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CENTRALE WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNE

Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o.
ul. Sękocińska 38, Wolica k. Warszawy
05-830 Nadarzyn
Tel.: (+48) 22 720 67 73 lub 74
Faks: (+48) 22 720 67 75
biuro@rosenberg.pl
www.rosenberg.pl
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PREZENTACJA GRUPY ROSENBERG

Siedziba
Od 1981 roku siedziba firmy Rosenberg Ventilatoren GmbH oraz g∏ówny zak∏ad produkcyjny znajduje si´ w miejscowoÊci Künzelsau-Gaisbach
w po∏udniowych Niemczech. Pozosta∏e zak∏ady mieszczà si´ w Glaubitz oraz Waldmünchen-Niemcy, na W´grzech, w Czechach, W∏oszech
i Francji. Certyfikat DIN EN ISO 9001 i EUROVENT oraz cz∏onkostwo w Stowarzyszeniu Producentów Urzàdzeƒ Wentylacyjnych RAL,
potwierdzajà doÊwiadczenie firmy Rosenberg oraz jej wiedz´ dotyczàcà projektowania i produkcji urzàdzeƒ wentylacyjnych.

Przedsi´biorstwo z charakterem
Rozwój
Nieustanny przep∏yw informacji od i do klienta daje mo˝liwoÊç
ju˝ w fazie planowania dok∏adnie przystosowaç produkt do jego
oczekiwaƒ.
CAD
¸opatki wirników, silniki
i obudowy projektowane sà
przy pomocy najnowszych
programów wspomagajàcych
projektowanie i produkcj´.

Szeroki profil produkcji
Zintegrowana produkcja uniezale˝nia nas od dostawców,
pomaga sprawnie rozwiàzywaç problemy i gwarantuje szybkà
realizacj´ dostaw.
Ca∏a produkcja silników, wentylatorów i central wentylacyjnych
odbywa si´ w zak∏adach Rosenberg Ventilatoren GmbH.
Tradycyjne metody produkcji
Mimo zaawansowanej technologii
i automatyzacji produkcji nie jest
mo˝liwe wyeliminowanie
tradycyjnych metod wytwarzania
dla osiàgni´cia wysokiej jakoÊci
produktu.

Produkcja silników
Nasze samodzielnie
skonstruowane nawijarki
uzwojeƒ silników umo˝liwiajà ich
wykonywanie nowoczesnà
metodà skrzyde∏kowà.

Produkcja seryjna
Wykwalifikowana kadra
pracownicza oraz sterowane
komputerowo maszyny sà
najwa˝niejszymi elementami
w naszej seryjnej produkcji.

Gwarantowana jakoÊç
Dobór wentylatora zale˝y od wielu czynników. Jego wielkoÊç
musi odpowiadaç zadanej wydajnoÊci powietrza, spr´˝u
i poziomowi ha∏asu.
Dysponujemy w∏asnym laboratorium badawczym.
Pomiary wydajnoÊci
Wszystkie typy wentylatorów
badane sà w trzech komorach
testowych zgodnie z normà DIN
24163.

Badanie ha∏asu
Pomiary poziomu ha∏asu
wykonywane sà w komorze
bezechowej z wykorzystaniem
najnowoczeÊniejszych systemów
pomiarowych firmy Brüel & Kjaer.
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Klimatyzacja
dla lepszego
komfortu

Ambasada Meksyku, Berlin
Ambasada Meksyku jest wyró˝niajàcym si´
obiektem z architektonicznego punktu widzenia.
Audytoria i sale przyj´ç, znajdujàce si´ pod nowoczesnà szklanà konstrukcjà, klimatyzowane
sà przy pomocy urzàdzeƒ firmy Rosenberg.

