Rewersyjne wymienniki ciep³a

REWERSYJNE WYMIENNIKI CIEP£A (CH£ODNICO–NAGRZEWNICE FREONOWE)

Zastosowanie:
• Ogrzewanie i ch³odzenie powietrza w centralach i kana³ach
wentylacyjnych.
• Wspó³praca z agregatami zewnêtrznymi w trybie grzania
i ch³odzenia.
W³aœciwoœci:
• Mo¿liwoœæ zmiany kierunku przekazywania ciep³a latem i zim¹.
• Brak wymiany wilgoci.
• Moc cieplna skraplacza powiêkszona o moc sprê¿arki.
• Wystêpuj¹ w wersji dwu i trzyrurowej.

Zasada dzia³ania wymienników
rewersyjnych dwururowych.

Zasada dzia³ania
wymienników
rewersyjnych trzyrurowych.
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Wspó³praca wymienników rewersyjnych z agregatem zewnêtrznym
Monta¿ w kanale
Wymiennik rewersyjny zabudowany w kanale i po³¹czony rurami ch³odniczymi z jednostk¹ zewnêtrzn¹.
Regulator R otrzymuje informacjê o temperaturze z czujnika kana³owego T, zamienia j¹ na sygna³ 0-10 V DC
i wysy³a do modu³u steruj¹cego BOX.
Modu³ steruje jednostk¹ zewnêtrzn¹ i umo¿liwia zmianê
trybu grzanie/ch³odzenie.

T – kana³owy czujnik temperatury np. TG-K340, K-040
R – naœcienny regulator temperatury (0-10 V DC)
np. AL24A1T
DX – wymiennik rewersyjny (nagrzewnico-ch³odnica)
np. RN-2, RNS-2

Monta¿ w centrali nawiewnej
Wymiennik rewersyjny po³¹czony rur¹ cieczow¹ i gazow¹ z agregatem zewnêtrznym.
Regulator R otrzymuje sygna³ z czujnika temperatury T,
przetwarzana go na sygna³ 0-10 V DC i wysy³a do modu³u
steruj¹cego BOX. Modu³ steruje prac¹ jednostki zewnêtrznej i umo¿liwia zmianê trybu grzanie/ch³odzenie.

T – kana³owy czujnik temperatury np. TG-K340, K-040
R – naœcienny regulator temperatury (0-10 V DC)
np. AL24A1T
Sygna³ 0-10 V DC mo¿e pochodziæ równie¿ ze sterownika zabudowanego w centrali nawiewnej.
DX – wymiennik rewersyjny np. RNC-2, RRC-2

Monta¿ w centrali wentylacyjnej
Wymiennik rewersyjny po³¹czony rurami ch³odniczymi
z agregatem zewnêtrznym.
Regulator R otrzymuje informacjê o temperaturze z czujnika T, zamienia j¹ na sygna³ 0-10 V DC i wysy³a do
modu³u BOX. Modu³ steruje jednostk¹ zewnêtrzn¹ i umo¿liwia zmianê trybu grzanie/ch³odzenie.

T – kana³owy czujnik temperatury np. TG-K340, K-040
R – naœcienny regulator temperatury (0-10 V DC) np.
AL24A1T
Sygna³ 0-10 V DC mo¿e pochodziæ równie¿ ze sterownika zabudowanego w centrali wentylacyjnej.
DX – wymiennik rewersyjny np. RNC-2, RRC-2
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Jednostki zewnêtrzne oraz modu³y steruj¹ce
MITSUBISHI HOKKAIDO
SAMSUNG
TOSHIBA
GREE
ALPICAIR
MDV
MIDEA
DAIKIN

wspó³pracuj¹ce z wymiennikami TERMEX produkuj¹ m.in. firmy:
PANASONIC
ROTENSO
SYSTEMAIR

Rodzaje wymienników rewersyjnych dwururowych

RNS-2
Wymiennik rewersyjny do kana³ów prostok¹tnych.
Posiada przy³¹cza ko³nierzowe oraz nierdzewn¹ tackê odciekow¹ z
króæcem odp³ywowym skroplin.
Np. RNS-2-70x40-V-16/28

RNC-2
Wymiennik do zabudowy w centrali. Posiada tackê odciekow¹ oraz
mo¿liwoœæ zainstalowania odkraplacza.
Np. RNC-2-991x735x300-IV-28/42

RN-2
Wymiennik kompaktowy do kana³ów prostok¹tnych.
Posiada odejmowaln¹ tackê odciekow¹ oraz mo¿liwoœæ zainstalowania
odkraplacza (separatora skroplin).
Posiada przy³¹cza ko³nierzowe.
Np. RN-2-80x50-IV-22/35

RNO-2
Wymiennik rewersyjny do kana³ów okr¹g³ych.
Posiada nierdzewn¹ tackê odciekow¹ z króæcem odp³ywowym skroplin.
Np. RNO-2-200-III-10/15

RRC-2
Wymiennik do zabudowy w centrali.
Posiada prost¹ konstrukcjê, bez tacki odciekowej.
Np. RRC-2-1205x854x200-III-22/35

RR-2
Wymiennik do kana³ów prostok¹tnych z przy³¹czeniami ko³nierzowymi.
Posiada prost¹ konstrukcjê bez tacki odciekowej.
Np. RR-2-60x30-III-12/22
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Rodzaje wymienników rewersyjnych trzyrurowych

RNS-3
Wymiennik rewersyjny do kana³ów prostok¹tnych.
Posiada przy³¹cza ko³nierzowe oraz nierdzewn¹ tackê odciekow¹
z króæcem odp³ywowym skroplin.
Np. RNS-3-60x35-IV-12/22/22

RNC-3
Wymiennik do zabudowy w centrali. Posiada tackê odciekow¹ oraz
mo¿liwoœæ zainstalowania odkraplacza.
Np. RNC-3-973x748x300-III-22/35/35

RN-3
Wymiennik kompaktowy do kana³ów prostok¹tnych.
Posiada odejmowaln¹ tackê odciekow¹ oraz mo¿liwoœæ zainstalowania
odkraplacza (separatora skroplin).
Posiada przy³¹cza ko³nierzowe.
Np. RN-3-60x40-IV-16/28/28

RNO-3
Wymiennik rewersyjny do kana³ów okr¹g³ych.
Posiada nierdzewn¹ tackê odciekow¹ z króæcem odp³ywowym skroplin.
Np. RNO-3-500-IV-16/28/28

RRC-3
Wymiennik do zabudowy w centrali.
Posiada prost¹ konstrukcjê, bez tacki odciekowej.
Np. RRC-3-1213x807x200-III-22/35/35

RR-3
Wymiennik do kana³ów prostok¹tnych z przy³¹czeniami ko³nierzowymi.
Posiada prost¹ konstrukcjê bez tacki odciekowej.
Np. RR-3-100x50-III-16/35/35

Wymienniki rewersyjne dobierane s¹ na indywidualne zapotrzebowanie odbiorcy.
Dane wyjœciowe:
1. Temperatura powietrza na wlocie do wymiennika [°C] i jego wilgotnoœæ wzglêdna [%].
2. Natê¿enie przep³ywu powietrza [m3/h].
3. Temperatura parowania czynnika [°C]/temperatura skraplania czynnika [°C].
4. Przegrzanie czynnika [K]/doch³odzenie czynnika [K].
5. Temperatura powietrza na wylocie z wymiennika [°C] albo moc ch³odnicza [kW]/moc grzewcza [kW].
W celu doboru prosimy o kontakt z naszym biurem.
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