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Wziąwszy pod uwagę szczególną odpowiedzialność związaną z przepisami Law 626/94 dotyczącymi zdrowia 
pracowników, w szczególności na wypadek śmierci w wyniku nieprawidłowego oszacowania ryzyka 
biologicznego w urządzeniach wentylacyjnych, firma FAST proponuje centralę wentylacyjną dla specjalnego 
zastosowania serii FM-H. Seria FM-H jest idealnym rozwiązaniem do zminimalizowania rozwoju 
zanieczyszczeń, stanowi całkowicie nową ideę urządzeń dla specyficznych obszarów (szpitale, fabryki 
farmaceutyczne, sale szpitalne itp.). Centrale wentylacyjne serii FM-H reprezentują syntezę doświadczenia, 
studiów i badań naukowych w specyficznych sektorach użytkowania urządzeń wentylacyjnych. 
 

 
 
Centrale wentylacyjne przeznaczone do specjalnych pomieszczeń zostały zaprojektowane zgodnie z 
najnowszymi ustalonymi normami dotyczące warunków higieny i jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. 
Normy i ustawy jakie zostały wzięte pod uwagę przy projektowaniu specyficznych rozwiązań technicznych 
serii FM-H są wymienione poniżej: 

• wytyczne dotyczące jakości powietrza wewnątrz ograniczonych i odpowiednio zdefiniowanych 
przestrzeni (G.U. n. 276 – 27/11/2001); 

• wytyczne dotyczące kontroli i zapobiegania obecności bakterii legionella  (G.U.S.G.n. 103-
05/05/2000); 

• normy 5/716 dla urządzeń UNI CTI : instalacje klimatyzacji : „zalecenia higieny dla czynności 
konserwacyjnych i czyszczenia wyposażenia dystrybucji powietrza” 

• reguły działania aplikacji przepisy regionalne Liguria 24 z 02/07/2002: „reguły dla konstrukcji, 
instalacji, konserwacji i czyszczenia wyposażenia dystrybucji powietrza” 

• ASHARE 12-200 „zasady minimalizacji ryzyka wystąpienia bakterii legionella w systemach wodnych 
budynków” 

• Biła książka o Legionelli AICARR 2001 
• NADCA :” Ogólna specyfikacja dla konserwacji i czyszczenia komercyjnych systemów grzania, 

wentylacji i chłodzenia”; 
• Normy techniczne: EN 1886; 

 
Główne właściwości serii FM-H, czyniące z niej produkty unikalne na rynku,  zostały w skrócie podsumowane 
poniżej. 
Więcej informacji można znaleźć w podpunktach punktu 2. 
 
 
Inspekcja i czyszczenie : 
 

 

• wewnętrzne narożniki zostały połączone w sposób zapobiegający 
akumulacji zanieczyszczeń i ułatwiający czyszczenie; 

• tacki ociekowe dla wszystkich sekcji posiadają centralny system 
odprowadzenia skroplin z syfonem; 

• do minimum zostały zredukowane krawędzie, otwory i szczeliny w których 
mogą gromadzić się zanieczyszczenia (połączenia są odpowiednio 
uszczelniane) 

• każda z sekcji centrali jest wyposażona w odpowiednie otwarcie i światło 
wewnętrzne umożliwiające poprawne przeprowadzenie czyszczenia i 
konserwacji wnętrza urządzenia  
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•   zewnętrzne wloty powietrza są zwymiarowane tak aby prędkość 
przepływu nie przekroczyła 2 m/s oraz wyposażone są w odpowiednią 
ochronę aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz 
(przepustnice wykonane są z łopatek aluminiowych). 

• Minimalne efektywności filtracji zgodnie z pkt 7.2.3 „wytyczne dotyczące 
kontroli i zapobiegania obecności bakterii legionella” : 

- klasa F7 dla filtrów znajdujących się przed centralą  
- klasa F8/F9 dla filtrów znajdujących się  za centralą i tłumikami (jeśli są) 
- klasa F7 dla filtrów umieszczonych na zewnętrznych wlotach powietrza  
 
• dostępne są wszystkie typy filtrów: siatkowe – wstępne, kieszeniowe, 
filtry absolutne i lampy bakteriobójcze (możliwość wyposażenia urządzenia 
w filtry o własnościach bakteriobójczych 

• wymienniki ciepła wykonane w wersjach miedź / miedź; stal nierdzewna / 
miedź: lub stal nierdzewna/ stal nierdzewna  

• krzyżowe, rekuperacyjne wymienniki ciepła lub wymienniki podwójne 
• wentylatory bezpośrednio podłączone do silnika z konstrukcją mocującą 
ograniczoną do minimum aby zapewnić łatwe czyszczenie  

• możliwość zamontowania lanc dystrybucji pary, lub elektrodowej 
wytwornicy pary + lance, zachowując odpowiedni dystans zapobiegający 
tworzeniu się kondensatu 

• poziome tłumiki hałasu wyposażone w poliuretanową folią, łatwe do 
demontażu. 

 
Panele : 
Materiał użyty do budowy paneli jest zmywalny, można go dezynfekować,, jest odporny na korozję, 
odpryskiwanie, kruszenie, ścieranie, nie stanowi dobrego podłoża dla rozwoju zanieczyszczeń biologicznych, 
zmniejsza ilość obecnych zanieczyszczeń (antybakteryjna obróbka powietrza potwierdzona certyfikatem o 
obniżaniu zawartości zanieczyszczeń biologicznych) 

 

Sterowanie:  
 

• wersje wyposażone w termoregulację:  
urządzenie może być wyposażone w kompletny system 
termoregulacji gotowy do użycie. Wówczas centrala jest 
skompletowana z odpowiednim wyposażeniem elektrycznym 
i elektronicznym koniecznym dla jej poprawnej pracy. W 
tym przypadku urządzenie jest wyposażone w tabele 
certyfikatów zgodności z CE, oraz zgodności z zaleceniami 
bezpieczeństwa oraz odpowiednimi dyrektywami 

• wersje bez termoregulacji :  urządzenie jest dostarczane jako kompletne jednak wszelkie 
komponenty wymagają podłączenia. W tym przypadku, biorąc pod uwagę wcześniejsze zalecenia, 
należy we własnym zakresie podłączyć: czujniki temperatury, wilgotności, termostaty 
zabezpieczające, presostaty itp. wybranie urządzenia zawierającego wszystkie komponenty 
podłączone powoduje zmniejszenie ryzyka gromadzenia się, podczas użytkowania, zanieczyszczeń 
biologicznych. Użytkownik powinien mieć dostęp do dokumentów potwierdzających zgodność 
zastosowanych komponentów z norami CE. 

 

 
Aktywność w prowadzeniu badań pozwoliło firmie FAST stworzyć specjalną obróbkę antybakteryjną 
wykorzystującą certyfikowane działanie antybakteryjne. Poniższe wykresy pokazują jak efektywnie działa 
system antybakteryjny w porównaniu z tradycyjnymi materiałami używanymi dobudowy central(w 
szczególności w zakresie zwalczania bakterii Legionella – najgroźniejszej z występujących w systemach 
wentylacji). 
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Doskonałe rezultaty uzyskiwane 
podczas redukcji podstawowych 
zanieczyszczeń biologicznych zostały 
potwierdzone w badaniach 
przeprowadzonych w laboratoriach 
University Padua. Testy zostały 
przeprowadzone na wybranej grupie 
mikroorganizmów oraz w różnych 
warunkach pracy urządzenia. 
Wszystkie rezultaty badań oraz 
certyfikat potwierdzający ich wynik są 
dostępne na żądanie. Na poniższym 
rysunku zaprezentowane działanie 
obróbki antybakteryjnej. 

 

 
 
Rodzaje mikroorganizmów niszczonych w wyniku działania powłoki 
antybakteryjnej w 90% (test przeprowadzony w standardzie JIS 
Z2801:2000) wymienione SA poniżej : 
 

  
Kopie certyfikatów SA dostarczane na życzenie. 

