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I. OPIS  TECHNICZNY 

do projektu instalacji chłodniczej i odprowadzenia skroplin dla budynku 

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

 

1. Podstawa opracowania 

 - zlecenie inwestora 

 - projekt arch-bud. 

 - uzgodnienia branżowe 

  

2. Opis rozwiązań projektowych 

2.1. Opis ogólny 

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji chłodniczej 

i odprowadzenia skroplin w budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

 Projekt obejmuje: 

• Instalację wody lodowej dla klimakonwektorów obsługujących wydzielone 

pomieszczenia oraz dla chłodnic central wentylacyjnych (uwzględniając przy doborze 

mocy agregatu rezerwę na rozbudowę instalacji chłodzenia o salę konferencyjną). 

• Instalację chłodniczą freonową dla pomieszczenia serwerowni 112 na poziomie 

piwnicy,  

• Instalację odprowadzenia skroplin ze wszystkich urządzeń chłodniczych. 

   Do chłodzenia pomieszczeń (nr 222, 223, 330, 431, 432) zastosowano klimakonwektory  

ELFOSPACE BOX2 firmy CLIVET (dystr. KLIWEKO BTH 30-381 Kraków, ul. Krymska 

4B), zasilane wodą lodową. Instalacja chłodnicza oprócz klimakonwektorów sufitowych 

doprowadzać będzie chłód także do chłodnic central wentylacyjnych N1W1, N2W2, N3W3, 

znajdujących się w pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic.  

    Do sklimatyzowania pomieszczenia serwerowni nr 112  zastosowano niezależny 

freonowy układ chłodzenia typu mono-split-inwerter (jedna jednostka wewnętrzna – jedna 

jednostka zewnętrzna) firmy SAMSUNG. Agregaty zostały umieszczone na dachu budynku. 

Klimatyzacja w okresie letnim zapewniać będzie temperaturę +24ºC (+/-2ºC) dla temperatury 

zewnętrznej +32ºC. Dodatkowo dla zwiększenia niezawodności działania inst. chłodzenia 

serwerowni projektuje się przeniesienie i wykorzystanie istniejącej jednostki ściennej 

ASYB12LD z pomieszczenia dotychczasowej serwerowni. 
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2.2. Instalacja chłodnicza (wody lodowej) 

 Zaprojektowano instalację chłodniczą wody lodowej opartą na dwóch układach. 

Obieg wewnętrzny (wodny) dostarczający medium do urządzeń wewnątrz budynku 

(parametry wody 7/12 ºC) oraz obieg zewnętrzny (40% glikol) łączący agregat wody lodowej 

z suchą chłodnicą cieczy zlokalizowaną na dachu budynku. Projektowany układ chłodniczy w 

okresie letnim zapewniać będzie temperaturę +24ºC (+/-2ºC) w pomieszczeniach 

klimatyzowanych liczoną dla temperatury zewnętrznej +32ºC. 

 Do chłodzenia wybranych pomieszczeń zastosowano 2-rurowe, 4-kierunkowe 

klimakonwektory sufitowe kasetonowe typu ELFO BOX2 o wielkościach 7, 11, 15 (oddzielny 

układ pompowy). Klimakonwektory  sufitowe należy zakupić w wersji z  zaworem 

trójdrogowym z nastawą fabryczną odpowiadającą wydajności klimakonwektora oraz 

panelem sterującym naściennym.  

 Wytwarzanie wody lodowej będzie się odbywać za pomocą dwóch agregatów 

chłodniczych typu WRH 242 firmy CLIVET o łącznej wydajności chłodniczej 124 kW 

usytuowanych w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie piwnicy. Do pracy agregatów 

należy zastosować układ komunikacyjny master/slave umożliwiający przełączanie pracy 

agregatów, by wykluczyć sytuację ciągłej pracy jednego z nich w okresach o mniejszych 

potrzebach chłodzenia. 

 Oprócz klimakonwektorów sufitowych agregat chłodniczy doprowadzać będzie chłód do 

trzech chłodnic central wentylacyjnych (oddzielny układ pompowy): 

• N1W1 – moc chłodnicy 81,1 kW, 

• N2W2 – moc chłodnicy 46,9 kW, 

• N3W3 – moc chłodnicy 9,9 kW, 

Zgodnie z wytycznymi inwestora dobrano agregat wody lodowej posiadający rezerwę 

(przy niejednoczesności pracy wszystkich urządzeń) w mocy dla przyszłej rozbudowy 

budynku o pomieszczenie sali konferencyjnej ok. 150 os. 

 Instalacja wody lodowej w  budynku RARR zaprojektowana jest na 3 układach 

pompowych. Układ z pompą ładującą (rury czarne stalowe bez szwu łączone przez spawanie) 

oraz dwóch układach dystrybucyjnych (oddzielny dla klimakonwektorów - instalacja z rur ze 

stali węglowej ocynkowanej  np. KanTherm Steel i oddzielny dla central wentylacyjnych – 

instalacja z rur czarnych stalowych bez szwu). 

Instalacja zasilająca klimakonwektory w większości prowadzona będzie w przestrzeni między 
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stropem a sufitem podwieszanym. 

System KAN-therm Steel to kompletny system instalacyjny składający 

się ze stalowych rur i złączek w średnicach od ∅15 do ∅108 mm. Rury i złączki w systemie 

KAN-therm Steel wykonane są z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej 

cienką warstwą cynku stanowiącą perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych 

powierzchni rur i kształtek. Zastosowana w Systemie KAN-therm Steel technologia "press" 

pozwala na szybkie i pewne wykonywanie połączeń poprzez zaprasowywanie złącz przy 

pomocy ogólnodostępnych zaciskarek, eliminując proces skręcania lub spawania 

poszczególnych elementów. Pozwala to na bardzo szybki montaż instalacji nawet przy 

zastosowaniu rur i kształtek dużych średnic. Po wykonaniu instalacji rury należy poddać 

próbie szczelności (ppr=4bar) oraz zaizolować. 

 Przewody wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować otulinami z 

pianki kauczukowej k-Flex ST/SK następujących grubości: 

•  dla rur o średnicy wewnętrznej  do  ∅22 mm -  grubość izolacji 10 mm, 

•  dla rur o średnicy wewnętrznej od  ∅22  do ∅ 35 mm -  grubość izolacji 15 mm, 

•  dla rur o średnicy wewnętrznej od ∅35 do ∅100 mm -  grubość izolacji równa 

połowie średnicy wewnętrznej rury, 

•  dla rur o średnicy wewnętrznej ponad ∅100mm -  grubość izolacji 50 mm. 

  Rury z czynnikiem chłodniczym (mieszanka glikolowa 40 %) zostały zaprojektowane 

jako przewody stalowe czarne bez szwu łączone przez spawanie. Przewody wewnątrz 

budynku należy zaizolować otulinami z pianki  k-Flex ST/SK o grubości:  

  - dla rur o średnicy wewnętrznej ponad ∅100 mm -  grubość izolacji 50 mm.  

