CNC - ch³odnice wodne kompaktowe do central

CH£ODNICE WODNE KOMPAKTOWE DO CENTRAL - TYP CNC

Zastosowanie:
• Zabudowa w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
W³aœciwoœci:
• Nierdzewna tacka odciekowa z króæcem 1/2”
• Mo¿liwoœæ zainstalowania odkraplacza
• Wymiennik z rur ¿ebrowych Cu – Al
• Maksymalne ciœnienie robocze 10 bar (1 MPa)
• Maksymalna temperatura robocza 100°C

CNC

CNC – 984x648x300

–

IV – 3/4”

Typ
Wymiary gabarytowe
BxHxL [mm]
B - szerokoœæ
H - wysokoœæ
L - d³ugoœæ
Iloœæ rzêdów
Przy³¹cze zasilanie/powrót

Konstrukcja

Sposób zamawiania

Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Przy³¹cza wodne mosiê¿ne z gwintem zewnêtrznym.
Wymiennik z rur ¿ebrowych Cu – Al. W dolnej czêœci zamontowana tacka
odciekowa z króæcem odp³ywowym 1/2”. Mo¿liwoœæ zamontowania odkraplacza.

Ch³odnice CNC wykonuje siê na indywidualne zamówienie.
Projektowane s¹ w oparciu o zapotrzebowanie odbiorcy.
Dane wyjœciowe:
1. Wymiary gabarytowe BxHxL [mm]
B – szerokoœæ, H – wysokoœæ, L – d³ugoœæ
2. Temperatura nap³ywaj¹cego powietrza [°C]
3. Wilgotnoœæ wzglêdna nap³ywaj¹cego powietrza [%]
4. Wymagana temperatura powietrza na wylocie [°C],
albo moc ch³odnicza [kW]
5. Natê¿enie przep³ywu powietrza [m3/h]
6. Temperatura wody zasilaj¹cej [°C]
7. Temperatura wody powrotnej [°C]
8. Typ ch³odnicy prawa / lewa
9. Ewentualna zawartoœæ glikolu etylenowego, albo propylenowego
w wodzie [%]

Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Zamarzniêcie wody w urz¹dzeniu mo¿e spowodowaæ pêkniêcie rur wymiennika.
Ch³odnicê nale¿y wyposa¿yæ w uk³ad zabezpieczaj¹cy przed zamarzaniem, albo zasiliæ czynnikiem niezamarzaj¹cym woda + glikol.

Obudowa ch³odnicy mo¿e byæ wykonana ze stali nierdzewnej, wymiennik
pokryty farb¹ epoksydow¹, odporny na warunki œrodowiskowe.
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Odkraplacz (separator skroplin)
Stosuje siê w celu eliminacji kropelek wody kondensacyjnej
ze strumienia powietrza.
Zalecany przy prêdkoœci powietrza przekraczaj¹cej 2,5 m/s.
Odkraplacz montuje siê na tacce odciekowej za ch³odnic¹ powietrza.

Spadek ciœnienia powietrza na odkraplaczu
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