techniczne ARTIC Q600
Obudowa
Zasilanie
Natężenie prądu (nominalne)

metalowa płyta uszczelniająca
V/Hz

230/50

A

4,7

kW

2,3

Natężenie prądu (szczytowe)

A

5,5

Współczynnik mocy

-

0,75

Pobór mocy (nominalny)

kW

0,80

Pobór mocy (szczytowy)

kW

0,95

Moc chłodnicza

Czynnik chłodniczy

R134a

Objętość czynnika

kg

0,5

Objętość czynnika

m3

0,2

Króćce przyłączeniowe

mm

180

Odpływ skroplin Ø

mm

32

Sterowanie

wyświetlacz na obudowie rekuperatora; ComfoSense C

GWC - Gruntowy Wymiennik Ciepła ComfoFond-L Q
Gruntowy glikolowy wymiennik ciepła ComfoFond-L Q, zwany również geotermalną pompą
ciepła, To urządzenie umieszczane między czerpnią powietrza, a centralą wentylacyjną. Jego zadaniem jest przekazywanie ciepła lub chłodu (w zależności od trybu pracy letni lub zimowy) pochodzącego z gruntu, do powietrza wentylacyjnego jeszcze zanim trafi
ono do rekuperatora. Zimą pełni funkcję zabezpieczenia antyzamrożeniowego poprzez
wstępne podgrzanie powietrza zewnętrznego, latem służy do komfortowego chłodzenia.

GWC z rekuperatorem AERISnext 350
Do zastosowania w systemach wentylacji nawiewno-wywiewnej wyposażonych w
rekuperatory AERISnext 350, 450 oraz 600 w pełnych wersjach oraz wersjach ERV z
odzyskiem wilgoci.
System Gruntowego Wymiennika Ciepła składa się z urządzenia montowanego przy
rekuperatorze oraz z polietylenowych rur o średnicy 32 mm umieszczonych na głębokości
1,5 - 2 m w gruncie, zasilanych roztworem wodnym glikolu, który stanowi medium
transportujące energię cieplną. Wymiana ciepła następuje na wymienniku ciepła
umieszczonym w urządzeniu.
Wymaga podłączenia OptionBoxa do rekuperatora.
CECHY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jeszcze większy komfort klimatyczny w rekuperowanych pomieszczeniach
optymalna ochrona antyzamrożeniowa dla całego systemu rekuperacji
jeszcze większa oszczędność energii: wstępne podgrzanie powietrza zimą i
schładzanie powietrza latem
średnica przyłącza Ø3/4"
materiał wymiennika w gruncie: polietylen (PE) Ø3/4"
pobór prądu pompy obiegowej 5-46-70 W
klasa energetyczna pompy: A
łatwe czyszczenie i wymiana filtra
sterowanie za pomocą sterownika rekuperatora AERISnext
w pełni automatyczna praca uzależniona od profilu temperatury ustawionej dla
rekuperatora

Do urządzenia GWC dedykowana jest specjalna podstawa dostosowana do podłączenia
GWC z rekuperatorem AERISnext.

DANE TECHNICZNE
Wydajność grzewcza

Wydajność chłodzenia

max 350 m3/h1

1864 W

max 350 m3/h2

1961 W

max 450 m3/h3

2387 W

max 450 m3/h4

2631 W

max 600 m3/h5

2776 W

max 600 m3/h6

2930 W

Dane elektryczne
Maksymalny pobór prądu

0,58 A

Nominalny pobór prądu
max 350 m3/h7

0,12 A

max 450 m3/h8

0,19 A

3

8

max 600 m /h

0,19 A

Maksymalny pobór energii

9

70 W

Nominalny pobór energii9
max 350 m3/h7

11 W

max 450 m3/h8

19 W

3

8

max 600 m /h

19 W

Zasilanie

220/230V prąd przemienny, 50/60Hz, 1-fazowe

Dane przyłączy
Wymiary wlotu powietrza

180 mm

Wymiary wylotu powietrza
ComfoFond-L Q TR

160 mm

ComfoFond-L Q ST

180 mm

Idealne ciśnienie cieczy

1,5 bar

Objętość cieczy w urządzeniu

+/- 2l

Natężenie przepływu cieczy
max 350 m3/h

6-8 l/min

max 450 m3/h

8-10 l/min

3

max 600 m /h

8-10 l/min

Skład roztworu glikolu etylenowego (mieszanka z
wodą)

min. 30%

Przyłącza cieczy
Maksymalna wysokość podnoszenia pompy
Wysokość podnoszenia

3/4" z gwintem zewnętrznym
7m
11/4"z gwintem zewnętrznym z przejściówką 32mm

Klasa ochrony IP

44

Klasa pompy cieczy

A

Ciężar urządzenia
GWC ComfoFond-L Q TR

46 kg

GWC ComfoFond-L Q ST

47 kg

Wymiary jednostki (dł. x szer. x wys.)
Kolor obudowy

476 x 551 x 760 mm
RAL7045

AERIS Oxy
AERIS Oxy to zaawansowany technologicznie system oczyszczania i jonizowania powietrza
nawiewanego w systemach wentylacji mechanicznej. Skutecznie redukuje ilość bakterii,
wirusów, grzybów, pleśni oraz kurzu w powietrzu wewnętrznym. Dodatkowo zachowuje
w czystości kanały wentylacyjne.
Urządzenie montowane jest w adapterze na kanale nawiewnym systemu wentylacji i może
być zamontowane w dowolnym momencie, również po uruchomieniu systemu.