 Przewody z czynnikiem chłodniczym (mieszanka glikolowa 40 %) na zewnątrz  budynku 

(dach)  należy prowadzić w ochronnym płaszczu blaszanym i zaizolować otulinami z pianki  

k-Flex ST/SK o grubości: 

   - dla rur o średnicy wewnętrznej ponad ∅100 mm -  grubość izolacji 100 mm.  

 Instalacja wody lodowej odpowietrzona będzie za pomocą urządzenia do odgazowania 

próżniowego Vento firmy PNEUMATEX. Podczas wykonywania instalacji należy zostawić 

króćce DN25 (zgodnie ze schematem) zakończone zaworami odcinającymi w rozstawie 50 

cm umożliwiające podpięcie urządzenia. W celu odgazowania instalacji należy wypożyczyć 
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ww. urządzenie. 

  Wszystkie przepusty instalacyjne przewodów instalacji chłodniczej oraz odprowadzenia 

skroplin  przechodzących  przez ściany i stropy między kondygnacyjne oraz oddzielenia 

przeciwpożarowe należy zabezpieczyć kołnierzami ogniochronnymi min. EI60 Unicollar. Dla 

średnic >=125 mm należy użyć kaset przeciwpożarowych PROMASTOP-I. 

Szczegóły prowadzenia przewodów pokazano na rys. nr 1÷ 5. 

2.2. 1.Technologia instalacji wody lodowej  

 Do chłodzenia wydzielonych pomieszczeń przewiduje się centralny zespół chłodniczy 

składający się z 2 agregatów sprężarkowych chłodzonych wodą oraz drycoolera 

umieszczonego na dachu.  

 W pomieszczeniu wentylatorni ze względów logistycznych przewiduje się 

zamontowanie dwóch agregatów chłodniczych typ WRH-242 CLIVET. Na poziomie dachu  

projektuje się  umieszczenie dry coolery typ WSH-242 SHLN CLIVET.  

 Zespół chłodniczy złożony jest z: 

− układu pompowego obsługującego dry cooler (45/50ºC) -  instalacja z 40% roztworem 

glikolu,  

− układu pompowego zasilającego klimakonwektory (7/12 ºC) Kantherm Steel, 

- układu pompowego zasilającego chłodnice w centralach wentylacyjnych (7/12ºC) – stal 

czarna bez szwu zabezpieczona antykorozyjnie, 

− naczynia wzbiorczego ciśnieniowego po wodnej, 

− naczynia wzbiorczego ciśnieniowego po glikolu, 

- separatora zanieczyszczeń. 

− zaworów bezpieczeństwa po stronie instalacji do dry coolerów-glikolu (po 1 zaworze dla 

każdego agregatu), 

− zaworów bezpieczeństwa po stronie instalacji wewnętrznej (po 1 zaworze dla każdego 

agregatu). 

 

 Po wykonaniu instalacji rury należy przepłukać a następnie poddać próbie szczelności 

(ppr=4bar) oraz zabezpieczyć antykorozyjnie.  

 Wszystkie przepusty instalacyjne przewodów instalacji  przez ściany i stropy między 

kondygnacyjne oraz oddzielenia przeciwpożarowe należy zabezpieczyć opaskami o klasie 
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odporności ogniowej min. EI60.  

2.2.2. Instalacja do urządzeń odbiorczych wentylacyjnych wody lodowej 

 Przy chłodnicach central  wentylacyjnych przewiduje się montaż zaworów 

odcinających, zaworu trójdrogowego (na wyposażeniu automatyki centrali) oraz zaworów 

równoważących STAD, STAF w zależności od średnicy. 

Montaż zaworów równoważących pod grzyb. 

Po napełnieniu instalacji i po przeprowadzeniu prób szczelności należy dokonać 

równoważenia hydraulicznego za pomocą urządzenia CBI lub TA SCOPE firmy TA. Po 

przeprowadzeniu regulacji należy sporządzić protokół, który powinien zawierać przepływ 

projektowany, osiągnięty na zaworze, spadek ciśnienia na zaworze oraz wielkość nastawy. 

Odchyłka przepływu nie powinna być większa niż +-10%. Protokół powinien zatwierdzić 

inspektor nadzoru i powinien być przekazany firmie serwisującej obiekt. 

 Przy lokalnych urządzeniach chłodzących – klimakonwektorach ściennych 

i sufitowych przewiduje się montaż zaworów równoważących STAD oraz zaworów  

odcinających ze śrubunkiem nakrętno-wkrętnym. Wyposażenie standardowe 

klimakonwektorów zawiera  zawór trójdrogowy i odpowietrznik. Przewody  obsługujące 

klimakonwektory układane są ze spadkiem w kierunku wentylatorni w celu umożliwienia 

opróżnienia instalacji. 

 Do odprowadzenia skroplin użyto instalacji z rur PVC-U łączonych przez klejenie. 

Przewody prowadzone będą ze spadkiem ok. 0,5%. Instalacja skroplin podłączona będzie 

do najbliższych syfonów umywalkowych, a w przypadku braku takiej możliwośći instalacją do 

pomieszczenia wenylatorni. W miejscu wpięcia przewodu skroplin do instalacji kanalizacyjnej 

umywalki zastosować zasyfonowanie  oraz przewidzieć otwór rewizyjny dla syfonu.  

  Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności i zaizolować 

przewody. 
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II. Część obliczeniowa 

1.Bilans chłodu 

 Zgodnie z pełnym bilansem zysków ciepła od ludzi, oświetlenia, urządzeń, zysków przez 

przegrody zewnętrzne jak i promieniowania słonecznego przez okna, zapotrzebowanie 

chłodu dla budynku RARR przedstawia się następująco: 

• Instalacja N1W1 –  81,1 kW, 

• Instalacja N2W2 –  46,9 kW, 

• Instalacja N3W3 –  9,9 kW, 

 Zakłada się niejednoczesność pracy instalacji  chłodniczej. Przy 100%  jednoczesnym 

obciążeniu sal nr: 210, 221, 230 zakłada się pracę na minimalnym wydatku układu NW2 

obsługującego (docelowo) salę konferencyjną.  

 Zgodnie z projektem wentylacji i klimatyzacji wydajność urządzeń chłodniczych 

wynosi: 

- agregat  wody lodowej 62 kW – 2 szt.  ∑Q=124 kW, 

- dry coolery 179 kW – 1 szt. 

1.1. Elementy w węźle wody lodowej dla urządzeń wentylacyjnych 

1.1.1. Dane wyjściowe 

 Zakładane parametry wody lodowej: 

• w obiegu do dry coolera – roztwór glikolu 40% o param. 7ºC/12ºC (strona ciepła), 

45ºC/50ºC (strona zimna). 

• Ciśnienie statyczne: 

  - dla instalacji do dry coolerów na poziomie dachu: 

   ps= 1,5+ 0,2 bar = 1,7 bar,  

  - dla instalacji do klimakonwektorów: 

   ps= 1,4+ 0,2 bar = 1,6 bar.  
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1.1.2. Dobór zabezpieczeń ciśnieniowych po stronie instalacji wewnętrznych 

 Zład instalacji: 

− całkowita pojemność instalacji wody lodowej: 0,9 m3, 

Przyjęto naczynie wzbiorcze PNEUMATEX Statico SD35.10 o pojemności 35 dm3, 

PN 10 bar dla nastawy na zaworze bezpieczeństwa 3,5 bar i ciśnienia PS=1,6 bar. 