Wydanie czwarte, luty 2013.
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Przeglàd

Przy∏àcze powietrza wlotowego
Przepustnica i króciec elastyczny
z uziemieniem

Sekcja filtracyjna z wziernikiem
Filtr wst´pny min. F5 na ramie standardowej
lub szynie z zaciskami

Przy∏àcze powietrza
wylotowego
Króciec elastyczny
z uziemieniem

Wy∏àcznik serwisowy
do wentylatorów

W∏àcznik Êwiat∏a
do oÊwietlenia wn´trza
centrali z lampkà kontrolnà

4

Wziernik
dwuwarstwowy wziernik
z tworzywa sztucznego
z uszczelkà

Wentylator powietrza wywiewanego
z nap´dem bezpoÊrednim
lub pasowym, montowany
na antywibracyjnch podk∏adkach
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Przeglàd

Wymiennik z odzyskiem ciep∏a
Krzy˝owy wymiennik ciep∏a
z regulacjà obejÊcia (by-pass)

Sekcja filtracyjna z wziernikiem
Filtr powietrza wywiewanego F5 min. G4
na ramie standardowej lub szynie z zaciskami

Przy∏àcze powietrza wywiewanego
Króciec elastyczny z uziemieniem

Przy∏àcze powietrza
nawiewanego
Przepustnica i króciec
elastyczny z uziemieniem

Nagrzewnica
wodna, elektryczna
lub ogrzewanie
bezpoÊrednie

Ch∏odnica
z odkraplaczem
na wod´ lodowà
lub freonowa

Wentylator powietrza
nawiewanego
z nap´dem bezpoÊrednim
lub pasowym, montowany
na antywibracyjnych
podk∏adkach

Sekcja filtracyjna
z wziernikiem
Filtr powietrza nawiewanego
min. F7 na ramie
standardowej lub szynie
z zaciskami
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Funkcja

Funkcja

Technika klimatyzacyjna jest technologià przysz∏oÊci.
Znajduje ona zastosowanie zarówno w obszarze high-tech, jak i w klasycznej technologii budowy budynków.
Podstawowe funkcje urzàdzeƒ klimatyzacyjnych mo˝na
prosto wyjaÊniç w kilku s∏owach.
Celem klimatyzacji jest transportowanie Êwie˝ego powietrza z zewnàtrz do wn´trza budynku. Powietrze jest
przy tym poddane obróbce za pomocà ró˝nych komponentów klimatyzacyjnych. Wa˝nà rol´ odgrywa w tym
procesie filtr. Jego zadaniem jest usuwanie zanieczyszczeƒ z powietrza. W okresie letnim ch∏odzenie powietrza

6

doprowadzanego zapewnia komfortowà temperatur´
wewnàtrz pomieszczeƒ. W zimnej porze roku nagrzewnica sprawia, ˝e dop∏ywajàce do pomieszczeƒ Êwie˝e
powietrze ma odpowiednio wy˝szà temperatur´. Wskutek ogrzewania powietrze w pomieszczeniu jest zimà
zwykle bardzo suche. Tu pomocny okazuje si´ nawil˝acz.
Nasze wysokowydajne wentylatory nawiewajàc powietrze powodujà powstawanie szumów, które za pomocà
t∏umików dêwi´ku sà redukowane do odpowiednio niskiego poziomu.
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Funkcja

Celem techniki klimatyzacyjnej jest zapewnienie w zamkni´tych pomieszczeniach Êwie˝ego, wolnego od zanieczyszczeƒ powietrza o odpowiedniej temperaturze.

Krótko mówiàc, celem klimatyzacji jest stworzenie przyjemnej atmosfery do pracy i wypoczynku.

PRZEPUSTNICA

FILTRACJA
WST¢PNA

FILTRACJA
KO¡COWA

TRANSPORTOWANIE

OGRZEWANIE

CH¸ODZENIE

Na kolejnych stronach znajdziecie Paƒstwo szczegó∏owy opis elementów naszych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

T¸UMIENIE

Prosimy pami´taç, i˝ oferujemy równie˝ rozwiàzania
spe∏niajàce indywidualne wymagania – centrale „szyte
na miar´”.
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Obudowa

Obudowa
Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Rosenberg wykonywane sà z wykorzystaniem aluminiowych konstrukcji
ramowych o gruboÊci paneli 20 mm (typoszereg A20),
jak równie˝ wysokiej jakoÊci stalowych konstrukcji
ramowych o gruboÊci paneli 40 mm (typoszereg
S40/R40) i 60 mm (typoszereg S60 oraz I60). Centrale
I60 o specjalnej konstrukcji profila charakteryzujà si´
brakiem mostków cieplnych. W oferie znajdujà si´
równie˝ centrale bezszkieletowe typu F40 zbudowane
z paneli gruboÊci 40 mm.
Typoszeregi S40/R40/F40 i S60 mogà byç dostarczane
w wykonaniu dachowym (odpornym na dzia∏anie czynników atmosferycznych) oraz w wykonaniu higienicznym.
Coroczne certyfikacje umo˝liwiajà nam dostarczanie
na specjalne zamówienie tak˝e central wykonywanych
wed∏ug standardu RAL.