AERIS Oxy obniża ilość przenoszonych w powietrzu zanieczyszczeń mikrobiologicznych,
zapachów, kurzu, pyłków oraz jonów dodatnich. Dzięki wysokozaawansowanym
procesom technologicznym urządzenie oczyszcza powietrze zarówno w samych kanałach
wentylacyjnych (jeszcze na dłużej zabezpieczając je przed jakimikolwiek zabrudzeniami) i
przede wszystkim w wentylowanych pomieszczeniach.
To nowatorskie rozwiązanie pozwala jeszcze lepiej i aktywniej dbać o jakość powietrza
wewnętrznego niż w tradycyjny sposób wykorzystując jedynie pasywne rodzaje oczyszczania
powietrza (filtry). Dzięki zaawansowanej technologii RCI (Promieniowej Jonizacji
Katalitycznej) doskonale chronią przed zagrożeniami mikrobiologicznymi usuwając z
powietrza:
•
•
•
•

bakterie i wirusy
zarodniki pleśni i grzyby
alergeny
roztocza

Jak działa AERIS Oxy?
Podczas pracy urządzenia wytwarzana jest mieszanka tzw: przyjaznych utleniaczy,
która pozwala skutecznie redukować zawarte w powietrzu nieprzyjemne zapachy oraz
wytrąca kurz i inne pyłki z powietrza. Redukcji podlega ilość niekorzystnych dla człowieka
jonów dodatnich, które są wytwarzane są przez sprzęt elektroniczny i mogą powodować
częste bóle i zawroty głowy oraz złe samopoczucie.

Do tej pory urządzenia w technologii RCI na szerszą skalę dostępne były w obiektach, w
których przebywało w długim okresie czasu dużo osób, takich jak: szkoły, szpitale,
przedszkole, żłobki, restauracje, biura. Niezależne badania wykazywały w tym czasie znaczne
obniżenie zachorowalności pracowników oraz odczuwalną poprawę jakości powietrza.
Urządzenie AERIS Oxy działa w trybie ciągłym – nie jest wymagana żadna
aktywność ze strony użytkownika systemu.
Urządzenie AERIS Oxy posiada certyfikat PZH, CE oraz Green Building Council. Jest także
zgodny z dyrektywami RoHS i WEEE.
Dostępne są trzy wersje AERIS Oxy w zależności od wielkości instalacji
wentylacyjnej:
•
•
•

Urządzenie jonizujące AERIS OXY 750
Urządzenie jonizujące AERIS OXY 2000
Urządzenie jonizujące AERIS OXY 5000

Wymiary adaptera do AERIS Oxy 750/2000:

Nagrzewnica AERIS Eno
Wtórna kanałowa nagrzewnica elektryczna AERIS Eno przystosowana jest do współpracy z
rekuperatorami AERIS.

Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Króćce przyłączeniowe
posiadają odpowiednio dobrane średnice umożliwiające połączenie z typowymi kanałami o
przekroju okrągłym. Montaż polega na wsunięciu króćca nagrzewnicy do kanału. Powietrze
ogrzewane jest przy pomocy rurkowych elementów grzejnych, z płaszczem ze stali
kwasoodpornej AISI 321 (1H18N9T).
Skrzynka łączeniowa na obudowie nagrzewnicy zawiera:
•
•
•
•
•

listwę zaciskową do podłączenia zasilania i sterowania,
ogranicznik temperatury (z automatycznym powrotem),
wyłącznik termiczny (resetowany ręcznie),
dławnice gumowe zamienne z dławnicami typu PG,
przekaźnik półprzewodnikowy.

Średnica
Napięcie Ilość
Przepływ Wymiary
nominalna Moc
Prąd
zasilania elementów
min.
[mm]
kanału
[kW]
[A]
[V]
grzejnych
[m3/h]
DLCH
[mm]

Lp.

8

9 10 11

Ilość
Masa
sekcji
[kg]
grzejnych

1

2

3

4

5

6

7

12

13

AERIS ENO160-1,6-1

160

1,6

230~

2x0,8

7

109

160 400 40 260 3,50

1

AERIS ENO160-2,0-1

160

2,0

230~

2x1,0

8,7

109

160 400 40 260 3,50

1

AERIS ENO200-2,0-1

200

2,0

230~

2x1,0

8,7

170

200 400 40 300 3,85

1

AERIS ENO200-2,4-1

200

2,4

230~

2x1,2

10,5

170

200 400 40 300 3,85

1