 Dobrano rurę wzbiorczą o średnicy 3/4”. 

Dobrano zawór bezpieczeństwa DSV 25-3,5 DGH zabezpieczający każdy z agregatów 

po stronie wewnętrznej instalacji (ciepłej). Przepustowość zaworu bezpieczeństwa 

oraz pozostałę dane w karcie doboru naczynia wzbiorczego. 

 

1.1.3. Dobór zabezpieczeń ciśnieniowych po stronie instalacji wody lodowej do 

dry coolerów ( 40 % roztwór glikolu) 

Zład instalacji: 

− całkowita pojemność instalacji wody lodowej: 0,65 m3, 

 Przyjęto naczynie wzbiorcze PNEUMATEX Statico SU200.6 o pojemności 200 dm3, 

PN 6 bar dla nastawy na zaworze bezpieczeństwa 3,5 bar i ciśnienia PS=1,7 bar. 

 Dobrano rurę wzbiorczą o średnicy 3/4”. 

Dobrano zawór bezpieczeństwa DSV 25-3,5 DGH zabezpieczający każdy z agregatów 

po stronie wewnętrznej instalacji (ciepłej). Przepustowość zaworu bezpieczeństwa 

oraz pozostałę dane w karcie doboru naczynia wzbiorczego. 
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2. Zestawienie urządzeń 

 
Tabela nr 1.  Zbiorcza charakterystyka urządzeń  
 

L
p 

Nazwa urządzenia  Moc chłodniczą Ilość 

  kW szt 

1 Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy, 4- 
kierunkowy ELFOSPACE BOX2-7-
CLIVET 

2,84 1 

2 Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy, 4- 
kierunkowy ELFOSPACE BOX2-11- 
CLIVET 

4,62 3 

3 Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy, 4- 
kierunkowy ELFOSPACE BOX2-15-
CLIVET 

5,38 2 

4 Agregat wody lodowej  WRH 242, CLIVET 62 2 

5 Sucha chłodnica cieczy 
WSH 242 SHLN, ClLIVET 

179 1 

6 Klimatyzator ścienny 
Neo Forte NS052NHXEA z jednostką 
zewnętrzną, SAMSUNG  

6,0 1 

7 Pompa TP 65-150/4 Grundfos - 1 

8 Pompa TP 40-90/4B Grundfos - 1 

9 Pompa TP 65-90/4 Grundfos - 1 

10 Pompa TP 65-120/2 Grundfos - 1 
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UWAGA!  

 W przypadku niekonsultowanej z inwestorem lub projektantem zmiany urządzeń 
ujętych w niniejszym projekcie, projektant nie bierze odpowiedzialności za pracę 
instalacji.   
    Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. 
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane 
na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były uj ęte w obu. 
     Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 
projektanta, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 
W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych 
parametrów.    
 Wszystkie wymienione w projekcie urządzenia określonych firm oraz rozwiązania 
materiałowe określono jako odniesienie STANDARD.  Możliwe jest zastosowanie 
innych, równorzędnych urządzeń i materiałów o takich samych lub nie gorszych 
parametrach. (Dz. U. 177. Prawo zamówień publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).  
 

 

 

         

        Opracowali: 

        mgr inż. Izabela Gwiżdż 

      mgr inż. Grzegorz Gwiżdż 
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III. Zał ączniki 
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ELFOSPACE BOX2 7÷41

ELFOSPACE

ELFOSPACE BOX2 7

H2O

CC2
(2)

230M
(1)

-
(3)

-
(4)

-
(5)
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The ELFOSpace BOX2 terminal unit has been designed for installation in 
suspended ceilings without requiring any extra part for operation. The unit has 
an intake grille and four-way outlet with adjustable diffuser flaps for changing 
airflow direction.
The ELFOSpace BOX2 is therefore suited for use in environments such as 
shops, restaurants, hotels and gyms, where the excellent outflowing air control 
makes them ideal air-conditioning units:

4 available in version for 2 and 4-pipe systems;

4 available in electro-mechanical or electronic version with set-up 
for connection to ELFOControl or general supervisors;

4 possibility of controlling several units from a single point;

4 suited for installation in standard suspended ceilings with 600 x 
600 mm module;

4 the unit comes with a condensate drain pump (500 mm vertical).

Water terminal unit
Cassette-type indoor installation
Capacity from 2,68 to 11 kW

Heating-Cooling Indoor inst. Built-in horizontal 
inst.

Refrig. Water ELFOControl

(1) SUPPLY VOLTAGE:
 4230M 230/1/50 (Standard)

(2) COIL CONFIGURATION:

 4CC2 Coil configuration with 2-pipe system (Standard)

 4CC4 Coil configuration with 4-pipe system (sizes 
7,11,21,31)

(3)  HEATING ELECTRIC HEATERS:
 4- Not required (Standard)

 4RE Heating elctric heaters

(4) ELECTRONIC VERSION:

 4- Not required (Standard)

 4CTS Clivet.Talk.Terminal Space electronics

(5) SERIAL PORT:

 4- Not required (Standard)
	 4SP1 RS485 remote communication serial port

functions and features

available configurations
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 7 11 15 21 31 41

4 kW 2,84 4,62 5,38 6,58 10,1 11,9
kW 2,04 3,22 3,80 4,60 6,99 8,30
kW 0,044 0,068 0,09 0,077 0,12 0,17

4 kW 2,84 4,63 5,28 6,59 9,87 11,8
l/s 144,4 197,2 244,4 316,7 416,7 505,6
l/s 0,13 0,21 0,24 0,29 0,45 0,53
- RAD
dB(A) 24/31/36 24/36/44 32/40/50 24/31/39 25/31/44 25/39/49
V/Ph/Hz 230/1/50

7 11 15 21 31 41

572 572 572 819 819 819
572 572 572 819 819 819
296 296 296 329 329 329
670 670 670 965 965 965
670 670 670 965 965 965
41 41 41 59 59 59

4 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
27 27 27 45 45 45

E

B

B2

B1

D

A

A1

A2
C

F

 7 11 15 21 31 41

4 kW 2,89 4,21 4,83 6,76 9,37 10,8
kW 2,05 2,96 3,44 4,72 6,57 7,69
kW 0,044 0,068 0,09 0,077 0,12 0,17

4 kW 1,70 1,62 1,85 4,45 4,20 4,80
l/s 144 197 244 317 417 506
- RAD
dB(A) 24/31/36 24/36/44 32/40/50 24/31/39 25/31/44 25/39/49
V/Ph/Hz 230/1/50

TE
R

M
IN

A
L 
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N
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  Accessories supplied separately.