A20

S40

S60

I60

F40

Konstrukcja ramowa sk∏ada si´ profili ∏àczonych naro˝nikami z tworzywa sztucznego wzgl. aluminiowych odlewów ciÊnieniowych. Panele wype∏nione sà niepalnà,
dêwi´koch∏onnà i termoizolacyjnà we∏nà mineralnà. Poza standardowym wykonaniem paneli i szkieletu ze stali ocynkowanej mo˝liwe jest wykonanie na specjalne zamówienie paneli z pow∏okà aluminiowanà lub ze stali
szlachetnej. Drzwi inspekcyjne sà wyposa˝one w regulowane w trzech p∏aszczyznach zawiasy oraz dêwignie
ryglujàce, które na specjalne zamówienie mogà byç
wyposa˝one w zamki.
¸atwy dost´p do elementów obs∏ugowych centrali zapewniajà drzwi otwierane pod kàtem niemal˝e 180°,
a w razie potrzeby istnieje tak˝e mo˝liwoÊç zastosowania zdejmowanych paneli.
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Obudowa

Do ∏àczenia sekcji stosowane sà stabilne w´z∏ówki oraz
– w przypadku wi´kszych wymiarów modu∏ów – dodatkowe klamry spinajàce. Miejsca czo∏owe ∏àczenia sekcji
uszczelniane sà uszczelkà z pianki neoprenowej gruboÊci 5 mm.

W sekcjach szczególnie nara˝onych na dzia∏anie wilgoci stosowane sà wanny pod∏ogowe ze stali nierdzewnej
wzgl. aluminium ze spadem z ka˝dej strony i odp∏ywem
po stronie obs∏ugowej, zapewniajàce swobodny odp∏yw
nagromadzonego kondensatu.
Stabilne uchwyty transportowe gwarantujà optymalne
ustawienie i monta˝ central w miejscu przeznaczenia.

Ramy monta˝owe mniejszych sekcji wykonywane sà
z ocynkowanej i zaginanej blachy stalowej. Ich wysokoÊç mo˝e wynosiç 100, 300 lub 500 mm. Do wi´kszych
sekcji stosuje si´ spawanà ram´ ze stalowego (ocynkowanego lub lakierowanego), zamkni´tego profilu o przekroju kwadratowym.

Centrale do wielkoÊci 13Q dostarczane sà na paletach,
powy˝ej tej wielkoÊci montowane sà specjalne stopki
transportowe do ramy monta˝owej bàdê bezpoÊrednio
do obudowy.

9
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Wentylator

Wentylator
Szeroka gama dost´pnych wentylatorów Rosenberg
sprawia, i˝ mo˝liwe jest zaoferowanie klientowi odpowiedniego wentylatora dla dowolnego wykonania centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Wentylatory ze swobodnym wlotem nap´dzane silnikami komutowanymi elektronicznie (EC) bàdê silnikami z wirujàcà obudowà wyró˝nia
w szczególnoÊci wysoka moc i kompaktowa koncepcja nap´du.
Zespó∏ silnik-wirnik optymalizowany jest pod wzgl´dem osiàgni´cia wysokiej sprawnoÊci. Dzi´ki bezpoÊredniemu nap´dowi ten typ wentylatora umo˝liwia wielorakie zastosowania w centralach w wykonaniu higienicznym (DIN 1946, VDI 6022). Innowacyjna technologia nap´dowa EC
umo˝liwia osiàgni´cie wysokiego stopnia sprawnoÊci wentylatora w ca∏ym zakresie pr´dkoÊci obrotowej silnika.

We wszystkich wykonaniach central klasyczny wentylator z nap´dem pasowym (pas
klinowy wzgl. p∏aski) znajduje szerokie zastosowanie. Jako jednostki nap´dowe stosowane sà znormalizowane (konwencjonalne) silniki ICE. Posadowienie silnika na ruchomych saniach pozwala na dok∏adnà regulacj´ napi´cia pasków. Dzi´ki ró˝nym
stopniom prze∏o˝enia nap´du oraz wykonaniom wentylatorów z 1-, 2- lub 3-biegowymi silnikami mo˝liwe jest osiàgni´cie dowolnego punktu pracy.

