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Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD, FVD 300 plus

Zastosowanie

Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD jest klima-

konwektorem 4 przewodowym s³u¿¹cym do

ch³odzenia i wentylacji (grzanie, ch³odzenie) stref zewnê-

trznych (przylegaj¹cych do fasady) pomieszczeñ u¿yte-

cznoœci publicznej za pomoc¹ powietrza zewnêtrznego,

pobieranego bezpoœrednio z fasady budynku.

Aparat nadaje siê doskonale do

z uwagi na niewielk¹ jego wysokoœæ wynosz¹c¹

³¹cznie 203 mm wraz z p³yt¹ pod³ogow¹ o gr. 38 mm

i wyk³adzin¹ o gr. 8,5 mm, lub wysokoœæ minimalna 175

mm, w przypadku jeœli wyk³adzina pod³ogowa le¿y

bezpoœrednio na obudowie aparatu. (p.rys.)

Z uwagi na fakt, ¿e wszystkie elementy aparatu le¿¹ poni¿ej

poziomu pod³ogi, omawiane aparaty stosowaæ mo¿na

w pomieszczeniach z ca³kowicie przeszklonymi fasadami.

decentralnego

monta¿u w pod³odze

podwójnej

Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD 1320 - 300

(bez zaworów regulacyjnych, pod³¹czenia wodne z prawej

strony; w celu lepszej widocznoœci - bez przykrycia z góry

otworu rewizyjnego i kraty pod³ogowej, przechodniej)

Obieg powietrza w aparacie FVD / indukcja bezpoœrednia

Tolerancje

Powierzchnia

- Wymiary w tym katalogu s¹ zgodne z tolerancjami wg.

DIN 7168 - sg

W przypadku kraty wylotowej obowi¹zuj¹ tolerancje spe-

cjalne, zg. z podanymi na rysunkach

- Tolerancje odnoœnie sztywnoœci i prostoliniowego wyko-

nania - zgodnie z DIN 17615 cz.3

- Wykonanie powierzchni obudowy - zgodnie z DIN 1946

cz.2 odnoœnie stosowania urz¹dzeñ w budynkach.
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Model FVD 300 plus, (o podobnej konstrukcji i gabarytach

jak model FVD,) ró¿ni sie od modelu FVD wydajnoœci¹

ch³odnicz¹ i grzewcz¹. Wydajnoœci te s¹ znacznie wieksze,

a osi¹gnieto to poprzez bardziej intensywne zasysanie

powietrza wtórnego z pomieszczenia w porównaniu

z klasyczna indukcj¹ bezpoœredni¹.(Dane techniczne i ceny

- na ¿yczenie!)

Sposób dzia³ania

Wentylator promieniowy aparatu FVD zasysa powietrze

œwie¿e znad fasady poprzez odpowiednie szczeliny

(otwory) w fasadzie. Przepustnica odcinaj¹ca w aparacie

jest wtedy otwarta. Powietrze œwie¿e przechodzi przez 2-

stopniowy filtr powietrza (filtr wstêpnego i dok³adnego

oczyszczania) oraz t³umik ha³asu, a nastêpnie dostaje siê do

komory dysz, gdzie ma miejsce indukcja powietrza tj.

. Mieszanina ta prze-

p³ywa dalej przez 4-przewodowy wymiennik ciep³a

o dwóch oddzielnych obiegach wodnych. Ogrzana lub

sch³odzona mieszanina powietrza (strumieñ nawiewny)

nawiewana jest poprzez kratkê pod³ogow¹ pionowo do

góry, wzd³u¿ fasady .

Strumieñ nawiewny miesza siê latem z ciep³ym powie-

trzem z pomieszczenia, zim¹ - z ch³odnym, opadaj¹cym ku

do³owi - powietrzem znad okien. W przypadku ch³odzenia

strumieñ nawiewny, po miniêciu krótkiej strefy mieszania,

nabiera charakteru wyporowego, przesuwaj¹c siê wolno w

g³¹b pomieszczenia.