Patent powłoki anty-
bakteryknej 
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Seria central wentylacyjny FM-H została zbudowana w zgodnie z normami EN 1886. Normy te regulują 
następujące aspekty konstrukcji centrali klimatyzacyjnej: 
 
 

 

• wytrzymałość mechaniczna obudowy  
• przepuszczalność powietrza przez obudowę  
• przepuszczalność powietrza na powierzchniach dookoła filtrów powietrza (by-

pass filtrów) 
• izolacyjność termiczna obudowy  
• izolacyjność dźwiękowa obudowy  

 
Normy EN 1886 przewidują specyficzne zakres wartości dla wszystkich wcześniej wspomnianych 
charakterystyk, odpowiednich dla różnych klas. 
Serie central FM-H posiadają takie charakterystyki które przodują pod każdym względem, wg tabeli: 
 

Charakterystyka klasyfikacji  Tabela  klasa Wartości EN 1886 
Wytrzymałość mechaniczna obudowy  1 2A Max ugięcie 4mm/m 
Przepuszczalność obudowy przy ciśnieniu – 400 Pa 2 B Max wypływ 0,44/sm2 
Przepuszczalność obudowy przy ciśnieniu + 700 Pa 3 B Max wypływ 0,63/sm2 
By-pass filtrów  4 F9 0,5% Przepływu 
Współczynnik przewodzenia  ciepła obudowy  U 5 T3 1,U</= 1,4 W/m2K 
Mostki termiczne (wykonanie podstawowe) 6 TB3 0,45<kb</=0,6 

 
W poniższej tabeli pokazane są certyfikowane dane dotyczące tłumienia hałasu, dotyczące paneli z 
wewnętrzna izolacją poliuretanową o gęstości 40 kg/m3. 
 

Główna częstotliwość  Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Tłumienie akustyczne dB 11 12 13 13 15 33 38 

 
Podane wartości są potwierdzone certyfikatem EUROVENT nadawanym w programie 
laboratoriów TUV. 
 
Certyfikat wartości by-passu filtrów F9, dzięki bardzo małej wartości przepływu powietrza dookoła filtru, 
pozwala na założenie filtrów w systemach zgodnych z odpowiednimi normami dot. jakości powietrza, które 
przewidują następujące efektywności filtracji :  
 
- klasa F7 dla filtrów znajdujących się przed centralą  
- klasa F8/F9 dla filtrów znajdujących się  za centralą i tłumikami (jeśli są) 
- klasa F7 dla filtrów umieszczonych na zewnętrznych wlotach powietrza  
 

 

 
 
W serii central klimatyzacyjnych FM-H dostępnych jest 15 różnych rozmiarów. Wymiary każdego z nich w 
widoku od przodu pokazane SA na rysunku poniżej. Seria ta jest wykonana jako urządzenia modułowe w 
związku z tym możliwe jest zapewnienie wysokiego stopnia standaryzacji komponentów dostępnych dla 
całego typoszeregu wydajności. 
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* wymiary dotyczą urządzeń bez zainstalowanego wyposażenia sterującego  
 

 
 
Zakres przepływu powietrza dla każdego z 15 rozmiarów serii jest pokazany na poniższym rysunku: 
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W tabeli poniżej są przedstawione dane: 
• rozmiary urządzeń: numery przedstawione w tabeli oznaczają wielkość powierzchni czołowej 

wymiennika w [m2] 
• nominalna wysokość urządzenia wyrażona w modułach (hm) 
• nominalna szerokość urządzenia wyrażona w modułach (wm) 
• wysokość urządzenia, łączenie z podstawą (h) 
• szerokość urządzenia (w) 
• wewnętrzna szerokość urządzenia (wI) 
• powierzchnia czołowa wymienników (S) 
• przepływ powietrza przez centrale (m3/s) wyliczona dla prędkości przepływu : 1,5 ; 2 ; 2,5  m/s 
• przepływ powietrza przez centrale (m3/s) wyliczona dla prędkości przepływu : 1,5 ; 2 ; 2,5  m/s 
 

 
* wymiary dotyczą urządzeń bez zainstalowanego wyposażenia sterującego  
 

 
 
2.3.1 Panele  

Obudowa jest wykonana z samonośnej ramy z aluminiowych profilów oraz paneli izolacyjnych. 
Panele mają grubość 50 mm i SA mocowane do ramy przy pomocy profili systemu zatrzaskowego, bez 
użycia wkrętów. System ten zapewnia równomierne rozłożenie ciśnienia pomiędzy uszczelkami a ramą, dzięki 
czemu obudowa jest szczelna zarówno przy nad jak i pod ciśnieniu panującym wewnątrz. Rezultaty badań i 
pomiarów są potwierdzone certyfikatem EUROVENT, urządzenia z serii FM-H są zaliczone do gruby B pod 
względem przepuszczalności powietrza. 
Kształt paneli został zaprojektowany tak aby zapewnić maksymalnie gładką powierzchnię wewnątrz 
urządzenia i nie powodować zwiększonego gromadzenia się nieczystości, oraz ułatwić czyszczenie i 
konserwację urządzenia. Do budowy central z poziomymi przyłączami używane są panele o jak 
najmniejszych wymiarach tak aby zwiększyć wytrzymałość obudowy . 
 
Dostępne są następujące rodzaje paneli : 
Typ Pow. zew.  Izolacja  Pow. wew. 

Stal galwanizowana  
pomalowana  

Poliuretan  Stop aluminium z  
powłoką antybakteryjną  

PTP 

Grubość: 0,6mm Gęstość 42 kg/m3 Grubość 0,8mm 
Stal nierdzewna  
Aisi 304 

Poliuretan  Stop aluminium z  
powłoką antybakteryjną  

XTP 

Grubość: 0,6mm Gęstość 42 kg/m3 Grubość 0,8mm 
Stop aluminiowy  Poliuretan  Stop aluminium z  

powłoką antybakteryjną  
ATP 

Grubość: 0,8mm Gęstość 42 kg/m3 Grubość 0,8mm 
PTL Stal galwanizowana  Wełna mineralna  Stop aluminium z  
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pomalowana  powłoką antybakteryjną  
Grubość: 0,6mm Gęstość 40 kg/m3 Grubość 0,8mm 
Stal nierdzewna  
Aisi 304 

Wełna mineralna  Stop aluminium z  
powłoką antybakteryjną  

XTL 

Grubość: 0,6mm Gęstość 40 kg/m3 Grubość 0,8mm 
Wszystkie panele, wyłączając panele podstawy, są dostępne z izolacją z wełny mineralnej o gęstości 

od 80 do 100 kg/m3. w celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z działem 
technicznym dostawcy. Drzwiczki paneli inspekcyjnych są  zainstalowane na zawiasach wykonanych z włókna 
szklanego wzmocnionego nylonem oraz wyposażone są w system bezpieczeństwa umożliwiający otworzenie 
ich zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa drzwiczki inspekcyjne 
sekcji wentylatora nie posiadają ręcznego otwierania a jedynie śruby mocujące.  
W celu zapobiegania zastojowi wilgoci wewnątrz urządzenia każdy moduł jest wyposażony w tackę odpływu 
skroplin o min 3% spadku, oraz przewody odprowadzenia skroplin. Panele podstawy są wykonane z izolacją 
poliuretanową. 
 
Specyfikacja arkuszy blach pomalowanej: 
  
Blachy są galwanizowane na gorąco (UNI EN 10142, EN 10147) oraz pomalowane w oparciu o technologię 
HDG z dodatkiem żywicy poliestrowej (anty poślizgowa), oraz pokryte są plastikową warstwą 
zabezpieczającą przed uszkodzeniem powierzchni panelu przy montażu , transportu itp. 
Charakterystyka arkuszy : 

• grubość powłoki : µm 255 (ECCA T-1) 
• połysk 600 : 40 (EN 13523-2) 
• odporność na zarysowania (w skali Koh-i-noor):  w stopniach „F” (ECCA T-1) 
• odporność na zginanie (bez pęknięcia): 3,0 T (ECCA T-7) 
• odporność na zginanie (warstwy przylegającej ): 1,5 T (ECCA T-7) 
• stopień retylkulacji: 100 d.c. (AICC n023) 
• odporność na działanie mgły solnej: 500h pęcherzyki max: 8, penetracja max: 3mm (ECCA T-8) 
• odporność na działanie wilgoci : 1000h pęcherzyki max 8 (ASTM D2247) 
• odporność na starzenie: Q.U.V.B 400 h (EN 13523-10) 

 
Wewnętrzne powierzchnie blach paneli posiadają chropowata powierzchnię co ułatwia mocowanie się na tej 
powierzchni pianki poliuretanowej. 
 