4 HID-E2 Simplified room control E/I+3V+on/off for wall mounting 
4 HID-E3 Multi-function room control for wall mounting 
4 Remote air sensor for electromechanical thermostats 
4 Control device for several units with single room control
4 HID-T2 electronic room control
4 HID-TI2 flush-mounted electronic ambient control 
4 HID-T3 electronic room control with humidity sensor
4 RS485 remote communication serial port 

4 3-way ON/OFF valve kit for 2-pipe systems 
4 3-way ON/OFF valve kit for 4-pipe systems (sizes 7,11,21,31)
4 Connection for fresh air intake
4 Connection for additional air supply
4 Fairing for installation in view

Key to symbols:

Sizes 
ELFOSpace BOX-2T (2-pipe system) 
 Cooling capacity (1)
 Sensible cooling capacity (1)
 Total input
 Heating capacity (2)
Air flow rate
Water flow rate
Fan type  (3)
Sound pressure level (min-med-max) (4)
Power supply

(1)  Ambient air at 27°C; 50% R.H.; water at inlet 7°C and outlet 12°C
(2)  Ambient air at 20°C; water at inlet 45°C and outlet 40°C
(3)  RAD = radial-blade fan 

(4)  Sound levels refer to units with full load under nominal test conditions. The sound pressure is measured at 
1 m from the external surface of the unit in open field conditions. 

Data referred to the following conditions:

Sizes 
ELFOSpace BOX2
Indoor unit length (A) mm
Indoor unit width (B) mm
Indoor unit height (C) mm
Front panel length (D) mm
Front panel width (E) mm
Front panel height (F) mm
 (A1) mm
 (A2) mm
 (B1) mm
 (B2) mm
Weight in oper. Kg

The above data refer to standard units.CAUTION! For trouble-free operation of the unit it is essential to maintain the safety 
distances indicated by the green areas.

Sizes 
ELFOSpace BOX-4T (4-pipe system) 
 Cooling capacity (1)
 Sensible cooling capacity (1)
 Total input
 Heating capacity (2)
Air flow rate
Fan type  (3)
Sound pressure level (min-med-max) (4)
Power supply

(1)  Ambient air at 27°C/19,5°C W.B.; water at inlet 7°C and outlet 12°C
(2)  Ambient air at 20°C D.B.; water at inlet 45°C and outlet 40°C
(3)  RAD = radial-blade fan 

(4) Sound levels refer to units with full load under nominal test conditions. The sound pressure is measured at 
1 m from the external surface of the unit in open field conditions.

Data referred to the following conditions:

accessories

dimensions and functional spaces

technical data
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Do wiad. Kraków dn.: 18.08.2010r. 
Sz. P. Grzegorz Gwiżdż 
  
 OFERTA NR 613JN-2 /10/1-00 
 
Dotyczy : zapytania ofertowego – Budynek RARR – Rzeszów. 
 
 Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie naszymi urządzeniami oraz za zapytanie ofertowe.  
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje techniczne i cenowe.    
 
I. INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Agregat chłodniczy  CLIVET, typ-wielkość R 407C WRH 242 

 agregat wody lodowej - wykonanie wewnętrzne,  
 sterowany  i regulowany mikroprocesorem 

 moc chłodnicza 62,0 kW  
 moc sil. sprężarek 24,4 kW  
 temp. wody 7/12°C 
 temp. glikolu (35%) 45/50°C 
 liczba obiegów 2 obiegi chłodnicze 
 stopni pracy st. 2 st. pracy 
 liczba sprężarek 2 sprężarki scroll 
 ciężar transportowy 271 kg 
 wymiary agregatu 802 x 602 h=915 mm 
 głośność poziom ciśnienia akustycznego  [L=1m] 65 dB(A) 

 
Agregaty można zkolektorować i dać jeden duży układ pompowy na wodzie lodowej i jeden duży na 
wodzie chłodzącej. Dodatkowo zamontować moduł komunikacyjny i urządzenie będzie się 
zachowywać jak jeden duży agregat. 
 
2. Schładzacz cieczy dla agregatu wody ziębniczej, typ-wielkość 1 kpl.  WSH-242-SHLN 

 moc chłodnicza    179,0 kW 
 zużycie energii  3,7 kW/ 16,8 A (230V) 
 temperatura glikolu 45/50 °C 
 medium 40% roztwór glikolu 
 ciężar dystrybucyjny 449kg 
 wymiary 3 393 x 2 120 x h=1270 mm 
 
 
 



 
 tel. (012) 262-44-56      fax. (012) 262-44-59 
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III. WARUNKI  DOSTAWY 
• Urządzenia w wersji podstawowej, wyposażenie dodatkowe do uzgodnienia z KLIWEKO. 
• Odbiór urządzeń z magazynu KLIWEKO w Krakowie. 
• Uruchomienie: odpłatnie, do ustalenia z autoryzowanym serwisem KLIWEKO. 
• Ważność oferty 30 dni. 
• Termin odbioru z fabryki : w przybliżeniu 6-7 tygodni roboczych(1), szczegółowy termin 

dostawy przedstawimy po otrzymaniu zamówienia.   
• Przedstawione ceny nie zawierają podatku VAT.    
• Płatność za urządzenia w EUR lub PLN (według kursu sprzedaży waluty Euro w NBP w dniu 

fakturowania). 
• Warunki płatności: 30% przedpłata, rozliczenie końcowe przy odbiorze – inne do uzgodnienia 
• Gwarancja 12 mies. pracy nie dłużej niż 18 mies. od daty dostawy (dla obsługi procesów 

technologicznych warunki gwarancji uzgadniane indywidualnie). 
• Gwarancja i rękojmia na urządzenia nie chronione monitorem faz, nie obejmuje sprężarek.   
• Realizacja niniejszej oferty może nastąpić wyłącznie w oparciu o formalne zamówienie, a w 

szczególnych przypadkach w oparciu o umowę pisemną. 
• Do niniejszej oferty nie stosuje się przepisów o zawarciu umowy w trybie ofertowym. Treść 

niniejszego dokumentu stanowi tajemnicę handlową i nie może być udostępniana osobom 
trzecim. 

 
 Uprzejmie informujemy, że KLIWEKO prowadzi serwis i zapewnia odpłatną obsługę 
oferowanych urządzeń. Mamy nadzieję, że nasza oferta będzie odpowiadała Waszym potrzebom. 
Prosimy także pamiętać, że zawsze jesteśmy gotowi do udzielenia dodatkowych informacji i 
wyjaśnień.  
          
 Z poważaniem 
 Janusz Nowak  
 
Uzgodnienia do ofert :  
 

                                                 
1 z wyłączeniem miesiąca sierpnia oraz okresu 24.12 – 06.01. 
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BIURO: 30-381 Kraków, ul Krymska 4B
Tel. (012) 262 44 56-58, fax 262 44 59
e-mail: biuro@kliweko.com.pl
Internet: www.kliweko.com.pl

CHŁODZONY WODĄ 
SCHŁADZACZ WODY  WRH         102-142-182-202-242 

 

 

 
 
INSTALOWANIE,  
ZASADA DZIAŁANIA, 
KONSERWACJA I 
ZALECENIA B.H.P.  

 

WSTĘP 
 

 
INSTRUKCJA  ZAWIERA NASTĘPUJĄCE SEKCJE, KTÓRE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CAŁOŚCI I NIE 

NALEŻY ICH ROZDZIELAĆ. 
 