W przypadku wy³¹czenia wentylatora lub braku pr¹du

nastêpuje natychmiastowe odciêcie dop³ywu powietrza

poprzez klapê odcinaj¹c¹. Aparat FVD pracuje wtedy jako

konwektor pod³ogowy (np. w nocy jako ogrzewanie

statyczne).

intensywne zassanie powietrza z pomieszczenia i zmie-

szanie go z powietrzem œwie¿ym

(indukcja bezpoœrednia)



Przez wymiennik ciep³a przep³ywa powietrze z pomie-

szczenia oraz powietrze œwie¿e, co oznacza:

- wiêksz¹ wydajnoœæ ch³odnicz¹ i grzewcz¹ (wiêkszy prze-

p³yw),

- lepsze zabezpieczenie przeciw zamarzaniu,

- wy¿szy komfort termiczny,

- efektywne wykorzystanie zjawiska „wolnego ch³odzenia„

Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD

Korzyœci p³yn¹ce z bezpoœredniej indukcji

Zasada indukcji bezpoœredniej

powietrze
œwie¿e

powietrze z pomieszczenia powietrze nawiewne

powietrze œwie¿e przechodzi
przez dysze indukcyjne

Korzyœci p³yn¹ce ze stosowania

aparatu FVD

•

- Wysoka wydajnoœæ kaloryczna,

- Prosta ochrona przed zamarzaniem dziêki indukcji bez-

poœredniej (14 C ponad punktem zamarzania).

•

- Iloœci powietrza œwie¿ego ustawiane s¹ indywidualnie,

zale¿nie od potrzeb,

- Osoby w pomieszczeniu ustawiaj¹ iloœæ powietrza œwie-

¿ego poprzez zmianê obrotów wentylatora,

- Zbêdne s¹ inwestycje i miejsce dla central powietrza œwie-

¿ego i kana³ów wentylacyjnych

•

- W¹ska krata pod³ogowa wzd³u¿ fasady,

- Wylot powietrza mo¿e mieæ charakter ci¹g³ej szczeliny.

•

- Niski poziom mocy akustycznej,

- Dobre wyt³umienie ha³asu od otoczenia (np. ha³as uli-

czny).

Wysoka wydajnoœæ i pewna ochrona przed

zamarzaniem:

Decentralne zaopatrzenie w œwie¿e powietrze:

Dyskretna zabudowa:

Cicha praca urz¹dzeñ:
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•

- Krótka droga przep³ywu powietrza czyli niskie opory

przep³ywu,

- Zastosowanie wysokosprawnych silników EC w wenty-

latorze promieniowym,

- Niskie opory przep³ywu od strony wody w wymienniku

ciep³a.

•

- Niska wysokoœæ zabudowy,

- Poprzez zmianê d³ugoœci i szerokoœci aparatu ³atwo

mo¿na dostosowaæ siê do innych szerokoœci modu³u (osi)

pomieszczenia lub wydajnoœci kalorycznej,

- Przy zmianie przeznaczenia pomieszczenia zamontowane

aparaty FVD mo¿na szybko uzupe³niæ o nowe kompo-

nenty (rozbudowa systemu).

Niskie zu¿ycie energii:

Elastycznoœæ systemu dziêki koncepcji modu³owej:

•

- Wymiennik ciep³a, 4-przewodowy, o oddzielnych obie-

gach wodnych,

- Regulacja za pomoc¹ standardowych regulatorów.

- Filtr powietrza i klapa odcinaj¹ca wraz z napêdem s¹

³atwo dostêpne po zdjêciu kraty wylotowej i pokrywy

rewizyjnej,

- Aparat daje siê ³atwo czyœciæ po zdjêciu kraty i pod-

niesieniu wymiennika ciep³a,

- £atwy dostêp do wentylatora i t³umika ha³asu - poprzez

podniesienie p³yty pod³ogowej i pokrywy górnej aparatu.

Silnik wentylatora daje siê wymontowaæ do góry. T³umik

ha³asu mo¿na ca³kowicie wymontowaæ, w celu czyszcze-

nia.

•

- Monta¿ aparatu odbywa siê niezale¿nie od monta¿u

fasady czy pod³ogi podwójnej. Wsporniki aparatu z regu-

lacj¹ wysokoœci dostêpne s¹ z zewn¹trz aparatu, bez

koniecznoœci jego otwierania .