Specyfikacja arkuszy ze stopu aluminium: 
 
Stop aluminium (5754 P-AIMg3) z powłoką plastikową zabezpieczającą przed uszkodzeniem powierzchni 
panelu przy montażu , transportu itp. 
 
Specyfikacja arkuszy ze stali nierdzewnej : 
 Stop stali nierdzewnej AISI 304 z powłoką plastikową zabezpieczającą przed uszkodzeniem powierzchni 
panelu przy montażu , transportu itp. 
 
Specyfikacja arkuszy ze stopu aluminium z powłoka antybakteryjną:  
 
Dla uzyskania informacji na temat opatentowanej powłoki antybakteryjnej należy przeczytać paragraf 1.2. 
 
Ognioodporność 
Panele z izolacją poliuretanową posiadają klasę ognioodporności  0 - 4 podczas gdy panele z izolacją z wełny 
mineralnej mają możliwość uzyskać ognioodporność na poziomie  0 – 0. 
Certyfikaty potwierdzające SA dostępne na żądanie. 
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2.3.2 Rama  

 

Rama jest wykonana z tłoczonych profili ze stopu 
aluminium UNI 6060, z zaokrąglonymi krawędziami co 
minimalizuje odsadzanie się zanieczyszczeń i ułatwia 
czyszczenie. Profile są połączone przy pomocy 
narożników wykonanych z włókna szklanego 
wzmocnionego nylonem całkowicie zamkniętych w celu 
ograniczenia ilości mostków cieplnych oraz 
przepustowości powietrza pomiędzy wewnętrznymi 
komponentami urządzenia. 

Dla bardzo ciężkich warunków pracy (bardzo niskie temperatury zewnętrzne lub otoczenie o bardzo wysokiej 
wilgotności względnej) dostępne są specjalnie wykonane konstrukcje obudowy.  
 
2.3.3 Podstawa. 

 

Aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość konstrukcji obudowy, w każdej 
jednostce znajduje się podstawa o wysokości 120 mm.  
Podstawa jest dostępna w następujących wersjach : 

• stal galwanizowana (standardowa) 
• stal nierdzewna AISI 304   

 
2.3.4 Zadaszenie. 
W razie konieczności można zamontować dostępne zadaszenie wykonane z pomalowanej blachy 
galwanizowanej o grubości 12/10 mm. Specyfikacja techniczna blach jest taka sama jak dla blachy 
panelowej. W przypadku zapotrzebowania na inny materiał zadaszenia należy skontaktować się z działem 
technicznym producenta. Zadaszenie jest większe wymiarowo od obrysu urządzenia o 50 mm z każdej 
strony. 
 

 

 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach (punkt 7.2.2 „zalecenia dla 
zapobiegania i kontroli liczebności bakterii legionella) które określają limity prędkości 
przepływu powietrza aby zapobiec dostawaniu się zanieczyszczeń do centrali 
wentylacyjnej. W związku z tym przepustnice są zwymiarowane tak aby prędkość 
przepływu powietrza nie przekroczyła 2 m/s. 
Przepustnice są wyposażone w aluminiowe łopatki z uszczelkami umieszczonymi 
zarówno na łopatkach jak i na ramie przepustnicy. Zaleca się umieszczanie wlotów 
powietrza z dala od źródeł zanieczyszczeń. W każdym przypadku przepustnice mogą 
być wyposażone w osłony zabezpieczające przed dostawaniem się wody lub brudu 
do wnętrza urządzenia. 

 
Przepustnice nie są wymagane, niekiedy mogą być zastąpione prostszymi konstrukcjami, takimi jak otwór z 
kołnierzem przyłączeniowym, lub z pełnym panelem o odpowiednich rozmiarach otwierającym się w 
odpowiednią stronę. W centralach dostarczanych wraz z pełnym sterowaniem do przepustnic podłączone SA 
odpowiednie siłowniki. 
 
2.4.1 Przepustnice przednie. 
Dostępne są następujące typy przepustnic: 
 
Umieszczenie przepustnicy  Instalacja 
strona przednia Zewnętrzna  
Strona górna  Zewnętrzna 
Strona dolna  Zewnętrzna 
Strona prawa  Zewnętrzna 
Strona lewa  Zewnętrzna 
Wymiary przedstawione są w rozdziale 3. 
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2.4.2  2-drogowe komory mieszania. 
Dostępne są następujące typy 
 
Umieszczenie przepustnicy  Instalacja 
strona przednia górna  Zewnętrzna  
strona przednia dolna Zewnętrzna  
Strona górna prawa  Zewnętrzna 
Strona górna lewa Zewnętrzna 
Strona przednia prawa  Zewnętrzna 
Strona przednia lewa  Zewnętrzna 
Strony lewa i prawa  Zewnętrzna 
Strony przednia i tylnia  Zewnętrzna 
Wymiary przedstawione są w rozdziale 3. 
 
2.4.3 3-drogowe komory mieszania  
Dostępne są następujące typy 

• dwie górne przepustnice i jedna wewnętrzna dla recyrkulacji  
• dwie przednie przepustnice i jedna pozioma wewnętrzna dla recyrkulacji (dla central „piętrowych”) 
• dwie przepustnice zewnętrzne boczne i jedna wewnętrzna dla recyrkulacji  

 
Dla central „piętrowych” tacki odpływu skroplin, górnych paneli umieszczone są z boku podstawy o 
wysokości 120 mm.  
Wymiary przedstawione są w rozdziale 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sekcja filtrów jest elementem decydującym o jakości powietrza utrzymującej warunki higieny w systemach 
dystrybucji powietrza. Na kolejnych stronach opisane są charakterystyki różnych typów filtrów powietrza 
oraz tabele doboru. 
 
Minimalne efektywności filtracji, zgodne z wcześniej wymienionymi regulacjami (punkt 7.2.3 „zaleceń dla 
zapobiegania i kontroli liczebności bakterii legionella”) są zgodne z następującymi oznaczeniami: 
 
- klasa F7 dla filtrów znajdujących się przed centralą  
- klasa F8/F9 dla filtrów znajdujących się  za centralą i tłumikami (jeśli są) 
- klasa F7 dla filtrów umieszczonych na zewnętrznych wlotach powietrza  
 
Jeśli jest to możliwe należy użyć: panelowych filtrów wstępnych, filtrów kieszeniowych, filtrów absolutnych, 
filtrów z węgla aktywnego i lamp bakteriobójczych.  
 
Centrale wentylacyjne zarówno te ze sterowaniem jak i bez są wyposażone w presostaty różnicowe 
powietrza (dokładne umiejscowienie presostatów jest pokazane na schematach sterowania dostarczanych 
przez dział techniczny producenta). 
 
Poniżej przestawiona jest, w celach demonstracyjnych, tabela doboru filtrów. 
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Klasyfikacja wg: EN 779 
Początkowa skuteczność 
określona testem pyłu 

atmosferycznego 

EA<20% EA>=20% 

Skuteczność filtracji Średnia 
skuteczność 

określona testem 
pyłu syntetycznego 

Am(%) 

Średnia 
skuteczność 

określona testem 
pyłu 

atmosferycznego 
Em(%) 

Grupa Klasa zakresy klas 
G 1 Am<65 - 
G 2 65<=Am<80 - 
G 3 80<=Am<90 - 

 
wstępne 

(G) 
G 4 Am>=65 - 
F 5 - 40<=Em<60 
F 6 - 60<=Em<80 
F 7 - 80<=Em<90 
F 8 - 90<=Em<95 

 
dokładne  

(F) 

F 9 - Em>=95 
 
2.5.1 Filtry anty bakteryjne. 
Alternatywnie do standardowych filtrów, aby zapobiec gromadzeniu się mikroorganizmów, można 
zastosować panelowe filtry wstępne, filtry kieszeniowe, i filtry absolutne bakteriobójcze i grzybobójcze. 
Substancje użyte w tych filtrach są: 

• oficjalnie zatwierdzone i zarejestrowane w USA przez Enviromental Protection Agency (EPA); 
• oficjalnie zatwierdzone i zarejestrowane do użytku w Europie przez Europejskie normy : 67/548/ECC 

i 62/32/ECC. 
Przeprowadzone różne testy potwierdziły antybakteryjną efektywność działania filtrów biostatycznych, 
niemieckie normy VDI 6022 w części 4.3.3 dotyczącej filtrów w instalacjach klimatyzacyjnych, zalecają użycie 
filtrów biostatycznych aby zapewnić stałą efektywność filtracji. Efektywność antybakteryjna filtrów jest 
zachowana aż do sygnału z presostatu różnicowego oznaczającego konieczność wymiany filtra na nowy, co 
zostało potwierdzone przez testy laboratoryjne przeprowadzone w instytucie Higieny Powietrza w Berlinie. 
Na żądanie dostępne są tabele z wynikami testów. 
 