MG 43102-11/94-PL 
 

MR 43102-11/94-PL 
 

ME 43102-11/94-PL 
 

MF43102-11/94-PL 
 

MC 43102-11/94-PL 
Wstęp Odbiór Obwody elektryczne Rozruch Układ sterowania 

 

MT43102-11/94-PL 
 

MM 43102-11/94-PL    
Szukanie usterek Okresowa konserwacja    

WAŻNE 
Zawartość instrukcji została opracowana tak, by zapewnić 
prawidłowe zainstalowanie, dopasowanie i konserwację, tak więc: 
─  uważnie i starannie przeczytaj instrukcj ę; 
─ urządzenie musi by ć instalowane przez wykwalifikowany 
personel inwestora lub wykonawcy, który wcze śniej winien 
zostać zapoznany z odpowiednimi rozdziałami niniejszej 
instrukcji. 
─ uprawnionymi do rozruchu s ą wyłącznie pracownicy 
serwisu producenta. 
─ inwestor zgodnie z zaleceniami producenta wyznaczy  
pracownika do nadzoru nad urz ądzeniami. 
─ pracownik wyznaczony do nadzoru winien posiada ć 
stosowne kwalifikacje, oraz winien szczegółowo zapo znać 
się z zasadami działania i konserwacji urz ądzenia zgodnie z 
cało ścią niniejszej dokumentacji. 
─ w/w pracownik winien tak że uczestniczy ć w procesie 
rozruchu dokonywanymi przez serwis producenta, by w  
sposób czynny zapozna ć się z zasadami pracy urz ądzenia. 
─ pracownik wyznaczony do nadzoru winien stosowa ć się 
do zalece ń w zakresie ochrony przed pora żeniem pr ądem 
elektrycznym. 
•••• Producent odmawia wszelkiej odpowiedzialno ści i 
automatycznie odst ępuje od prawa gwarancji, je śli dokonano 

mechanicznych lub elektrycznych modyfikacji urz ądzenia. 
Manipulowanie, nieautoryzowane naprawy i modyfikacj e 
urządzenia powoduj ą utrat ę gwarancji. 
•••• Podczas instalowania post ępuj zgodnie z przepisami 
bezpiecze ństwa i higieny pracy.  
• Upewnij się, że zasilanie zgadza się z danymi na tabliczce 
znamionowej, znajdującej się wewnątrz panelu elektrycznego. 
• Przechowuj instrukcję i schemat obwodu elektrycznego. Upewnij 
się, że gdy zajdzie potrzeba, są one łatwo dostępne dla 
użytkownika . 
• Opakowanie (torby plastikowe, porowaty polistyren, gwoździe 
itp.) są potencjalnie niebezpieczne i powinny być trzymane z dala 
od dzieci. 
• Agregat skraplający został zaprojektowany na potrzeby 
klimatyzacji ( wraz z wewnętrznym urządzeniem) na czynnik 
chłodniczy R22.. 
• Odłącz urządzenie w przypadku awarii lub złego 
funkcjonowania. 
• Jeśli konieczne są naprawy, należy zamawiać serwis 
zaaprobowany przez CLIVET i zawsze należy nalegać na użycie 
oryginalnych części zamiennych. Użycie nieoryginalnych części 
i/lub nieautoryzowanego serwisu może spowodować 
niebezpieczną pracę urządzenia. 

 

 

MG 43102-11/94-PL  

 
USTAWIANIE 

 Producent odmawia wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie   
zniszczenie przedmiotów lub zranienie ludzi , wynikające z niestosowania się do tej instrukcji. 
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Urządzenia te zostały zaprojektowane do instalowania w 
wewnątrz 
• Upewnij się, że podłoże jest idealnie poziome i może udźwignąć 
pełny ciężar urządzenia (patrz rozkład wagi na stronie 4). 
Umieść płytę gumy pomiędzy podstawą urządzenia, a podłożem 
(by zredukować hałas i drgania). 
• Upewnij się, że urządzenie posiada minimalną, wymaganą 
przestrzeń roboczą. 

• Jeśli urządzenie jest zainstalowane na balkonie lub dachu, użyj 
podkładek przeciwdrganiowych. W takim przypadku zewnętrzne 
instalacje muszą być podłączone za pomocą elastycznych złączy 
• Umieść urządzenie tak, aby było zabezpieczone na dwóch 
dłuższych bokach przed dominującymi wiatrami. 
• Umocuj urządzenie do podłoża. 
 

 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  
 

 

Model  WRH  
 

102 
 

142 
 

182 
 

202 
 

242 
 

Dane dla:  

Napięcie nominalne 380-415/3/50 ─ Nasycona temperatura ssania  12/7 °C  
Wyd. chłodnicza                 kW 32,1 44,0 55,3 64,0 77,3 ─ 30 °C  
Wyd. przepływu wody           l/s 1,53 2,10 2,64 3,06 3,66  
Spadek ciśnienia                kPa 22 51 63 63 59  
Wyd. termiczna skraplacza kW 39,4 53,9 68,2 79,4 96,9  
Wyd. przepływu wody           l/s 0,63 0,86 1,09 1,26 1,54  
Spadek ciśnienia                kPa 22 16 26 15 23  
    

 

Typ spr ężarki  
 

Tłokowa  
 

Typ oleju : 
Prędkość obrotowa      obr/min                     2900 TEXACO WF 32 102 
Ilość oleju                          l. 2x2 2x1,9 2x3,6 2x3,6 2x3,6 WHITE OIL Maneurop 142 
Stopień sterowania 0 - 50% - 100 % WHITE OIL 182-202-242 
Zabezp. przeciążeniowe silnika interna klixon  

  

 

Skraplacz   

Materiał AISI  316  
Ilość 2  
Pojemność wody                     l. 2x0,75 2x1,22 2x1,22 2x1,79 2x1,79  

  

 

Parownik   

Materiał AISI 316  
Ilość 2  

Pojemność wodna 2x1,22 2x1,50 2x1,79 2x2,16 2x2,63  
  

 

Czynnik chłodniczy R22   

Ilość                               kg 2x1,1 2x1,5 2x1,6 2x1,9 2x2,1  
  

 

Waga i rozmiary   

Waga dostawy (ok.)            kg 169 209 248 260 271  

Objętość opakowania (ok.)  m3 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49  
  

 

Zakres działania  Temp. Min 
°C 

Temp. Max. 
°C 

Dane dla urz ądzeń 
standardowych  

 Woda - wlot 6 23  
Parownik Woda - wylot 3 15  
 Różnica temp. wody 3 ÷ 8  
  Woda - wlot 10 48  
Skraplacz Woda  Woda - wylot 26 56  
 studzienna Różnica temp. wody 8 ÷ 16  
  Woda - wlot 18 48  
Skraplacz Woda z wieży  Woda - wylot 28 56  
 ciśnień Różnica temp. wody 8 ÷ 10  

 

AKCESORIA 
Urządzenia WRH mogą być wyposażone w akcesoria: 
─  zawór wodny (prestostat różnicowy) 
─  sitko ze stali nierdzewnej 
─  zestaw programowania pracy w czasie 
Ä podkładki przeciwdrganiowe 
Ä zawór przepływu, wodny 
─  podgrzewacz przeciwzamarzaniowy 

─  inne od standardowego napięcie zasilające 
─  zestaw interfejsów PC lub BMS 
─  przyłącze do zdalnego panelu sterującego mikroprocesora 
─  działanie przy schłodzonej wodzie poniżej +4°C 
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INSTALACJA URZ ĄDZENIA 

 
Dla optymalnej pracy, konieczne jest prawidłowe ustawienie 
urządzenia. 

