Hővisszanyerők
Általános ismeretek

7.

7.1. ALKALMAZÁS

7.3. ELŐNYEIK

A műanyag alapú lemezes hővisszanyerőket a friss
levegő előmelegítésére használják a távozó levegő
hőjének nagy hatásfokú visszanyerése révén mind
a családi, mind a kereskedelmi és ipari
létesítményekben.

Az ATREA lemezes hővisszanyerők főbb előnyei
a következők:
• sokrétű felhasználási terület
• nagyfokú hővisszanyerés alacsony ellenállással
• szennyeződés felhalmozódással szembeni ellenállás
• kis tömeg
• alacsony bekerülési ár
• könnyen tisztítható mosószeres melegvízzel
• magas kémiai ellenállás
• eltérő nyomásveszteségű és hatásfokú
hővisszanyerők széles választéka
• kiegészítők gazdag kínálata

KERESZTÁRAMÚ HŐVISSZANYERŐ VÁZLATA

η = 50 – 70 %

7.4. HŐVISSZANYERŐK
BESZERELÉSÉNEK
SZABÁLYAI

ELLENÁRAMÚ HŐVISSZANYERŐ VÁZLATA

η = 70 – 92 %

1) A hővisszanyerőket ne használjuk szerves oldószert
tartalmazó levegő esetén vagy robbanásveszélyes
környezetben!
2) A hővisszanyerő mindkét ágát csatlakoztassuk
a légkezelő rendszerhez, azaz mindkettőn legyen
pozitív vagy negatív, max. 300 Pa nyomásesés.
A frisslevegős befúvó oldalon legyen mindíg
a magasabb nyomás.
3) A hővisszanyerő mindkét ágát védjük a kosztól, szűrő
beépítésével (min. G2 ... G4 osztályú).
4) Nedves, párás környezetben a hővisszanyerőt
mindíg függőlegesen építsük be a megfelelő
kondenzvíz elvezetés biztosítására. Továbbá
automatikus fagyvédelem (pl. 2-fokozatú befúvó
ventilátor vezérlés), és kondenzvíz szifon beépítése
ajánlott.
7.5. RENDELHETŐ TÍPUSOK

Légkezelők, hővisszanyerés – 7. fejezet – 11/2005 kiadás

Külön katalóguslapok tartalmazzák.
7.2. FŐBB JELLEMZŐK
7.6. TERVEZŐPROGRAM

A lemezes hővisszanyerők kaphatók különböző
méretben, eltérő csatlakozással és hővisszanyerési
hatásfokkal.
A hővisszanyerő egységek vékony hPS műanyag
lemezekből légmentes zárással és -25 °C...+80 °C-ig
magas korrózió elleni védelemmel készülnek.
A hővisszanyerők galvanizált lemez keretbe kerülnek
beépítésre oldalborítás nélkül vagy poliuretán
szigeteléssel.
A hővisszanyerők bármilyen helyzetbe, befúvó és elszívó
szűrőkkel felszerelhetőek, mindíg ügyelve a kondenzvíz
elvezetésre.
A hővisszanyerők alkalmazhatók nedves és korrozív
környezetben is.

A hővisszanyerők kiválasztására is felhasználható
a légkezelő berendezéseink tervező programja. Bővebb
információkat honlapunkon, a www.atrea.hu talál.

MŰANYAG LEMEZES HŐVISSZANYERŐK KÉMIAI ELLENÁLLÁSA – GALVANIKUS ELJÁRÁS
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