2.5.2 Faliste filtry wstępne  

 

Filtry siatkowe wstępne, są najczęściej stosowanymi filtrami w centralach 
klimatyzacyjnych, są praktyczne w użyciu można je regenerować, oraz łatwo 
nabyć części zamienne to takich filtrów. Siatki mogą być syntetyczne lub 
metalowe w zależności od efektywności oraz aplikacji w której są użyte. Siatki 
filtrów mogą być łatwo regenerowane przy pomocy wody z mydłem lub innym 
detergentem, przed użyciem należy filtr dokładnie wypłukać. Filtry metalowe 
używane dla powietrza zawierającego olej muszą być myte przy użyciu 
specjalnych rozpuszczalników i suszone przy pomocy sprężonego powietrza. 

Wielkości oraz wymiary filtrów są przedstawione w tabeli poniżej: 
 
 
 

 
 

Klasyfikacja filtrów HEPA i ULPA wg EN 1822 
całkowita Miejscowa Klasa filtra 

Skuteczność 
% 

Skuteczność 
% 

H10 85 - 
H11 95 - 
H12 99,5 - 
H13 99,95 99,75 
H14 99,995 99,975 
U15 99,9995 99,9975 
U16 99,99995 99,99975 
U17 99,999995 99,9999 
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2.5.3 Filtry kieszeniowe. 

 

Powinny być zawsze używane wraz z filtrami wstępnymi, siatkowymi, zapewni 
to dłuższa ich żywotność i większą efektywność filtracji. Kieszeń filtra jest 
zamocowana przy pomocy uszczelki hermetycznej zapobiegającej 
przepuszczaniu powietrza nie przefiltrowanego. Kieszenie są przytrzymywane za 
pomocą metalowych zatrzasków. Wyjęcie filtra jest możliwe poprzez otwór 
inspekcyjny filtr jest tak zwymiarowany aby można było w łatwy sposób 
dokonać jego konserwacji poprzez otwór inspekcyjny. 
Rodzaje i wielkości są przedstawione na poniższych tabelach. 

 

 
 
2.5.4 Filtry absolutne. 

 

Generalnie filtry absolutne są stosowane tam gdzie są restrykcyjne 
wymagania co ilości cząstek w powietrzu na m3 oraz tam gdzie musimy 
zapewnić warunki jałowe. Większość z tych aplikacji to szpitale  (sale 
operacyjne itp.), oraz fabryki chemiczne i elektroniczne (pomieszczenia 
jałowe). Ten rodzaj filtra jest umieszczony za wentylatorem nawiewającym ( 
po wysokociśnieniowej stronie centrali) i musi być poprzedzony filtrami o 
niższej efektywności (np. średni i wysokoefektywnymi). Szczególną uwagę 
poświęcono zaprojektowaniu uszczelnień zabezpieczających przed 
przepływem powietrza nie filtrowanego, oraz zapewniających łatwą 
konserwację.  

 
 
 
 

 
2.5.5 Filtry z węgla aktywnego. 

 

Filtry z węgla aktywnego są używane do absorpcji zapachów i substancji 
toksycznych zawartych powietrzu zarówno przy nawiewie jaki przy wywiewie 
powietrza z zanieczyszczonych pomieszczeń (zapachy z kuchni, niektóre 
cząstki dymu papierosowego, itp.). Ten filtr musi być poprzedzonym filtrem o 
mniejszej efektywności filtracji ( średnio lub wysoko efektywnym). Co 
zapewni długą pracę tego filtra i wysoką jego wydajność. Filtry te są bardzo 
łatwe w konserwacji, można zamówić zarówno regenerowane jak i nie 
regenerowane wkłady do takiego filtra 
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2.5.6 Lampy bakteriobójcze. 
 
Zwykle są instalowane za filtrami, o bardzo dużej efektywności filtracji, jako ostatni etap obróbki powietrza 
przed dystrybucję do pomieszczenia. Użycie tych lamp jest zalecane we wszystkich tych zastosowaniach 
gdzie konieczna jest kontrola ilości mikroorganizmów w powietrzu, zarówno na wlocie jak i wylocie 
powietrza. Ilość lamp, ich moc i umieszczenie powinny być wybrane przez dział techniczny producenta co 
zagwarantuje ich efektywną pracę. 
Aby ułatwić proces czyszczenia i konserwacji lamp umieszczono  je w specjalnych ramach. Całość struktury 
ramy oraz wewnętrzne powierzchnie paneli w sekcji lamp bakteriobójczych wykonano ze stali nierdzewnej o 
oznaczeniu AISI 304. umiejscowienie lamp, ich moc i długość sekcji powinny być dobrane tak aby zapewnić 
odpowiednio długi czas oddziaływania lamp na powietrze tak aby zredukować, teoretycznie, bakterie 
Eschericha coli w 99,99% dla warunków 100C i wilgotności względnej 80% R.H. 
Sekcja lamp jest dostarczona z pełnymi podłączeniami i wyprowadzonym wodoodpornym wejściem dla linii 
zasilania elektrycznego.  
 

 
 
Wymienniki ciepła SA jednymi z najważniejszych komponentów central wentylacyjnych, ponieważ to właśnie 
przez wymienniki ciepła przepływają czynniki robocze, ciepła lub zimna woda, para lub czynnik chłodniczy 
(bezpośrednie odparowanie), oraz powietrze. Wymienniki powinny być odpowiednio zwymiarowane tak aby 
zapewnić odpowiednią obróbkę powietrza, materiały z których wymiennik został wykonany muszą 
jednocześnie posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. W paragrafie 1.1 wymienione są normy 
sugerujące materiały odpowiednie do budowy wymienników. Najpopularniejszym jest miedź ze względu na 
jej własności bakteriostatyczne. 
 
Wymienniki standardowe: 

• miedziane rurki – miedziane lamele (rama wykonana ze stali nierdzewnej) 
rozwiązania alternatywne 

• rurki ze stali nierdzewnej – lamele miedziane (rama wykonana ze stali nierdzewnej) 
• rurki i lamele wykonane ze stali nierdzewnej (rama wykonana ze stali nierdzewnej) 

 
czynniki – nośniki ciepła : 

• zimna / ciepła woda; 
• woda przegrzana; 
• para; 
• czynnik chłodniczy (bezpośrednie odparowanie); 

 
prowadnice do bocznego wysuwania wymiennika :  wykonane ze stali nierdzewnej  
 
dla zapewnienia większego poziomu higieny wewnątrz urządzenia, oraz dla łatwiejszego czyszczenia, pod 
wymiennikiem nie ma tacki skroplin. W tackę odprowadzenia skroplin wyposażona jest każda z sekcji 
urządzenia, wraz z centralnym systemem odpływu. 
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W przypadku konieczności zastosowania innego rozwiązania należy skontaktować się z działem technicznym 
producenta. 
 
Jeśli centrala jest dostarczona wraz z pełnym sterowaniem wówczas wymienniki SA wyposażone w 
trójdrogowe zawory mieszające z podłączonymi siłownikami. 
 