Oddzielne obiegi wodne

• Szybki i prosty serwis

Szybki i ³atwy monta¿:
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Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD

Wymiary, przyk³ad FVD 1200

widok z przodu

widok z góry

bez kraty pod³ogowej

widok z boku

wymiary

otwór ss¹cy

wsporniki daj¹ siê w ca³oœci wkrêcaæ

d³u¿sze wsporniki - na zamówienie

dostosowanie siê do

wyk³adziny pod³ogowej

strona pod³¹czenia wodnego

widok przestrzenny

bez kraty pod³ogowej

miejsce dla kraty pod³ogowej
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Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD 1320 - 200

Dane techniczne typ FVD (ró¿ne wielkoœci)

wielkoœæ

Dane techniczne typ FVD 1200 - 200 (ró¿ne wydajnoœci powietrza)

Dane techniczne typ FVD typ 1200 - 300 (ró¿ne wydajnoœci powietrza)

Podane wartoœci dotycz¹ aparatu z filtrem wstêpnym G2 i filtrem dok³adnego oczyszczania F5

Przy 18 C - temperatura zasilania wody zimnej, 32 C- temperatura zewnêtrzna; brak wykraplania

(ok. 40% wilg. wzglêdna), 26 C- temperatura w pomieszczeniu

Przy 50 C - temperatura zasilania wody grzewczej i -14 C -temperatura zasysanego powietrza œwie¿ego,

20 C - temperatura w pomieszczeniu

1 0 0

0

2 0 0

0

poziom ciœnienia akustycznego
przy 18 m2 Sabine absorpcji pomieszczenia

poziom mocy akustycznej ± 3 dBA

ró¿nica temperatur powietrza zewnêtrznego i
zasilenia wody

ca³kowita wydajnoœæ ch³odzenia

jawna wydajnoœæ ch³odzenia

przep³yw znormowany (ch³odzenie)

opory przep³ywu po stronie wody

wydajnoœæ grzewcza

przep³yw znormowany ( grzanie )

statyczna wydajnoœæ grzewcza

elektryczny pobór mocy

przep³yw
(wartoœci przybli¿one , odchy³ka ± 10%)
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FVD-A FVD-W

FVD-H

FVD-L

FVD-A

Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD 1320 - 200
Opis

W wiêkszoœci przypadków jeden aparat fasadowy wystar-

cza na jedno pomieszczenie, sk³adaj¹ce siê z dwóch typo-

wych modu³ów,

lub na jedno pomieszczenie o trzech modu³ach,

w którym przebywaj¹ trzy osoby.

Wielokrotnie, ze wzglêdów architektonicznych, wymaga

siê, aby krata pod³ogowa mia³a charakter ci¹g³y tzn. prze-

chodzi³a przez ca³¹ szerokoœæ pomieszczenia (pomie-

szczeñ).

Do tych celów produkowany jest aparat FVD-W. Modu³ ten

nie s³u¿y jedynie po to, aby zamocowaæ na nim kratê

pod³ogow¹ ale daje siê rozbudowywaæ a tak¿e w kilku

stopniach, w miarê jak zmienia siê przeznaczenie pomie-

szczenia. Poni¿ej przedstawiono poszczególne stopnie

rozbudowy.

przy czym w pomieszczeniu przebywaj¹

dwie osoby

Korzyœci

•

- Istnieje wiele powodów dla zmian w wyposa¿eniu

aparatu:

Np. najemca danej powierzchni chce mieæ wiêksz¹ wydaj-

noœæ ch³odzenia. Zmiana najemcy wi¹¿e siê najczêœciej ze

zmian¹ aran¿acji pomieszczenia (np.kilka pomieszczeñ

³¹czy siê w jedno wiêksze pomieszczenie).

Stosuj¹c dodatkowe aparaty (modu³y) mo¿na dostarczyæ

do pomieszczeñ albo wiêcej ch³odu albo, jak ma to czêsto

miejsce w salach konferencyjnych, wiêcej œwie¿ego po-

wietrza, bez koniecznoœci wymiany wanny czy aparatu

powietrza zewnêtrznego. Dokonuje siê jedynie zabudowy

koniecznych, dodatkowych modu³ów (elementów).

•

- Przy wszelkich rozszerzeniach zakresu pracy aparatu

mo¿na u¿ywaæ ten sam sterownik pomieszczeniowy.