Rysunki poniżej pokazują różne rozwiązania, które należy ocenić 
indywidualnie i wykonać polecenia zgodnie z instrukcją. 

 
SCHEMAT INSTALACJI WODNEJ                                                  PODKŁADKI   PRZECIWDRGANIOW E 
  
                    (proponowany) 

 
 
Legenda: 
A = Przyłącze serwisowe R = Zawór kulowy 
F = Czyszczak z sitem RS = Zawór spustowy 
GE = Złącze elastyczne SA = Zbiornik (jeśli jest potrzebny) 
GRA = Automatyczny dozownik T = Termometr 
              wody z zasuwą VP = Zbiornik przeponowy 
M = Manometr VS = Zawór nadmiarowy 
P = Pompa  VSA = Automatyczny zawór odpowietrzający 
PD = Prestostat różnicowy 

 

 

FELTRE-ITALY

 

PANEL STEROW. OBSŁUGI  
( dodatkowo ) 

Uwaga:  wymiary w mm 

(proponowane) 
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WYMIARY I ROZKŁAD WAGI 

 
 
DANE O HAŁASIE  

 
 
 

Poziom szumu ( dB ) Całko - 
wity  

 
 
 

Typ 
 
 

Średnia cz ęstotliwo ść pasma ( Hz ) poziom  
szumul  

 
 
 

125 
 
 

250 
 
 

500 
 
 

1000 
 
 

2000 
 
 

4000 
 
 

8000 dB(A)  

102 67,
2 

65,
5 

64,
4 

61,0 49,2 38,9 36,3 46,8 

142 66,
2 

69,
2 

57,
3 

58,8 58,2 43,9 41,5 46,6 

182 59,
7 

68,
5 

62,
3 

59,1 50,8 39,3 34,7 45,1 

202 62,
0 

68,
5 

60,
6 

58,3 49,7 40,0 35,0 45,4 

242 62,
4 

68,
7 

56,
9 

56,5 49,5 43,4 38,7 45,1 

Uwaga:  
- Poziomy szumu odnoszą się do pracy przy pełnym obciążeniu, przy maksymalnej prędkości wentylatora, przy schłodzonej wodzie 7°C i przy temperaturze powietrza 

w skraplaczu 32°C 
- Poziom szumu mierzony jest 10 metrów od obudowy w trakcie pracy urządzenia  
( w otwartej przestrzeni). 
- Poziom szumu dla 1x10-12   W 
- Poziom ciśnienia akustycznego dla 2x10-5     Pa 

 
 

 

NASTAWY AUTOMATYKI  
 

 

Otwart
y 

 

Zamkni
ęty 

 

Prestostat wysokiego ciśnienia          (kPa) 
 
 

2402 
 
 

1814 
 

Prestostat niskiego ciśnienia             (kPa) 
 

274 
 

411 
 

Podgrzewacz przeciwzamarzaniowy  (°C) 
 
 

3 
 
 

5,5 
 

Zabezpieczenie przed wys. ciśn. - płytka 
łatwotopliwa ( °C )  

 

124 

 

Maks. ilość załączeń sprężarki na godz( n° )
 

10 
Termostat  zabezpieczający na wyjściu ze 
sprężarki ( °C )  

 

120 

Uwaga: Prestostat wysokiego ci śnienia i termostat 
zabezpieczaj ący na wyj ściu ze spr ężarki musz ą być resetowane 
ręcznie. Prestostat niskiego ci śnienia resetuje si ę 
automatycznie  
 

 

Legenda:  
1 - Wylot wody z parownika  
∅ 1” (obieg 1) 
1’ - Wylot wody z parownika  
∅ 1” (obieg 2) 
2 - Wlot wody do parownika  
∅ 1” (obieg 1) 
2’ - Wlot wody do parownika  
∅ 1” (obieg 2) 
3 - Wylot wody ze skraplacza  
∅ 1” (obieg 1) 
3’ - Wylot wody ze skraplacza  
∅ 1” (obieg 2) 
4 - Wlot wody do skraplacza 
∅ 1” (obieg 1) 
4’ - Wlot wody do skraplacza 
∅ 1” (obieg 2) 
5 - Sprężarka 
4 - Tablica elektryczny 
6 - Skraplacz płytowy 
7 - Parownik płytowy 
8 -Panel elektryczny 

 
Wymiar 

102 
142-182 
202-242 

A 602 
B 402 
C 790 
D 107 
E 466 
F 197 
G 466 
H 260 
I 140 
L 121 
M 40 
N 119,5 
P 363 
R 119,5 
S 26 
T 750 
U 26 

Uwaga:  wymiary w mm, 
waga w kg. 

SPADKI CIŚNIENIA WODY PO 
STRONIE WODNEJ WYMIENNIKA  

WAGA 
Typ W1 W2 W3 W4 całk. 
102 42 44 40 43 169 
142 52 54 50 53 209 
182 62 64 60 62 248 
202 65 67 63 65 260 
242 67 71 65 68 271 

 

SPADKI CIŚNIENIA WODY PO 
STRONIE WODNEJ SKRAPLACZA  



 

Dane projektu:  
 
Oznaczenie: Naczynie po stronie

DRYCOOLERA 
 
Miejscowość: Rzeszów 
Numer: PC_110219_25307_L 
Opracował: Grzegorz Gwiżdż 
Data: 19.02.11
Program obliczeniowy: 090729_100323 
Asortyment: IMI International   

Pneumatex - Dynamic Watermanagement

Stabilne warunki ciśnieniowe, doskonała jakość wody w systemach grzewczych, jak również niezawodne, 
higieniczne zasilanie w wodę pitną – to cechy charakteryzujące Pneumatex. Przyjazne dla użytkownika produkty 
najwyższej jakości oraz wszechstronna obsługa klienta są naszym wyzwaniem. 