2.6.1 Wymienniki wodne. 
 
Charakterystyka (geometria P6030) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymiary przyłączy zaworów w wymienników wodnych dla pojedynczej o geometrii P6030  
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(w zależności od ilości obiegów). 
 

 
 
Rozmiary przyłączy dla zaworów wymienników wielosekcyjnych, wodnych, o geometrii P6030 
(w zależności od liczby obiegów). 
 

 
 
2.6.2 Wymienniki na bezpośrednie odparowanie.  
 
Wymiary  
 

 
 
2.6.3 Baterie grzałek elektrycznych. 
 
Grzałki elektryczne są zwykle używane do uzupełnienia mocy grzewczej w małych i średnich centralach, 
szczególnie w przypadku letniego dogrzewania, gdy nie ma możliwości podłączenia gorącej wody lub gdy 
jest to zbyt drogie. Grzałki te mogą również pracować jako zabezpieczenie anty zamrożeniowe, chroniąc filtry 
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lub wymienniki wypełnione wodą bez dodatku glikolu. Wymiennik z grzałkami elektrycznymi wykonany jest 
ze stali nierdzewnej (również lamele), standardowe zasilanie tego wymiennika to napięcie 400V. 
Wymiennik jest wyposażony w termostat z automatycznym resetem oraz termostat zabezpieczający 
ustawiony na 900C z manualnym resetem. W poniższej tabeli znajdują się wydajności i ilości stopni dla tych 
wymienników. 

 
 
Dt – jest różnicą określoną dla nominalnej wartości przepływu powietrza z prędkością 2 m/s. 
 

 
 
Nawilżacze są bardzo ważnym elementem obróbki powietrza pozwalającym na uzyskanie, w 
pomieszczeniach, warunków komfortowych. Wg przytoczonych wcześniej norm zalecane jest używanie 
jedynie nawilżaczy parowych. Musi być zachowana minimalna odległość od nawilżacza do następnego 
urządzenia w centrali, tak aby zapobiec wykraplaniu się wilgoci. 
 
Dostępne są następujące rozwiązania:  

• jedynie lance parowe (nawilżanie parą technologiczną). 
• Lance parowe wraz z elektrodową wytwornicą pary. 

 
2.7.1 Lance dystrybuujące parę. 
 

 

Para jest dostarczana do centrali przy pomocy lancy która jest odpowiednio 
zwymiarowana w zależności od przepływu powietrza i wymaganej 
wilgotności, w razie konieczności można użyć więcej niż jedną lancę. Lanca 
jest wykonana ze stali nierdzewnej i posiada przewód odprowadzenia 
skroplin. Aby zapobiec zbieraniu się kondensatu wewnątrz urządzenia 
konieczne jest zachowanie minimalnego dystansu pomiędzy lancą a 
następnym komponentem urządzenia. Dla zapewnienia większego poziomu 
higieny wewnątrz urządzenia, oraz dla łatwiejszego czyszczenia, pod lancą  
 

nie ma tacki skroplin. W tackę odprowadzenia skroplin wyposażona jest każda z sekcji urządzenia, wraz z 
centralnym systemem odpływu. Zalecane jest zatrzymywanie dopływu pary gdy brak przepływu powietrza 
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(wentylatory nie działają). W centralach dostarczonych z pełną automatyką ta funkcja jest realizowana 
automatycznie. 
 
2.7.2 Nawilżacz z lancami 
 
System wyposażony jest wywrotnice pary z elektrodami zanurzonymi w wodzie. Wydajność wytwornicy musi 
być dobrana w zależności od przepływu powietrza i wymaganej wydajności, jeśli to konieczne można 
zainstalować więcej niż jeden system nawilżania. Lanca jest wykonana ze stali nierdzewnej i posiada 
przewód odprowadzenia skroplin. Aby zapobiec zbieraniu się kondensatu wewnątrz urządzenia konieczne jest 

 

zachowanie minimalnego dystansu pomiędzy lancą a następnym komponentem 
urządzenia. Dla zapewnienia większego poziomu higieny wewnątrz urządzenia, oraz dla 
łatwiejszego czyszczenia, pod lancą  
nie ma tacki skroplin. W tackę odprowadzenia skroplin wyposażona jest każda z sekcji 
urządzenia, wraz z centralnym systemem odpływu. 
Zalecane jest zatrzymywanie dopływu pary gdy brak przepływu powietrza (wentylatory nie 
działają). W centralach dostarczonych z pełną automatyką ta funkcja jest realizowana 
automatycznie. 
 

 

 
 
Odkraplacze są stosowane aby zapewnić maksymalną efektywność i eliminować z powietrza, cząsteczki nie 
wchłoniętej do powietrza wilgoci, pochodzące, z wyposażenia nawilżającego lub osuszającego powietrze.  
Materiały : 

• odkraplacze wykonane ze stopu aluminium z wyposażeniem antybakteryjnym, ramy odkraplacza są 
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. 

Istnieje możliwość zastosowania innych materiałów, w tym celu należy skontaktować się  z działem 
technicznym producenta  . 
 

 
 
2.9.1 Wentylatory. 
 

 

Wentylatory są jednymi z najważniejszych urządzeń znajdujących się w 
centralach klimatyzacyjnych, są jedynymi urządzeniami w centrali które znajdują 
się w ciągłym ruchu i mogą być źródłem problemów związanych z konserwacją, 
hałasem, i wyposażeniem zabezpieczającym. Prawidłowy dobór wentylatora 
gwarantuje jego poprawną pracę. Istnieje możliwość doboru różnych 
wentylatorów do jednej centrali tak aby dostosować ją do warunków instalacji i 
zoptymalizować wydajność, poziom dźwięku , elastyczność pracy.  
Mocowanie wentylatora pozwala na łatwe czyszczenie i konserwację wirnika. 
Wymiary prowadnic i wsporników zostały zminimalizowane tak aby zmniejszyć 
możliwość akumulacji zanieczyszczeń, trudnych do usunięcia w innym wypadku.  

 
Typ:  wentylatory są bezpośrednio połączone z silnikiem napędzającym, posiadają wirniki z łopatkami 
skierowanymi ku tyłowi. 
Materiały:  powierzchnie wentylatorów są pokryte warstwą antybakteryjną  
Rozmiary:  rozmiar wentylatora powinien być wybrany na podstawie wymaganego przepływu powietrza i 
całkowitym ciśnieniu statycznym wg diagramu z rozdziału 5. w poniższej tabeli pokazano rozmiary 
wentylatorów jaki można dobrać dla poszczególnych rozmiarów central wentylacyjnych. W tabeli pokazane 
są wymiary oznaczające średnice wentylatorów w [mm]. 
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Podkładki antywibracyjne:  standardowe wykonanie zawiera podkładki antywibracyjne i płótno 
antywibracyjne przy wentylatorach. Specjalne wykonania antywibracyjne dostępne są na życzenie.  
 
Standardowo, sekcja wentylatorów jest wyposażona w przewód uziemiający pomiędzy ramą wentylatora a 
obudową centrali. 
 
2.9.2 Silniki. 
 
Silniki są bezpośrednio podłączone z wirnikami. 
Silniki są trzy fazowe, asynchroniczne z wirnikiem klatkowym, zamknięte w obudowie chłodzona powietrzem. 
Charakterystyka techniczna silników jest zgodna z międzynarodowymi normami (konstrukcja B3). 
Standardowo silniki mogą pracować z częstotliwością opisaną w normie IEC 34-17, paragraf 9. 
 
Stopień ochrony : IP55 (na żądanie dostępne są wyższe stopnie ochrony IP) 
Uzwojenie stojana klasy : F 
 
Wentylatory posiadają jedną stałą prędkość pracy (2,4,6,8 polowe w zależności od prędkości wentylatora). 
W centralach dostarczanych wraz z automatyką wentylator są już wewnętrznie podłączone do zasilania, w 
przypadku centrali dostarczanej bez sterowania przewody zasilania silników są wyprowadzone na zewnątrz 
centrali.  
 

