Parní zvlhčovač vzduchu s plynovým provozem

ZVLHČOVÁNÍ VZDUCHU, KTERÉ TAKÉ TOPÍ!
Vysoce efektivní se zemním plynem

CONDAIR GS
IZOTERMICKÉ ZVLHČOVÁNÍ
ADIABATICKÉ ZVLHČOVÁNÍ
ODPAŘOVACÍ CHLAZENÍ
VYTVÁŘENÍ PÁRY
ÚPRAVA VODY
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*Schematické znázornění

1 Vedení odpadního vzduchu přes výstupní část zařízení k do-

dávce čistého vzduchu
2 Rozvod páry v přívodním vzduchu zařízení RLT
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3 Rekuperace tepla odpadního vzduchu přímo v zařízení na

přívod čistého vzduchu
4 Vodní nádrž a spalovací komora
4

5 Ovládací panel s displejem LCD
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6 Parní zvlhčovač vzduchu Condair GS
7 e-LINKS pro volitelné napojení na technologické vybavení staveb

Vysoká účinnost snadno a lehce!
Díky technologii certifikované svazem DVGW již není potřeba žádný komín

Zařízení Condair GS jsou měřítkem vysoce
účinného zvlhčování vzduchu. Odpadní
plyn lze odvádět přímo přes výstupní část
zařízení k dodávce čistého vzduchu. Teplo
odpadního plynu se do značné míry získává
zpět v rekuperační části zařízení k dodávce
čistého vzduchu. Pokud jde o vysokou účinnost
a jednoduchou instalaci, jsou tato zařízení první
volbou.
Efektivita, spolehlivost a výkonnost – tyto
vlastnosti staví na parních zvlhčovačích vzduchu.

Navíc musí být možné jejich flexibilní začlenění
do existujících zařízení.

Není třeba žádný
komín

Rekuperace tepla Certifikace svazu
odpadního vzduchu
DVGW

Efektivní technika se vyplatí!
Zpětné získávání tepla topného výkonu odpadních plynů v zařízení k dodávce
čistého vzduchu (RLT)
Výkon páry [kg/h]

Rekuperace tepla 75 %
240

20,4 kW

Rekuperace tepla 70 %
Rekuperace tepla 65 %
17,0 kW

200

13,6 kW
160

10,2 kW

120

6,8 kW

80

3,4 kW

40

Možnost využití úspor při potřebě větrání a topení
včetně kondenzačního tepla!
Využití odpadového tepla [kW]
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Technika orientovaná na budoucnost s regenerativním využíváním tepla odpadních plynů

Zvlhčování vzduchu, které také topí
Rekuperace tepla odpadního plynu přes zařízení k dodávce čistého vzduchu
Topení teplem odpadních plynů
Vedení odpadních plynů výstupní částí zařízení
k dodávce čistého vzduchu přináší výrazné
přednosti. Za prvé značně usnadňuje instalaci,
protože již není třeba žádný komín. Teplo odpadního plynu se vede přes rekuperaci v zařízení
k dodávce čistého vzduchu, kde se regenerativně
využije, aniž by se tím nepříznivě změnila kvalita
odpadního vzduchu.
Energie v odpadním plynu je k dispozici zdarma
a dosažené úspory lze zaúčtovat proti potřebě
větrání a topení.

Nejrůznější stupně výkonu umožňují výběr zařízení přesně podle potřeby v široké oblasti využití.
S rostoucím množstvím páry se navíc zvyšuje
topný výkon, který se získává v zařízení k dodávce čistého vzduchu.

Teplo odpadního plynu se získává zpět v zařízení k dodávce čistého vzduchu*
*Schematické znázornění

Dlouhodobě využitelné a dobré!
Regenerativní využívání tepla odpadních plynů
Celkově využitelný topný výkon odpadních plynů
Výkon páry

Teplo odpadních plynů

Rekuperace tepla 65 %

Rekuperace tepla 70 %

Rekuperace tepla 75 %

40 kg/h

4,5 kW

2,9 kW

(1,5)

3,2 kW

(1,6)

3,4 kW

(1,7)

80 kg/h

9,0 kW

5,8 kW

(3,1)

6,4 kW

(3,3)

6,8 kW

(3,5)

120 kg/h

13,5 kW

8,7 kW

(4,6)

9,6 kW

(4,9)

10,2 kW

(5,2)

160 kg/h

18,0 kW

11,6 kW

(6,1)

12,8 kW

(6,6)

13,6 kW

(7,0)

200 kg/h

22,5 kW

14,5 kW

(7,6)

16,0 kW

(8,2)

17,0 kW

(8,7)

240 kg/h

27,0 kW

17,4 kW

(9,2)

19,2 kW

(9,9)

20,4 kW

(10,5)

Celý využitelný topný výkon odpadních plynů se skládá z citlivého tepla díky vysoké teplotě odpadního plynu a latentního
tepla v podobě vodních par. Hodnoty v závorkách představují zisk citlivého tepla bez kondenzačního tepla.

