
ZAŁĄCZNIK NR 3.1 

 

Wymagania dotyczące wykonania central : 

Centrale w wykonaniu: 

- higienicznym dla układów NW1 i NW2, 

- standardowym dla układu NW3. 

Ponadto posiadające: 

- atest PZH dopuszczający do stosowania w instalacjach wentylacji i klimatyzacji 

pomieszczeń o podwyższonym standardzie wymagań higienicznych: dotyczy układów 

NW1 i NW2, 

- ramy gięte z blachy magnezowo-cynkowej (nie dopuszcza się centrali na nóżkach), 

- szkielet z aluminium anodowanego, narożniki z tworzywa, 

- panele o grubości 50 mm, z wełną mineralną niepalną, klasa pożarowa A1, 

- osłony dolne (podłoga) – od środka centrali stal nierdzewna typ 304 (według 

AISI/ASTM), od zewnątrz blacha powlekana, 

- pokrywy i drzwi bloku wentylatorowego, recyrkulacji, krzyżowego, filtrów, chłodnicy 

i układu chłodniczego, wyposażone w bulaje średnicy 200 mm dla obserwacji wnętrza 

centrali podczas pracy urządzenia, bloki z bulajami wyposażone w oświetlenie 

niskonapięciowe typu LED, 

- osłony dolne montowane w sposób zapewniający podczas mycia, spływ wody do 

rynienek ściekowych, 

- tace ociekowe pod chłodnicą, odkraplaczem, wpuszczone w podłogę, wykonane ze 

stali nierdzewnej typ 304, izolowane matą kauczukową 12 mm, dwuspadowe z 

króćcem spustowym z rury PVC wyprowadzonym w bok przez profil centrali poza 

obrys, syfony dostarczane wraz z urządzeniem, 

- odkraplacz wysuwany, dostęp przez indywidualny panel obudowy, montaż na końcu 

wanny, obudowa z blachy nierdzewnej 304, kierownice - profil PCV, 

- rynienki ściekowe mocowane na zewnątrz sekcji na dolnym profilu, nierdzewne, z 

króćcami do przyłączenia instalacji odprowadzenia skroplin, 

- wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1, 

- współczynnik przenikania ciepła - klasa T3, 

- współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa TB3, 

- izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz. 

 

Szczelność obudowy: 

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1, 

- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1. 

 

Szczelność zamocowania filtra: 

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9, 

- przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9. 

 

 

 



Podstawowe parametry central: 

 

Dla układu NW1: dachowa wykonanie higieniczne 

Vn= 3000 m3/h, Vw=3000 m3/h 

Spręż dyspozycyjny N/W= min. 700 Pa 

Nagrzewnica elektryczna: moc znamionowa min. 18 kW 

Chłodnica freonowa: moc min. 20 kW przy temp. wlot 32/45 (°C/%) 

Filtracja powietrza F5, F9. 

Sprawność wymiennika krzyżowo-przeciwprądowego min. 86% 

Pobór mocy przy filtrach średnio zabrudzonych nawiew max 1,65kW, wywiew 1,25kW 

Wysokość max. 1570 mm 

 

Dla układu NW2: dachowa wykonanie higieniczne 

Vn= 2500 m3/h, Vw=2500 m3/h 

Spręż dyspozycyjny N/W= min. 700 Pa 

Nagrzewnica elektryczna: moc znamionowa min. 18 kW 

Chłodnica freonowa : moc min 20 Kw przy temp wlot 32/45 (°C/%) 

Filtracja powietrza F5, F9. 

Sprawność wymiennika krzyżowo-przeciwprądowego min. 86% 

Pobór mocy przy filtrach średnio zabrudzonych nawiew max 1,35 kW, wywiew 1,05 

kW 

Wysokość max 1570 mm. 

 

Dla układu NW3: zewnętrzna wykonanie standardowe 

Vn= 1000 m3/h, Vw=1000 m3/h 

Spręż dyspozycyjny N/W=min. 200 Pa 

Nagrzewnica elektryczna: moc znamionowa min 4,5 kW 

Chłodnica freonowa: moc min 10 Kw przy temp wlot 32/45 (°C/%) 

Filtracja powietrza F5. 

Sprawność wymiennika krzyżowo-przeciwprądowego min 84% 

Pobór mocy przy filtrach średnio zabrudzonych nawiew max 0,33 kW, wywiew 0,23 

kW 

Wysokość max. 355 mm. 
 