 
 
Jeśli jest to konieczne można zmniejszyć hałas wytwarzany przez wentylatory, poprzez zainstalowanie 
tłumików dźwięku przed jak i po sekcji wentylatorów. W nawiązaniu do norm, tłumiki dźwięku zostały 
wykonane na prowadnicach umożliwiających ich łatwe wysunięcie z urządzenia. Dla rozmiarów central  FM-H 
105-154-194-237-286-324- tłumiki są dostarczane jako dwuczęściowe.  
 
Długość tłumików: 

• 560 mm 
• 880 mm 
• 1200 mm 
• 1520 mm 

 
Rozmieszczenie tłumików: poziome; 
Grubość tłumików : 1500 mm  do rozmiaru FM-H 50, 200 mm dla pozostałych rozmiarów; 
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Materiały:  rama tłumików jest wykonana ze stali nierdzewnej. Materiałem absorbującym jest wełna 
mineralna chroniona warstwą poliestrową i umieszczona pomiędzy mikroperforowanymi płytami ze stali 
nierdzewnej. 
 
Tłumienie dźwięku dla różnych częstotliwości jest pokazane w poniższej tabeli : 
 

 
 

 
 
Multi strefowe i dwukanałowe sekcje są używane wówczas gdy kontrola temperatury powietrza w 
pomieszczeniach jest realizowana przy pomocy dwóch strumieni powietrza o różnych temperaturach, 
dozowanych przy pomocy przepustnic, mieszających się ze sobą. Pozwala to na obsługę różnych, 
niezależnych od siebie stref budynku przez jedną centralę.  
Sekcja wielostrefowa oprócz wymiennika ciepłej lub zimnej wody o odpowiedniej wydajności, dla dwóch 
strumieni powietrza jest wyposażona w przepustnice w ilości takiej jak ilość stref. 
Sekcje dwukanałowe są podobnie stosowane  jak multi strefowe, jednak nie istniejące tu przepustnice są 
zastąpione przez odpowiednie terminale umiejscowione w pomieszczeniach. 
Podczas doboru centrali należy brać pod uwagę ile stref będzie obsługiwała, przepływ powietrza. 
 

 
Rekuperatory są stosowane zwykle w przypadku konieczności nawiewu dużej ilości świeżego powietrza lub 
dużej recyrkulacji co może być konieczne do uzyskania odpowiednich warunków otoczenia (szpitale, fabryki 
chemiczne, farmaceutyczne). 
Duże ilości przepływającego powietrza o dużej różnicy temperatur pomiędzy otoczeniem a wnętrzem 
pomieszczeń powodują konieczność zastosowania rekuperatora o dużej wydajności. 
 
Dostępne typy rekuperatorów : 

• wymiennik krzyżowy z filtrem klasy G3 na wlocie świeżego powietrza  
• Wymiennik krzyżowy z przepustnicą by-pass’u (dla opcji free-coolingu) oraz filtrem klasy G3 na 

wlocie świeżego powietrza 
• Wymiennik krzyżowy z przepustnicą dla recyrkulacji (trójdrogowe komory mieszania z 

rekuperatorem) oraz z filtrem klasy G3 na wlocie świeżego powietrza; 
 
Rama rekuperatora jest wykonana ze stali nierdzewnej. 
 
W celu zastosowania innych dostępnych rozwiązań należy skontaktować się z działem technicznym 
producenta: 
 

• rekuperacyjny wymiennik obrotowy 
• system z dwoma wymiennikami (ten sam materiał dla wymiennika grzewczego jak i chłodzącego)  

 
instalacja standardowa: 

• pozioma  
 
Konfiguracja w centrali klimatyzacyjnej:  
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• na linii wlotu i wylotu powietrza  
• nakładające się wlot i wylot powietrza (tylko dla rozmiarów FM-H 20 do rozmiaru FM-H 154). 

 
Dla zapewnienia większego poziomu higieny wewnątrz urządzenia, oraz dla łatwiejszego czyszczenia, pod 
lancą  
nie ma tacki skroplin. W tackę odprowadzenia skroplin wyposażona jest każda z sekcji urządzenia, wraz z 
centralnym systemem odpływu. 
 
Inne rozwiązania dostępne są na żądanie po kontakcie z działem technicznym producenta. 
 

 
 
Każda z sekcji jest wyposażona w światło ułatwiające czyszczenie i konserwację wnętrz urządzenia. Zasilanie 
światła jest wyprowadzone na zewnątrz urządzenia i zaopatrzone we wtyczkę. Okna są w sekcjach 
wyposażonych w światło. 
W przypadku nieadekwatnego oświetlenia, należy zgodnie z instrukcją, zaadoptować odpowiednio 
oświetlenie. 
 

 
Aby uczynić centrale urządzeniami bardziej uniwersalnymi, stworzono szeroką gamę dostępnych akcesoriów. 
W celu ułatwienia procesu instalacji wszystkie akcesoria są instalowane w fabryce. Poniżej opisane są 
najczęściej używane akcesoria, dział techniczny firmy FAST jest gotowy do rozpatrywania nowych propozycji 
rozwiązań konstrukcyjnych akcesoriów. 
Przestrzenie techniczne: 
 
Przestrzenie techniczne zostały zaprojektowane w celu ochrony, przed działaniem warunków zewnętrznych, 
zaworów mieszających z siłownikami, wyposażenia elektrycznego i elektronicznego oraz akcesoriów 
zainstalowanych na zewnątrz. Przestrzenie są wyposażone w zadaszenie i odpowiednią izolację termiczną. 
Przestrzenie techniczne są zbudowane z 30 mm aluminiowej ramy oraz paneli o grubości 25m z izolacją 
poliuretanową. Dostępne są następujące wymiary : 

• długość: od 1 modułu (640mm) do 3,5 modułów (2240mm); 
• głębokość : od 1 modułu (610mm wewnątrz) do rozmiaru FM-H 105 
• głębokość : 1,5 modułu (930mm wewnątrz) od rozmiaru FM-H 119 do FM-H 342 

Przestrzenie techniczne nie posiadają paneli podstawy co pozwala na poprowadzenie przewodów 
doprowadzających czynniki robocze do wymienników ciepła lub nawilżaczy. 
 
Akcesoria wlotu / wylotu powietrza: 

• kołnierze 
• panele zaślepiające (do przycięcia na wymiar kanału) 
• płótna antywibracyjne (z lub bez przepustnic) z uziemieniem 
• płótna antywibracyjne na wlocie (z lub bez przepustnic) z uziemieniem 
• kratki aluminiowe z siatkami zabezpieczającymi  
• ręcznie uruchamiany siłownik przepustnicy  
• kratki podłogowe dla przepustnic central zamontowanych w podłodze 

 
Akcesoria sekcji wentylacyjnej : 

• przepustnice nadciśnieniowe  
• wodoodporne mikroprzełączniki montowane na drzwiach otworów inspekcyjnych 
• miernik przepływu  
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2.15.1 Opis 
Centrale klimatyzacyjne z serii FM-H stanowią innowacyjne rozwiązanie dla stosowania w systemach 
klimatyzacji i wentylacji specyficznych przestrzeni. 
Również sterowanie urządzenia jest rozwiązaniem innowacyjnym. Aby ułatwić instalację oraz zminimalizować 
ryzyko akumulacji zanieczyszczeń w wyniku działania wewnątrz urządzenia, centrale są dostępne w 
następujących wersjach wyposażenia: 
 

• Centrala FM-H bez termoregulacji:  urządzenie jest dostarczane jako całość wraz ze wszelkimi 
podłączeniami elektrycznymi. Z tego powodu, zgodnie z wymienionymi wcześniejszymi zaleceniami, 
urządzenie jest wyposażone w czujniki: wilgotności, temperatury, przetworniki ciśnienia, presostaty. 
Użytkownik powinien się zapoznać z kompletna termoregulacją urządzenia zgodną z opisem w tabeli 
CE. Bw tym przypadku urządzenie jest dostarczane z wyposażeniem zgodnym z dyrektywą 
89/392/CE wraz z późniejszymi zmianami. 

• Centrala wyposażona w termoregulację: urządzenie jest dostarczane wraz z całkowitym 
wyposażeniem sterującym, gotowym dla użycia. Urządzenie jest wyposażone we wszelkie połączenia 
elektryczne i elektroniczne komponentów niezbędnych do prawidłowej pracy. W tym przypadku 
urządzenie jest dostarczane zgodnie z zaleceniami CE i jest certyfikowane na zgodność z 
wymogami bezpieczeństwa i odpowiednimi dyrektywami. 