Dynamic Watermanagement oznacza radość z innowacji, bliskość klienta oraz szerokie spojrzenie w duchu pionierów firmy Pneumatex. 
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Parametry instalacji | Wskazówki

Ciśnienia

Wysokość statyczna HST 20 m
Ciśnienie parowania pD 0.0 bar
Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa PSV 3.5 bar
Ciśnienie minimalne (instalacja) P0 2.3 bar

Temperatury 

Maks. temperatura systemu tmaks. 50 °C
Min. temperatura systemu tmin. -24 °C
Dodatek środka przeciw zamarzaniu Z 40 %
Współczynnik rozszerzalności e 0.0300

 

Wydajności | Pojemności wodne

Agregat chłodniczy Rura wzbiorcza min. DNe
Wydajność/

kW 
Pojemność/

litry
C1   179

całkowity Statico,Compresso 20  179 0 

 Transfero do 10 m -    

 Transfero do 30 m -    

Odbiorniki
Pojemność/

litry
Wężownica chłodząca 100

Pozostałe, np. bufor 0

Rury 550

całkowity 650

Instalacja razem 650

Statico 

Optymalna rezerwa wody plus wykorzystanie rezerwy naczynia Vvopt 16 Lit.

 vvopt 2.4 %

Rezerwa = (objętość znamionowa / objętość obliczona - 1)*100% R 54 %

Współczynnik ciśnieniowy (pe+1)/(pe-P0) Df 5.7

Ciśnienie wstępne = Ciśnienie minimalne (instalacja), ustawić w Statico P0 2.3 bar

Ciśnienie początkowe pa 2.6 bar

Ciśnienie końcowe pe 3.0 bar

Wykres ciśnienia p(t) patrz tabela poniżej
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Wykres ciśnienia Statico 

 

 
t  | °C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 
p | bar 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 
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Wyposażenie agregatu chłodniczego
Agregat chłodniczy 1 
 
1 5363035 1  DSV 25-3,5 DGH , mosiądz czerwony       

Wyposażenie instalacji
Ulubione
 
2 7102009 1 Statico SU 200.6 , Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe       
 
3 5351434 1  DLV 20 , mosiądz       
 
4 5011037 1  H 4       
 
5 5001060 1  DH , mosiądz, niklowany       
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Wyposażenie agregatu chłodniczego
Agregat chłodniczy 1 
 
1 5363035 1 DSV 25-3,5 DGH       
   Zawór bezpieczeństwa,  mosiądz czerwony,  zabezpieczenie ciśnienia

maksymalnego w generatorach ciepła,  wykonanie typu secuguard, 5 lat
gwarancji,  zawór precyzyjny gwarantuje małe różnice ciśnienia otwarcia i
ciśnienia zamknięcia,  pod napięciem sprężyny, napowietrzany dźwignią ręczną,
sprężyna chroniona przez mieszek, równoważenie ciśnieniem,  instalacje
grzewcze,  możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%;  montaż
pionowy,  strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewnętrznym, strona wylotowa
powiększona;  

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1,  części posiadają
certyfikaty CE wg TRD 721-TÜV SV xx-665 DGH, PED/DEP 97/23/EC-01 202
111-B-00029;  

Swiss made by Pneumatex;  

  

 
   Ciśnienie zadziałania PSV 3.5 bar   
   Różnica ciśnienia otwarcia OSV PSV * 0.1 bar   
   Różnica ciśnienia zamknięcia ASV PSV * 0.1 bar   
   Wydajność wypływu - para QPSV 357 kW   
   Wydajność wypływu - woda QPSVW 22410 kW   
   Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 25 bar   
   Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar   
   Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 °C   
   Złącze WE SE G 1   
   Złącze WY SA G 1 1/2   
   Wysokość H 233 mm   
   Długość L 86 mm   
   Waga G 1.8 kg   

Wyposażenie instalacji
Ulubione
 
2 7102009 1 Statico SU 200.6       
   Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe,  ze stałym wypełnieniem gazowym, 

instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej;  stal, spawana,  kolor berylu;  

kształt wąskiego cylindra,  pierścień podporowy do montażu stojącego i łatwego
transportu;  

worek z butylu typu airproof,  według EN 13831 i normy zakładowej Pneumatex, 
trwale stabilne ciśnienie wstępne;  

możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%;  

endoskopowy otwór inspekcyjny do kontroli wewnętrznej dla naczyń ponad 1000
bar x litr;  

przeprowadzono próbę prototypu CE zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED/DEP
97/23/EC;  

5 lat gwarancji na całe naczynie;  

Swiss made by Pneumatex;  

  

 
   Objętość znamionowa VN 200 l   
   Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 6 bar   
   Maks. dopuszczalne ciśnienie Szwajcaria PSCH 6 bar   
   Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar   
   Ciśnienie wstępne, fabrycznie P0 3.5 bar   
   Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 °C   
   Maks. dopuszczalna temperatura przepony TB 70 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura przepony TBmin 5 °C   
   Złącze S R 3/4   
   Średnica D 500 mm   
   Wysokość H 1293 mm   
   Waga G 35 kg   
 
3 5351434 1 DLV 20       
   Kurek odcinający,  mosiądz,  konserwacja i demontaż naczyń   

19.02.2011 PC_110219_25307 5/6



   Kurek odcinający,  mosiądz,  konserwacja i demontaż naczyń
rozszerzalnościowych,  uruchamianie za pomocą załączonego klucza
imbusowego, zabezpieczone przed niezamierzonym zamknięciem, z zaworem
kulkowym do szybkiego opróżniania naczyń rozszerzalnościowych oraz złączem
węża DN 15,  instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej,  możliwa praca ze
środkiem przeciw zamarzaniu do 50%;  gwint wewnętrzny po obu stronach,
śrubunek do bezpośredniego, płasko uszczelniającego podłączenia do
odpowiednich naczyń rozszerzalnościowych;  

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1;  

  

 
   Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 16 bar   
   Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar   
   Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 °C   
   Złącze S Rp 3/4   
   Złącze naczynia SG G 3/4   
   Złącze opróżniania SW G 3/4   
   Długość L 92 mm   
   Waga G 0.3 kg   
 
4 5011037 1 H 4       
   Manometr,  kontrola ciśnienia napełnienia w naczyniach rozszerzalnościowych, 

zakres wskazania 0-4 bar, z trzema przestawnymi segmentami plastikowymi do
oznaczenia zakresu pracy,  instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; 
złącze na dole;  

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1;  

  

 
   Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 4 bar   
   Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar   
   Maks. dopuszczalna temperatura TS 60 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 °C   
   Złącze S R 1/2   
   Średnica D 80 mm   
   Waga G 0.3 kg   
 
5 5001060 1 DH       
   Kurek przyciskowy,  mosiądz, niklowany,  blokada wodomierzy,  pomiar ciśnienia

odbywa się tylko przy wciśniętym tłoku, w przeciwnym razie wodomierz jest
pozbawiony ciśnienia,  instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej;  

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1;  

  

 
   Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 30 bar   
   Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar   
   Maks. dopuszczalna temperatura TS 100 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura TSmin -20 °C   
   Złącze S G 1/2   
   Waga G 0.3 kg   
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Dane projektu:  
 
Oznaczenie: Naczynie - strona

wodna 
 
Miejscowość: Rzeszów 
Numer: PC_110219_25309_L 
Opracował: Grzegorz Gwiżdż 
Data: 19.02.11
Program obliczeniowy: 090729_100323 
Asortyment: IMI International   

Pneumatex - Dynamic Watermanagement

Stabilne warunki ciśnieniowe, doskonała jakość wody w systemach grzewczych, jak również niezawodne, 
higieniczne zasilanie w wodę pitną – to cechy charakteryzujące Pneumatex. Przyjazne dla użytkownika produkty 
najwyższej jakości oraz wszechstronna obsługa klienta są naszym wyzwaniem. 

