
O D P O W I E D Z I NR 27

z dnia 29.06.2015 roki

PYTANIE NR 1

Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na

zapotrzebowanie mocy chłodniczej  (  a  co za tym idzie,  czy przyjęta moc chłodnicza agregatu

skraplającego jest wystarczająca ) ????? 

Czy założona  temperatura  nawiewu powietrza  w lecie  będzie  dotrzymana przy podanej  mocy

chłodniczej,  jeżeli  do  jej  obliczenia  uwzględniono  odzysk  chłodu  na  wymienniku  krzyżowym  

i  recyrkulację,  natomiast  w  zupełności  pominięto  podgrzew  powietrza  przepływającego  przez

wentylator nawiewny jak i wywiewny ???? 

Proszę więc  o  udzielenie  informacji  czy w obliczeniach mocy chłodniczej  centrali  uwzględniać

podgrzew powietrza na wentylatorze nawiewnym i wywiewnym czy też nie.

ODPOWIEDŹ

Dobory chłodnic w centralach wentylacyjnych należy wykonać zgodnie  z danymi 

określonymi w  załączonych do projektu kartach katalogowych central

PYTANIE NR 2

Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na

zapotrzebowanie  mocy  grzewczej  (  a  co  za  tym  idzie,  czy  przyjęta  moc  nagrzewnicy  jest

wystarczająca ????? 

Do  obliczenia  sprawności  odzysku  ciepła  na  wymiennikach  krzyżowych  przyjęto  wilgotność

względną  powietrza  wywiewanego  w  zimie  na  poziomie  50% i  60% co  powoduje  zawyżenie

sprawności odzysku ciepła ( uwzględnienie w całkowitej mocy odzysku mocy ciepła utajonego ).

Z podanych w projekcie zysków wilgoci w okresie letnim ( zakładamy że w okresie zimowym zyski

te  będą  takie  same  )  oraz  parametrów  powietrza  nawiewanego  (  temperatura/wilgotność

względna  )  i  parametrów  powietrza  wywiewanego  (  temperatura  )  wychodzi  nam  wilgotność

względna  powietrza  wywiewanego  w  okresie  zimowym  ok.  10% (  ARENA ),  ok.  24  do  26%

( TRYBUNY ) i ok 45% ( sala 1 i sala 2 ).

Proszę więc o podanie jaka powinna być prawidłowa wilgotność względna powietrza wywiewanego

w okresie zimowym przy uwzględnieniu zysków wilgoci w pomieszczeniu jakie będą w tym czasie.

ODPOWIEDŹ

Parametry doboru central należy przyjąć zgodnie z danymi określonymi w załączonych do 

projektu kartach katalogowych central