 
Schematy logiki sterowania, schematy elektryczne i niezbędna dokumentacja konieczna do 
prawidłowego zamontowania urządzenia są dostarczane wraz z urządzeniem. 
 
2.15.2 Komponenty  
 
W przypadku centrali bez termoregulacji, urządzenie dostarczane jest z następującymi 
komponentami : 
 

• czujniki temperatury i wilgotności; 
• presostaty różnicowe powietrza dla filtrów : są umieszczone w każdej sekcji filtracji powietrza aby 

wskazywać zablokowanie filtra. W instrukcji obsługi sugerowane jest wybranie odpowiedniego 
nastawienia presostatu tak aby zapewnić odpowiednią długość pracy filtra w danych warunkach; 

• presostat różnicowe powietrza dla strumienia przepływu: zwykle są instalowane w sekcji 
wentylatorów, generują one sygnał do falowników w celu zmiany częstotliwości zasilania; 

• termostat zabezpieczający z ręcznym resetem : instalowany w sekcji grzewczej, ustawiony na 
temperaturę 900C; 

• termostat zabezpieczający z automatycznym resetem : instalowany w sekcji nagrzewnicy 
elektrycznej, pozwala na ustawienie temperatury poniżej 900C (każdą temperaturę do wartości 
nastawy termostatu zabezpieczającego z resetem manualnym); 

• termostat przeciw zamrożeniowy: jest instalowany na pierwszym wymienniku wodnym (lub 
parowym) od strony wlotu powietrza do urządzenia; 

• zestawy czujników dymu : ( należy skontaktować się z działem technicznym w celu uzyskania 
szczegółowych informacji) 

 
każda sekcja jest wyposażona w światła z obudową o indeksie ochrony IP 65. 
 
Wymienione powyżej wyposażenie jest podłączone do zewnętrznej, wodoodpornej skrzynki przyłączeniowej 
opisanej w odpowiedniej tabeli (tabele na stronach 28 i 29). 
 
W przypadku centrali dostarczanej wraz z pełnym sterowaniem, urządzenie dostarczane jest z 
następującymi komponentami : 
 

• czujniki temperatury i wilgotności; 
• presostaty różnicowe powietrza dla filtrów : są umieszczone w każdej sekcji filtracji powietrza aby 

wskazywać zablokowanie filtra. W instrukcji obsługi sugerowane jest wybranie odpowiedniego 
nastawienia presostatu tak aby zapewnić odpowiednią długość pracy filtra w danych warunkach; 
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• presostat różnicowe powietrza dla strumienia przepływu: zwykle są instalowane w sekcji 
wentylatorów, generują one sygnał do falowników w celu zmiany częstotliwości zasilania; 

• falowniki: dla każdego silnika wentylatora (wentylatory podwójne są sterowane jednym 
falownikiem). W przypadku wadliwego działania falownika możliwe jest manualne sterowanie by-
passem powietrza  

• siłowniki dla przepustnic, w wersjach modulacyjnych oraz ON/OFF, z lub bez sprężyny powrotnej; 
• termostat zabezpieczający z ręcznym resetem : instalowany w sekcji grzewczej, ustawiony na 

temperaturę 900C; 
• termostat zabezpieczający z automatycznym resetem : instalowany w sekcji nagrzewnicy 

elektrycznej, pozwala na ustawienie temperatury poniżej 900C (każdą temperaturę do wartości 
nastawy termostatu zabezpieczającego z resetem manualnym); 

• 3- drogowe zawory mieszające z siłownikami dostarczane dla wymienników grzewczych i 
chłodniczych  

• 2- drogowe zawory mieszające z siłownikami i sprężyną powrotną (normalnie zamknięte); 
• termostat przeciw zamrożeniowy: jest instalowany na pierwszym wymienniku wodnym (lub 

parowym) od strony wlotu powietrza do urządzenia; 
• czujniki jakości powietrza (należy skontaktować się z działem technicznym w celu uzyskania 

szczegółowych informacji) 
• zestawy czujników dymu : (należy skontaktować się z działem technicznym w celu uzyskania 

szczegółowych informacji) 
• panel elektryczny : wodoodporna sekcja zasilania z wyłącznikiem głównym, przystosowana do 

umieszczenia mikroprzełączników dla drzwi inspekcyjnych. Panel elektryczny może być kontrolowany 
przy pomocy zdalnego sterowania (należy skontaktować się z działem technicznym). Zalecane jest 
zabezpieczenie przewodów wyłącznikami prądowymi, różnicowymi, nie zawartymi wraz z 
urządzeniem. 

• Panel oświetlenia : wodoodporny panel oświetlenia z zabezpieczeniem termomagnetycznym, 
dostarczany jest oddzielnie od panelu elektrycznego, co pozwala na włączenie światła podczas 
wyłączenia urządzenia w czasie przeprowadzania konserwacji. 

• Sterownik mikroprocesorowy : z oprogramowaniem i wyświetlaczem (rozdział 2.15.2). 
 
Każda z sekcji jest wyposażona w oświetlenie z obudową o IP 65. 
 
Wszystkie połączenia wewnętrzne zostały zminimalizowane tak aby zapobiec nadmiernej akumulacji 
zanieczyszczeń, trudnych do usunięcia. Materiały wybrane do wykonania podłączenia są odporne na 
działanie detergentów najczęściej używanych do czyszczenia urządzeń. 
 
2.15.3 Mikroprocesor. 
 
Swobodnie programowalny sterownik mikroprocesorowy, zainstalowany w urządzeniu FM-H wyposażonym w 
termoregulację, posiada następujące własności : 
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• 16 bitowy mikroprocesor pracujący z 
odpowiednim  oprogramowaniem, wyposażony 
w przyłącza dla przetworników i wyposażenia 
kontrolnego (zawory, falowniki, itp.). 
oprogramowanie i nastawy są zapisane w 
pamięci FLASH, pozwalającej na zachowanie 
danych nawet w przypadku zaniku napięcia 
zasilania (bez baterii podtrzymującej); 

• Płyta sterownika jest wyposażona w 
wyświetlacz, klawiaturę i diody LED. Pozwalana 
na ustawianie parametrów sterowania (punktu 
nastawy, wartości nastaw, alarmów), oraz 
realizację głównych zadań (włączenie 
/wyłączenie, wyświetlenie wartości mierzonych, 
opcjonalnie – wydruki). 

• Sterownik pozwala na podłączenie do lokalnej 
sieci pLAN (dostępne są opcjonalne karty 
sieciowe). Każdy ze sterowników wymienia 
dane z maksymalnie 32 sterownikami   

podłączonymi do jednej sieci. Połączenie i przesyłanie danych jest oparte o standard RS 485. Dostępne są 
protokoły komunikacji CAREL oraz ModBus (dział techniczny może sprawdzić dostępność innych protokołów 
komunikacji); 
 
2.15.4 Oprogramowanie. 
 
Oprogramowanie, dostępne dla urządzeń FM-H dostarczanych wraz z termoregulacją , sterują następującymi 
głównymi elementami wyposażenia: 
 

• zewnętrzną przepustnicą wlotu świeżego powietrza i komory mieszania z free-coolingiem, oraz 
wyposażeniem sterującym grzaniem i entalpią; 

• Wentylatorami wlotu i wylotu powietrza z falownikami; 
• Wymiennikami grzewczymi wodnymi i grzałkami elektrycznymi ze sterowaniem grzania wstępnego; 
• Wymiennikami chłodzącymi – wodnymi  
• Wymiennikami na bezpośrednie odparowanie wraz z agregatem skraplającym z 3 krokami regulacji 

oraz ON/OFF; 
• Wymiennikiem krzyżowym, rekuperacyjnym i wymiennikiem obrotowym; 
• Sekcją filtracji zarówna na wlocie jak i na wylocie powietrza; 
• Włączanie i wyłączaniem oraz regulacją wydajności nawilżacza; 
• Zintegrowanym dziennym/tygodniowym chronotermostatem 
• Sterowaniem ModBus; 
• Wyświetlaniem alarmów, regulację i uruchamianiem  

