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Průmyslový odvlhčovač pro podstropní instalaci do potrubí

Odvlhčovače řady HHA jsou vysoce výkonné jednotky speciálně
navržené pro průmyslové nebo komerční účely v prostředí, 
kde by měla být regulována úroveň vlhkosti nebo kde by mělo 
být zamezeno kondenzaci. Tyto jednotky jsou určeny zejména 
pro archivy, prádelny, knihkupectví, sýrárny, místnosti 
v podzemí, sklepy a průmyslová prostředí s vysokou úrovní 
vlhkosti. Tato řada se skládá z 8 modelů pokrývajících výkon 
od 50 do 550 l/24 h. Jednotky se umisťují ke stropu v technické 
místnosti. Odstředivý ventilátor s vysokým dispozičním 
statickým tlakem umožňuje připojení jednotky na VZT potrubí, 
a to jak na sání, tak na výfuk.

Jednotky jsou vybaveny sadou solenoidových ventilů pro vstřik
horkého chladiva použitého pro odmrazování výparníku
v náročných pracovních podmínkách.
Snímače teploty a vlhkosti jsou jako příslušenství dodávány
na základě požadavku.

Verze

Řada zahrnuje 8 modelů s průtokem vzduchu od 500
do 4437 m3/h.
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HHA 50 75 100 150 200 300 440 500
l/24h 49 73 95 155 190 298,5 468,2 532,9
l/24h 39,0 56,7 77,4 118,3 146,7 211,0 332,4 375,7
l/24h 34,9 50,1 69,1 104,4 129,5 185,7 296,3 344,0
l/24h 25,6 35,4 50,7 75,7 92,5 143,0 233,9 275,5
kW 0,7 1,29 1,76 2,07 2,74 3,80 6,10 7,20
kW 0,9 2,0 2,2 2,7 3,4 6,4 9,7 11,0
A 4,0 9,0 10,0 13,4 17,0 8,3 12,0 14,1
A 19,0 27,0 40,0 46,0 65,0 51,0 69,8 76,8

m3/h 500 800 1000 1400 1650 3500 4200 4200
Pa 50÷150 50÷150 50÷150 50÷150 50÷150 150÷250 150÷250 150÷250

R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

kg 0,36 0,60 0,60 0,90 1,20 3,00 3,00 3,00
t 0,75 1,25 1,25 1,88 2,20 5,22 5,64 6,26

dB(A) 57,0 59,0 61,0 66,5 68,5 78,0 79,0 79,0
dB(A) 50,0 52,0 54,0 59,5 61,5 63,0 64,0 64,0

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
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Mod. 50-75-100-150-200

Mod. 300-440-500

Parametry jsou vypočítány pro nízkou rychlost ventilátorů a odpovídají následujícím podmínkám:
(1) Teplota 30°C; vlhkost 80%

(2) Výpočet hladiny akustického výkonu podle ISO 9614.
(3) Hladina akustického tlaku změřena ve vzdálenosti 1 m od jednotky v podmínkách volného
      pole podle ISO 961

Odstraněná vlhkost při 30°C - 80%

Odstraněná vlhkost při 30°C - 60%

Odstraněná vlhkost při 27°C - 60%

Odstraněná vlhkost při 20°C - 60%

Jmenovitý příkon (1)

Maximální příkon

Maximální vstupní proud

Špičkový proud

Průtok vzduchu

Dispoziční statický tlak

Chladivo

Potenciál globálního oteplování (GWP)

Náplň chladiva

2 Ekvivalent náplně CO

Akustický výkon (2)

Akustický tlak (3)

Napájení

Vratný vzduch

Přiváděný vzduch

RH
 (%

)
RH

 (%
)

Teplota v místnosti (°C)

Schéma instalace Provozní limity

Teplota v místnosti (°C)
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Všechny jednotky jsou vyrobeny ze žárově zinkovaného tlustého
ocelového plechu opatřeného smaltem z práškového PU vypáleného-
na 180°C pro dosažení odolnosti proti atmosférickým vlivům v provozu
v agresivním prostředí. Rám je samonosný s odnímatelnými panely.
Jednotka má barevný odstín RAL 9010, jak pro základnu, tak pro čelní
panel.

Chladivový okruh
V jednotkách je použito chladivo R410A. Chladivový okruh 
je vyroben za použití součástí od mezinárodně uznávaných výrobců
a podle ISO 97/23, co se týče postupů sváření. Chladivový okruh
obsahuje: průhledítko, filtrdehydrátor,  tepelný expanzní ventil
s externím ekvalizérem, Schräderovy ventilky pro údržbu a kontrolu,
pojišťovací ventil (podle směrnice PED).
Modely 50 až 200 jsou vybaveny sadou vstřikovacích ventilů
pro odmrazování horkým chladivem.

Kompresor
Kompresory jsou rotačního typu, s ochranou proti přehřátí pomocí
klixonu vsazeného do vinutí motoru. Kompresor je umístěn na pryžové
antivibrační tlumiče a je standardně vybaven zvukově izolačním obalem
pro snížení hlučnosti. Kontrola je možná přes čelní panel jednotky,
což umožňuje údržbu kompresoru.

Kondenzátor a výparník
Kondenzátory a výparníky jsou vyrobeny z měděného potrubí
a hliníkového žebrování.
Průměr měděného potrubí je 3/8” a tloušťka hliníkových žeber
je 0,1 mm. Potrubí je mechanicky expandováno to hliníkového 
žebrování pro zlepšení faktrou tepelné výměny. Geometrie těchto
výměníků zarušuje nízkou tlakovou ztrátu na straně vzduchu a tím
i použití ventilátorů s nízkými otáčkami (a tím i nižší hlučností).
Všechny jednotky jsou standardně vybaveny kondenzátní vanou 
s práškovým povlakem a všechny výparníky jsou vybaveny snímačem
teploty fungujícím jako čidlo pro automatické odmrazování.