Nastêpna oœ (modu³) pomieszczenia pod³¹czana jest

synchronicznie do pierwszej osi (modu³u). Zbêdne s¹

dodatkowe zmiany w okablowaniu czy dodatkowe

funkcje regulacyjne.

Elastycznoœæ i komfort.

Prosta regulacja.

Stopieñ podstawowy

Jeden aparat FVD montowany w co drugim module (osi);

iloœæ œwie¿ego powietrza: 120m3/h (3 osoby) oraz wanna

pusta. Rozwi¹zanie dla biur standardowych. Zawory dla

FVD-A umieszczone s¹ w aparacie FVD-W i s¹ tym samym

³atwiej dostêpne ni¿ w pod³odze podwójnej.

Stopieñ rozbudowy 1

Rozbudowa o ogrzewanie statyczne.

Rozwi¹zanie np. dla pomieszczeñ naro¿nych w budyn-

kach.

wymiennik ciep³a

fasada

FVD-A aparat standardowy pusty modu³ wanny

- wanna
- krata
- 4-przew. wymiennik ciep³a
- wentylator, t³umik
- pod³¹czenie pow.œwie¿ego

klapa, filtr

- dla modu³ów bez
- aparatu FVD-A
- wanna
- krata
- rozbudowany o modu³ FVD-L

Modu³ FVD-H

- Aktywacja s¹siedniego modu³u (osi),

- Zabudowa w dotychczas pustej wannie - wymiennika ciep³a w celu podwojenia

statycznej wydajnoœci grzewczej

wymiennik ciep³a

fasada

wymiennik ciep³a

Stopieñ rozbudowy 2

Podwy¿szenie wydajnoœci ch³odzenia. Jeden aparat w co

drugim module ( osi) o wyd. 120 m3/h œwie¿ego powietrza

(3 osoby). Rozwi¹zanie np. dla pomieszczeñ naro¿nych

w budynkach.

fasada

wymiennik ciep³a wymiennik ciep³a

Modu³ FVD-L

- Rozszerzenie wanny FVD-W i aparatu standardowego FVD-A do jednostki

o wy¿szej wydajnoœci ch³odzenia,

- Modu³ FVD-L otrzymuje powietrze od aparatu FVD-A. Pod³¹czenie za pomoc¹

izolowanego wê¿a elastycznego,

- Monta¿ wymiennika ciep³a w wannie.

Stopieñ rozbudowy 3a

Podwojenie iloœci œwie¿ego powietrza i wydajnoœci ch³o-

dniczej (2 moduly - osie). Wymagane s¹ 120 m3/h œwie-

¿ego powietrza na 1 modu³ (oœ) (konieczne s¹ 2 otwory

powietrza œwie¿ego na fasadzie!) (Iloœæ powietrza œwie-

¿ego- dla 6 osób) Rozwi¹zanie np. dla sal konferencyjnych.

wymiennik ciep³a wymiennik ciep³a

fasada

Przebudowa wanny pustej do drugiego aparatu standardowego FVD-A

- 4-przewodowy wymiennik ciep³a,

- Wentylator, t³umik,

- Pod³¹czenie powietrza œwie¿ego, klapa odcinaj¹ca , filtr powietrza.
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Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD

Monta¿
Zwarta konstrukcja aparatu o g³êbokoœci zabudowy

511 mm przy szerokoœci pod³ogowej kraty wylotowej 200

mm (611 mm przy szerokoœci kraty wylotowej 300 mm)

pozwala na monta¿ aparatu miêdzy wspornikami pod³ogi

podwójnej. Precyzyjne ustawienie aparatu nastêpuje

poprzez regulacjê wysokoœci stóp, wchodz¹cych w zakres

dostawy aparatu.

Miejsce do pod³¹czenia zaworów regulacyjnych znajduje

siê po prawej stronie aparatu, a miejsce na przewody

pod³¹czeniowe wodne - po prawej stronie tylnej œciany

modu³u umieszczonego bli¿ej fasady. Krata pod³ogowa

zlicowana jest z powierzchni¹ pod³ogi.

W obszarze modu³u - czêœci wentylatora, p³yty pod³ogowe

mog¹ byæ wyposa¿one dodatkowo w podk³adki izolacyjne

t³umi¹ce ewentualne wibracje.

Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD; zabudowa na

fasadzie, wraz z p³ytami pod³ogowymi i wyk³adzin¹

Przebieg monta¿u

- Ustawienie aparatu przy u¿yciu pasów t³umi¹cych, bezpo-

œrednio przy fasadzie,

- Wypoziomowanie aparatu,

- Ustawienie wysokoœci aparatu poprzez regulowane stopy

tak, aby górna krawêdŸ aparatu pokrywa³a siê z powie-

rzchni¹ wyk³adziny pod³ogowej. Zbyteczne jest tutaj

otwieranie aparatu. Przy dostawie modu³ fasadowy opa-

kowany jest fabrycznie w celu ochrony przed zanie-

czyszczeniem,

- Zamocowanie stóp aparatu przez œruby kontruj¹ce - i jeœli

to konieczne - za pomoc¹ kleju zapobiegaj¹cego

przesuniêciu siê aparatu,

- Rozstawienie wsporników p³yt pod³ogowych i monta¿

p³yt z uwzglêdnieniem szczeliny kompensacyjnej w sto-

sunku do aparatu. Uszczelnienie (na sta³e) szczeliny

œrodkiem elastycznym. P³yty pod³ogowe k³adzie siê,

w obszarze czêœci wentylatorowej, na aparacie, z u¿yciem

odpowiednich podk³adek t³umi¹cych,

- Wykonanie pod³¹czeñ elektrycznych i wodnych

Wykonania specjalne / Wyposa¿enie

dodatkowe

- Zawory regulacyjne z si³ownikiem o dzia³aniu p³ynnym,

termicznym lub 3-punktowym.

- Izolowane, elastyczne wê¿e z szybkim po³¹czeniem

wtykowym i odpowietrzeniem.

- Stabilna, przechodnia krata pod³ogowa z lamelami rów-

noleg³ymi do fasady; na ¿yczenie - ze stali lakierowanej

odpornej na œcieranie lub ze stali szlachetnej. Monta¿

kraty - od góry.

Krata dostarczana byæ mo¿e w dowolnej d³ugoœci, nie-

zale¿nie od aparatu (dostosowana do szerokoœci modu³u

(osi). Przy zastosowaniu krat innych producentów konie-

czna jest akceptacja firmy LTG - A.G. w celu zapewnienia

prawid³owego dzia³ania ca³ego systemu.

- Dodatkowe filtry powietrza jak np. filtr wstêpny G2, G3,

G4 i filtr dok³adnego oczyszczania F5 i F6.

- Ochrona przed zamarzaniem wraz z odpowiednimi ram-

kami do zabudowy.

Mo¿e byæ ona ustawiona na dowolnie wybran¹ tempe-

raturê powietrza np. 5 C w zimie.

W przypadku braku wody grzejnej wy³¹cza siê auto-

matycznie wentylator i zamyka siê klapa odcinaj¹ca.

Eliminuje to zjawisko zamarzania wymiennika ciep³a.

- Napêdy z mechanizmem sprê¿ynowym, powrotnym,

gwarantuj¹ pewne zamkniêcie klapy odcinaj¹cej w przy-

padku przerwy w dop³ywie pr¹du. (mo¿liwoœæ zastoso-

wania napêdów 2- i 3-punktowych).

0

Serwis

- Wymiennik ciep³a jest ³atwo dostêpny po wyjêciu kraty

pod³ogowej. W celu lepszego czyszczenia wymiennik

mo¿na podnosiæ. Po zdjêciu klapy rewizyjnej obs³uga ma

³atwy dostêp do filtrów, napêdów i klapy odcinaj¹cej.

- Wentylator, silnik EC i kulisy t³umika s¹ ³atwo dostêpne

po zdjêciu p³yt pod³ogowych oraz pokrywy w obrêbie

modu³u wentylatora.

Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD . Wymiana filtra

powietrza
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Fasadowy aparat klimatyzacyjny typ FVD

Oznaczenie

Aparat 2-przewodowy
Aparat 4-przewodowy

Aparat standardowy
Modu³ wanny
Rozbudowa: ogrzewanie statyczne
Rozbudowa: podwy¿szenie wydajnoœci
Rozbudowa: podwy¿szenie il.powietrza

D³. zabudowy

Szer. wanny
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