 
System sterowania stosuje protokół komunikacji MP-Bus który pozwala na połączenia do 8 siłowników i 8 
czujników (aktywnych lub pasywnych) lub wejść cyfrowych przy pomocy pojedynczego przewodu 3-
żyłowego, w związku z tym wszelkie czynności związane z podłączeniem i konserwacją są znacznie 
uproszczone. 
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Terminal sterowania pozwala na:  
 

• ustawienie podstawowych parametrów, zabezpieczonych hasłem; 
• modyfikację parametrów pracy urządzenia, opcjonalnie chronionych halsem 
• wyświetlanie alarmów wraz z sygnałem akustycznym  
• wyświetlanie aktywnych funkcji przy pomocy diod LED 
• wyświetlanie mierzonych parametrów  
• opcjonalnie : drukowanie alarmów i okresowe drukowanie parametrów pracy urządzenia  
• możliwość zmiany funkcji przycisków z identyfikacją wybranej funkcji za pomocą diod (w zależności 

od oprogramowania); 
• możliwość zmiany klawiatury standardowej na numeryczną w celu wprowadzania ustawień (w 

zależności od oprogramowania); 
 
Zdalny terminal sterowania jest dostępny jako akcesoria, może być umieszczony w pomieszczeniu, 
zabudowany lub zawieszony na ścianie: 
 

 
W celu uzyskania więcej informacji należy skontaktować się z działem technicznym producenta. 
 
 
 
 
 
 
 
2.15.5 Przykład rozmieszczenia wyposażenia kontrolno – sterującego (FM-H wyposażona w 
sterowanie) 
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Legenda: 
INV: falownik 
STA: czujnik przeciw 
zamrożeniowy  
TTA: termostat przeciw 
zamrożeniowy  
STE: czujnik temp. 
zewnętrznej 
SUE:  czujnik wilgotności 
zewnętrznej  
STR: czujnik temp. 
powietrza na wylocie  
STM: czujnik temp. 
powietrza na wlocie 
SUM: czujnik wilgotności na 
wlocie 
SUR: czujnik wilgotności na 
wylocie 
TSM: termostat 
zabezpieczający – ręczny 
reset  
TSA: termostat 
zabezpieczający – auto. 
Reset 
VF: siłownik zaworu 
trójdrogowego – wymiennik 
zimnej wody 
VC: siłownik zaworu 
trójdrogowego – wymiennik 
ciepłej wody 
SFA: presostat różnicowy 
przepływu powietrza  
PF:  presostat różnicowy 
filtrów 
SM: siłowniki przepustnic 
 
 

Uwaga: obecność wymienionego powyżej wyposażenia jest zależna od zamówionej konfiguracji urządzenia. 
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2.15.6 Tabela wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. 
 
komponent pozycja Typ, wyposażenie Oznaczenie  FM-H bez 

sterowania  
FM-H ze 
sterowaniem   

Presostat różnicowy  
filtrów powietrza  

Umieszczony wraz z każdym 
filtrem  

Zakładany dla 
wszystkich filtrów 
powietrza, posiada 
wyjście cyfrowe 

PF   

Manometry różnicowe  Umieszczony wraz z każdym 
filtrem 

Wyposażenie tylko do 
odczytu mierzonej 
wartości  

   

Miernik przepływu  Umieszczony w każdej sekcji 
wentylacyjnej  

Wyposażenie tylko do 
odczytu mierzonej 
wartości 

   

Czujnik temp. 
powietrza/ czujnik 
temp i wilgotności, 
czujniki powietrza 
zewnętrznego   

Zwykle umieszczane w 
pomieszczeniach (czujniki 
temp. i wilgotności) ich 
obecność jest zależna od 
konfiguracji centrali. 

 
Czujki temp.: NTC 
Czujki wilgotności: 4-
20mA lub 0-1 Vdc  

STR 
SUR 
STE 
SUE 

  

Wyjście 0-10Vdc  
 

  Presostat różnicowy 
przepływu powietrza  

 

Protokół MP-Bus 

 
SFA 

  
Zewnętrzne , sygnał 0-10 
Vdc 

On/OFF, ze sprężyną 
powrotną, 
modulacyjne ze 
sprężyną powrotną  

SM    
Siłowniki przepustnic 

Zewnętrzne, zarządzane 
przez protokół MP-Bus 

On/OFF, ze sprężyną 
powrotną, 
modulacyjne ze 
sprężyną powrotną 

SM   

Termostat przeciw 
zamrożeniowy  

Umieszczony przy wodnym 
wymienniku ciepła  

Wyjście cyfrowe TTA   
Wyjście 0-10Vdc VF   Siłowniki zaworów  Modulacyjne 

Protokół MP-Bus VC   
falowniki Dla każdego silnika (lub 

jeden dla dwóch 
wentylatorów w przypadku 
działania razem) 

 
Zarządza pracą 
wentylatorów  

 
INV   

Płyta zasilająca    Panel elektryczny  Wodoodporny panel 
elektryczny, przeznaczony do 
montażu na zewnątrz  

Płyta zasilająca dla 
oświetlenia  

   

Mikroprocesor Wewnątrz panelu 
elektrycznego  

    

Zestaw czujników 
dymu  

     
Czujnik jakości 
powietrza  

Zwykle umieszczany w 
pomieszczeniu  

Wyjście 0-10 Vdc SQA   
 =standard 
 = opcjonalnie  

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się  z działem technicznym producenta. 
 

 
 
Wymiary podane na poniższych rysunkach nie obejmują uchwytów oraz wyposażenia sterującego. 
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Wymiary podane są w [mm]. 
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Aby zachować zalecenia zawarte w normach, zewnętrzne przepustnice dla wlotu powietrza są zwymiarowane 
tak aby prędkość przepływu nie przekroczyła 2 m/s. 
 

 
 
Wymiary podane są w [mm]. 
W przypadku konieczności zastosowania 2- drogowych komór mieszania z dolnymi przepustnicami należy 
skontaktować się z działem technicznym producenta. 
 
 



 

 

31 

 
 

 
 
Wymiary podane są w [mm]. 
 
 
 
 
 
\ 



 

 

32 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Wymiary podane są w [mm]. 
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Wymiary podane są w [mm]. 
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Wymiary podane są w [mm]. 
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Wymiary podane są w [mm]. 
 
Wymiary są podane dla konfiguracji max. dwóch lanc parowych. Wymiary mogą być zmienione przy 
zastosowaniu więcej niż dwóch lanc. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z 
działem technicznym producenta. 
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Wymiary podane są w [mm]. 
Wymiary podane są w [mm]. 
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Wymiary podane są w [mm]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38 

 
 

 
 

 
 
Wymiary podane są w [mm]. 
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Wymiary podane są w [mm]. 
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Wymiary podane są w [mm]. 
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Wymiary podane są w [mm]. 
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Podane poniżej wagi urządzeń są wielkościami jedynie orientacyjnymi i nie obejmują wyposażenia 
sterującego. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat wagi należy skontaktować się z działem 
technicznym producenta. 
 
Waga jednostki jest sumą wag:  

 obudowy : wartość pokazana w tabeli oznacza wagą na jeden metr urządzenia; 
 zadaszenia (jeśli występuje) wartość pokazana w tabeli oznacza wagą na jeden metr urządzenia; 
 panelu przedniego 
 wymaganych komponentów  
 wymaganej sekcji wentylatorów (waga zawiera : wagą silnika, wentylatora i ramy nośnej) 
 wyposażenia sterującego i akcesoriów  
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Poniżej przedstawione są wykresy charakterystyki wydajności wentylatorów zainstalowanych w centralach 
serii FM-H. 
 
Wykresy zawierają :  
 

 przepływ powietrza [m3/h] on osi X 
 ciśnienie statyczne [Pa[ na osi Y 

 
możliwe jest określenie na wykresu punktu pracy wentylatora, liczbę obrotów na minutę, efektywność, moc 
zasilania, i poziom głośności (mierzony po stronie ssawnej). 
Wykresy zostały sporządzone dla wlotu i wylotu bez podłączeń do kanału. 
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