Dynamic Watermanagement oznacza radość z innowacji, bliskość klienta oraz szerokie spojrzenie w duchu pionierów firmy Pneumatex. 
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Parametry instalacji | Wskazówki

Ciśnienia

Wysokość statyczna HST 20 m
Ciśnienie parowania pD 0.0 bar
Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa PSV 3.5 bar
Ciśnienie minimalne (instalacja) P0 2.3 bar

Temperatury 

Maks. temperatura systemu tmaks. 20 °C
Min. temperatura systemu tmin. 0 °C
Dodatek środka przeciw zamarzaniu Z 0 %
Współczynnik rozszerzalności e 0.0006

 

Wydajności | Pojemności wodne

Agregat chłodniczy Rura wzbiorcza min. DNe
Wydajność/

kW 
Pojemność/

litry
C1   124

całkowity Statico,Compresso 20  124 0 

 Transfero do 10 m -    

 Transfero do 30 m -    

Odbiorniki
Pojemność/

litry
Wężownica chłodząca 150

Pozostałe, np. bufor 0

Rury 750

całkowity 900

Instalacja razem 900

Statico 

Optymalna rezerwa wody plus wykorzystanie rezerwy naczynia Vvopt 6 Lit.

 vvopt 0.6 %

Rezerwa = (objętość znamionowa / objętość obliczona - 1)*100% R 21 %

Współczynnik ciśnieniowy (pe+1)/(pe-P0) Df 5.7

Ciśnienie wstępne = Ciśnienie minimalne (instalacja), ustawić w Statico P0 2.3 bar

Ciśnienie początkowe pa 2.9 bar

Ciśnienie końcowe pe 3.0 bar

Wykres ciśnienia p(t) patrz tabela poniżej

 

19.02.2011 PC_110219_25309 2/6







Wykres ciśnienia Statico 

 

 
t  | °C 0 10 20 
p | bar 2.9 2.9 3.0 
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Wyposażenie agregatu chłodniczego
Agregat chłodniczy 1 
 
1 5363035 1  DSV 25-3,5 DGH , mosiądz czerwony       

Wyposażenie instalacji
Ulubione
 
2 7103004 1 Statico SD 35.10 , Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe       
 
3 5351434 1  DLV 20 , mosiądz       
 
4 5011037 1  H 4       
 
5 5001060 1  DH , mosiądz, niklowany       
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Wyposażenie agregatu chłodniczego
Agregat chłodniczy 1 
 
1 5363035 1 DSV 25-3,5 DGH       
   Zawór bezpieczeństwa,  mosiądz czerwony,  zabezpieczenie ciśnienia

maksymalnego w generatorach ciepła,  wykonanie typu secuguard, 5 lat
gwarancji,  zawór precyzyjny gwarantuje małe różnice ciśnienia otwarcia i
ciśnienia zamknięcia,  pod napięciem sprężyny, napowietrzany dźwignią ręczną,
sprężyna chroniona przez mieszek, równoważenie ciśnieniem,  instalacje
grzewcze,  możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%;  montaż
pionowy,  strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewnętrznym, strona wylotowa
powiększona;  

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1,  części posiadają
certyfikaty CE wg TRD 721-TÜV SV xx-665 DGH, PED/DEP 97/23/EC-01 202
111-B-00029;  

Swiss made by Pneumatex;  

  

 
   Ciśnienie zadziałania PSV 3.5 bar   
   Różnica ciśnienia otwarcia OSV PSV * 0.1 bar   
   Różnica ciśnienia zamknięcia ASV PSV * 0.1 bar   
   Wydajność wypływu - para QPSV 357 kW   
   Wydajność wypływu - woda QPSVW 22410 kW   
   Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 25 bar   
   Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar   
   Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 °C   
   Złącze WE SE G 1   
   Złącze WY SA G 1 1/2   
   Wysokość H 233 mm   
   Długość L 86 mm   
   Waga G 1.8 kg   

Wyposażenie instalacji
Ulubione
 
2 7103004 1 Statico SD 35.10       
   Ciśnieniowe naczynie rozszerzalnościowe,  ze stałym wypełnieniem gazowym, 

instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej;  stal, spawana,  kolor berylu;  

kształt dysku,  mocowanie do zawieszania ułatwiające montaż,  montaż z
podłączeniem na dole lub na górze;  

worek z butylu typu airproof,  według EN 13831 i normy zakładowej Pneumatex, 
trwale stabilne ciśnienie wstępne;  

możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 50%;  

przeprowadzono próbę prototypu CE zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED/DEP
97/23/EC;  

5 lat gwarancji na całe naczynie;  

Swiss made by Pneumatex;  

  

 
   Objętość znamionowa VN 35 l   
   Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 10 bar   
   Maks. dopuszczalne ciśnienie Szwajcaria PSCH 10 bar   
   Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar   
   Ciśnienie wstępne, fabrycznie P0 4 bar   
   Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 °C   
   Maks. dopuszczalna temperatura przepony TB 70 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura przepony TBmin 5 °C   
   Złącze S R 3/4   
   Średnica D 485 mm   
   Wysokość H 280 mm   
   Waga G 9.7 kg   
 
3 5351434 1 DLV 20       
   Kurek odcinający,  mosiądz,  konserwacja i demontaż naczyń   
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   Kurek odcinający,  mosiądz,  konserwacja i demontaż naczyń
rozszerzalnościowych,  uruchamianie za pomocą załączonego klucza
imbusowego, zabezpieczone przed niezamierzonym zamknięciem, z zaworem
kulkowym do szybkiego opróżniania naczyń rozszerzalnościowych oraz złączem
węża DN 15,  instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej,  możliwa praca ze
środkiem przeciw zamarzaniu do 50%;  gwint wewnętrzny po obu stronach,
śrubunek do bezpośredniego, płasko uszczelniającego podłączenia do
odpowiednich naczyń rozszerzalnościowych;  

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1;  

  

 
   Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 16 bar   
   Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar   
   Maks. dopuszczalna temperatura TS 120 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 °C   
   Złącze S Rp 3/4   
   Złącze naczynia SG G 3/4   
   Złącze opróżniania SW G 3/4   
   Długość L 92 mm   
   Waga G 0.3 kg   
 
4 5011037 1 H 4       
   Manometr,  kontrola ciśnienia napełnienia w naczyniach rozszerzalnościowych, 

zakres wskazania 0-4 bar, z trzema przestawnymi segmentami plastikowymi do
oznaczenia zakresu pracy,  instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej; 
złącze na dole;  

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1;  

  

 
   Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 4 bar   
   Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar   
   Maks. dopuszczalna temperatura TS 60 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura TSmin -10 °C   
   Złącze S R 1/2   
   Średnica D 80 mm   
   Waga G 0.3 kg   
 
5 5001060 1 DH       
   Kurek przyciskowy,  mosiądz, niklowany,  blokada wodomierzy,  pomiar ciśnienia

odbywa się tylko przy wciśniętym tłoku, w przeciwnym razie wodomierz jest
pozbawiony ciśnienia,  instalacje grzewcze, solarne i wody chłodzącej;  

zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1;  

  

 
   Maks. dopuszczalne ciśnienie PS 30 bar   
   Min. dopuszczalne ciśnienie PSmin 0 bar   
   Maks. dopuszczalna temperatura TS 100 °C   
   Min. dopuszczalna temperatura TSmin -20 °C   
   Złącze S G 1/2   
   Waga G 0.3 kg   
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