Ventilátor
Ventilátory jsou vyrobeny z pozinkované oceli a jsou odstředivého typu.
Jsou staticky a dynamicky vyvážené.
Elektromotory jsou přímo spojené s ventilátory; všechny mají 
3 rychlosti a integrovanou tepelnou ochranu.  Stupeň krytí motorů
je IP 54.

Vzduchový filtr
Je vyroben ze syntetické látky, ondulovaného typu,
bez elektrostatického náboje; lze je vyjmout a uložit do tříděného
odpadu. Třída filtrace ePM10 50% podle UNI EN ISO 16890:2017.

Mikroprocesor
Všechny jednotky jsou standardně vybaveny mikroprocesorovou
regulací . Mikroprocesor ovládá následující funkce: časování kompresoru
cykly automatického odmrazování a alarmy.
Příslušný LCD displej zobrazuje provozní režim jednotky, nastavené
hodnoty a alarmy.

Elektrický rozvaděč
Elektrický rozvaděč je vyroben v souladu s normami
pro elektromagnetickou kompatibilitu CEE 73/23 a 89/336. Je 
přístupný po  demontáži čelního panelu jednotky a přepnutí hlavního
vypínače do pozice OFF. Je-li jednotka opatřena pláštěm, tak po jeho
odstranění.

Regulační a ochranné prvky
Všechny jednotky jsou vybaveny následujícími regulačními
a ochrannými prvky: snímač protimrazové ochrany,  spínač vysokého
tlaku s manuálním resetem, spínač nízkého tlaku s automatickým
resetem, pojišťovací ventil, tepelná ochrana kompresoru, tepelná
ochrana ventilátorů.

Testování
Všechny jednotky jsou kompletně smontovány, včetně elektroinstalace,
pečlivě vyvakuovány a vysušeny po tlakové zkoušce těsnosti
a naplněny chladivem R410A. 
Před odesláním jsou kompletně otestovány. Odpovídají nařízením EU,
jsou označeny štítkem CE a vybaveny prohlášením o shodě.

Příslušenství

CANA - Připojovací příruba pro VZT potrubí
Lisovaná obdélníková příruba pro připojení potrubí je instalována 
na ústí výfuku ventilátoru.

HYGR - Dálkový mechanický hygrostat
Pro nástěnnou instalaci, je vybaven regulačním kolečkem s pracovním
rozsahem od 30% do 100% s přesností 3%.

INSE - Karta sériového rozhraní RS485
Tato karta umožňuje ovladači komunikovat s jinými zařízeními
za použití protokolu Modbus.

KGBH - Sada žaluzií a opláštění pro instalaci do potrubí
Dvouřadé nastavitelné lamely v mřížce, vybavené pomocným rámem
pro nástěnnou instalaci.

LS00 - Nízkohlučná verze
Tato verze obsahuje úplnou akustickou izolaci jednotky (kompresor
a lopatky tepelných výměníků) s obalem kompresoru a izolačním
materiálem z hmoty o vysoké hustotě a vložené vrstvy z těžkého
asfaltu.

PCRL - Panel dálkového ovládání
Tento panel může být umístěn do vzdálenosti 50 m (maximum)
a zrcadlí všechny funkce ovládání. Je připojen dvojitým vodičem
o průřezu 0,5 mm2.
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HHA 50 75 100 150 200 300 440 500
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LS00

CANA
INSE

RGDD
HYGR
KGBH
V1CE
PCRL

A

C B

Mod. A (mm) B (mm) C (mm) kg
50 360 700 710 63
75 460 980 900 95

100 460 980 900 122
150 530 1160 1050 131
200 530 1160 1050 140
300 704 1437 1050 160
440 704 1437 1050 180
500 704 1437 1050 230
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RGDD - Elektronický snímač teploty a vlhkosti
Vestavěný snímač teploty a vlhkosti.

V1CE - EC přívodní ventilátor
Ventilátor je odstředivého typu, s vysokým výkonem, s lopatkami
dvojitě zahnutými dovnitř, přímo spojený s elektromotorem. Kolo
ventilátoru je vyrobeno ze žárově zinkovaného tlustého ocelového
plechu opatřeného práškovým PU pro zajištění nejlepší odolnosti
proti agresivnímu prostředí.
Elektrický motor je DC bezkartáčový, s vysokou účinností, vnějším 
rotorem pro zaručení ideálního chlazení vinutí a eliminací ztráty 

výkonu v případě přenosu ze řemenice na řemen. Ventilátor
je staticky a dynamicky vyvážen ve třídě 6,3 podle ISO1940.
Elektromotor má oddělelný elektronický komutátor (driver) 
a modulaci rychlosti 0-10V, integrovaný PFC, tepelnou ochranu
proti vyhoření (v případě podstatného snížení napájení),
stupeň krytí IP54, kartu sériového rozhraní pro protokol Modbus
RTU.

  Standard,    Volitelné,  –  Nedostupné

AC ventilátory ≤  150 Pa

Odmrazování horkým chladivem

Termostatický ventil

Nízkohlučná verze

Hlavní vypínač

Připojovací příruba

Karta sériového rozhraní RS485

Elektronický snímač teploty a vlhkosti

Dálkový mechanický hygrostat

Sada žaluzií a opláštění pro instalaci do potrubí

Vysoce účinné  EC ventilátory ≤ 300 Pa

Panel dálkového ovládání