Inovativní rozhraní e-LINKS ovládá protokoly BACnet/IP a LonWorks

Dokonalé napojení na technologické vybavení budov
Dálkové sledování a řízení s rozhraním
Napojení na technické vybavení
budovy
(dodává se jako doplněk) umožňuje
propojení parních zvlhčovačů vzduchu
s technologickým vybavením budov. Řízení
a sledování tak může snadno a pohodlně
probíhat z počítače.

Transparentnost a provozní
bezpečnost
ohlásí aktuální provozní stav,
údržbu, která má být provedena, a vyhlásí
alarm v případech poruch. Zejména u složitých
zařízení s několika zvlhčovači vzduchu zajišťuje
jasný přehled a umožňuje velmi
rychlé a včasné reakce za provozu zařízení.

Kartu
lze vsadit několika pohyby
ruky. Zařízení mohou mít individuální adresy,
lze je jednotlivě sledovat a řídit. Rozhraní je
kompatibilní s protokoly BACnet/IP a LonWorks.
Funkce Modbus je dána již v základní verzi
zařízení.

Napojení na technické vybavení
budovy

Se třemi variantami budovy je pro každý projekt k dispozici vhodné řešení

Vždy vyhovuje!
Pro každé použití správné zařízení
Variabilní situace zařízení vyžadují přizpůsobená
řešení. Různé varianty zařízení umožňují jasné
zaměření podle projektového zadání a uspořádání zařízení k přívodu čistého vzduchu (RLT).

Existující omezení v důsledku vedení odpadních
plynů byla odstraněna a je k dispozici vysoce
efektivní parní zvlhčování vzduchu v širokém poli
aplikací.

Condair GS
Vnitřní uspořádání
(závisí na vzduchu v místnosti)
Spalovací vzduch je odsáván
z místa instalace

Condair GS RS
Vnitřní uspořádání
(nezávisí na vzduchu v místnosti)
Spalovací vzduch je přiváděn
samostatně

Condair GS OC
Venkovní instalace v ochranném krytu, který chrání proti
povětrnostním vlivům

© 1301 Condair GmbH

STANDARDNÍ PROVEDENÍ
Generátor páry z nerezové oceli / tepelný výměník
Technologie hořáků 360° Full Circle
Interní zvlhčovač PI
Hlášení o připravenosti, provozní
hlášení, hlášení údržby a poruch
Analogový signál pro aktuální
produkci páry
Ovládací panel s LCD displejem
Systém samočinné diagnostiky
Funkce Modbus
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DOPLŇKY
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Systém rozvodu páry Condair OptiSorp
Souprava na vyrovnání tlaku do 10 000 Pa
přetlaku
pro napojení na systémy
BACnet/IP a LonWorks
Snímače vlhkosti a hygrostaty
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozvaděč páry [1]
Parní hadice [2]
Hadice na kondenzát [3]
Instalace odvodu odpadních plynů
s certifikací DVGW [4]
Rozvod odpadních plynů [5]
Odlučovač kondenzátu [6]
Základní stojan [7]
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TECHNICKÉ ÚDAJE
		
kg/h

40

80

120

160

200

240

Tepelný výkon

kW

36,5

73,0

109,5

146,0

182,5

219,0

Topný výkon odpadních plynů
(rekuperace tepla 75 %)

kW

3,4

6,8

10,2

13,6

17,0

20,4

m3/h

1825

3650

5475

7300

9125

10 950

Max. výkon páry

Minimální proudění odvětrávaného vzduchu
Podtlak odvětrávaného vzduchu

Pa

-300 až -1200 nebo -400 až -1500 (jiné rozsahy na základě požadavku)

Řídicí napětí

230 V / 1fáz. / 50–60 Hz

Condair GS (závisí na vzduchu v místnosti), Condair GS-RS (nezávisí na vzduchu v místnosti)
Šířka/výška

mm

Hloubka

mm

1140/810
530

690

1090

1090

1490

1490

1104

1500

1500

Condair GS-OC (venkovní instalace)
Šířka/výška

mm

Hloubka

mm

Shoda s předpisy
Patenty
*Při rekuperaci tepla (75 %) celkový přídavný topný výkon k dispozici (citlivé a latentní).
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