Dwuwlotowe wentylatory promieniowe z nap´dem bezpoÊrednim nadajà si´ w szczególnoÊci do zastosowaƒ w kompaktowych centralach. Poprzez umieszczenie silnika we
wn´trzu wentylatora zminimalizowano jego gabaryty, umo˝liwiajàc monta˝ wentylatora
równie˝ w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

10
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Wentylator

Zastosowanie konwencjonalnych silników ICE do nap´du bezpoÊredniego
wentylatorów ze swobodnym wlotem o Êredniej i du˝ej wydajnoÊci przynios∏o
szereg korzyÊci. Dobór silników IEC optymalizowany jest pod wzgl´dem wysokiej sprawnoÊci wentylatora i niskiego zu˝ycia energii.

W wentylatorach z silnikami konwencjonalnymi standardowo montowane sà wysokiej jakoÊci silniki renomowanych producentów. Wszystkie silniki o mocy na wale powy˝ej 2,2 kW sà wyposa˝ane w pozystory (tj. oporniki
o opornoÊci w∏aÊciwej rosnàcej wraz z temperaturà).
Wszystkie silniki ICE firmy Siemens nadajà si´ do stosowania z falownikami. Na specjalne zamówienie dost´pne sà równie˝ silniki regulowane napi´ciowo.

Stosowane silniki z wirujàcà obudowà produkowane sà
w naszych zak∏adach. Dzi´ki umieszczeniu silnika wewnàtrz wirnika wentylatora uzyskano ekonomicznà i zajmujàcà niewiele miejsca jednostk´ nap´dowà. Pr´dkoÊç obrotowà mo˝na ekonomicznie regulowaç
stopniowo za pomocà transformatora lub elektronicznie
w sposób p∏ynny. Wszystkie silniki z wirujàcà obudowà
sà zasadniczo wyposa˝ane w termokontakty chroniàce
je przed przegrzaniem.

Specjalne, ruchome sanie monta˝owe s∏u˝àce do posadowienia konwencjonalnego silnika pozwalajà na dok∏adnà regulacj´ napi´cia pasków klinowych.
Ró˝norodne akcesoria gwarantujà prawid∏owà prac´
wentylatora i zapewniajà unikni´cie zagro˝eƒ zwiàzanych z jego eksploatacjà zgodnie z normami UE.

11
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Energooszcz´dnoÊç

Energia

Zmniejszenie
zu˝ycia energii
Redukcja kosztów
eksploatacji
Ochrona Êrodowiska
12
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Energooszcz´dnoÊç

Innowacyjna technologia nap´dowa:
Elektronicznie komutowane silniki z wirujàcà obudowà
(EC)
Zalety:

– wysoki stopieƒ sprawnoÊci
– oszcz´dnoÊç energii
– bezstopniowa regulacja pr´dkoÊci
obrotowej
– ma∏e gabaryty silnika
– zintegrowany regulator obrotów
w urzàdzeniu

Dzi´ki zastosowaniu silników EC centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Rosenberg skutecznie przyczyniajà si´
do redukcji kosztów eksploatacji.

Innowacyjna technologia klimatyzacyjna:
Odzysk ciep∏a
Zaleta:

Odzysk energii cieplnej z powietrza
wywiewanego

Warianty:

• krzy˝owy wymiennik ciep∏a (PWT)
• rotacyjny wymiennik ciep∏a (RWT)
• system z czynnikiem poÊredniczàcym
(KVS)

Ró˝norodnoÊç stosowanych w naszych centralach systemów odzysku ciep∏a daje mo˝liwoÊç znalezienia optymalnego rozwiàzania dla ka˝dej aplikacji.
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Odzysk ciep∏a

Odzysk ciep∏a

W technice klimatyzacyjnej najwi´kszy udzia∏
w oszcz´dnoÊci energii oferujà systemy odzysku ciep∏a,
poniewa˝ przenoszà one energi´ cieplnà z powietrza
wywiewanego do powietrza nawiewanego. Wysoki stopieƒ wydajnoÊci takich wymienników ciep∏a pozwala
na znaczàcà redukcj´ kosztów eksploatacji systemów
klimatyzacyjnych.

Wymiennik krzy˝owy
Krzy˝owe wymienniki ciep∏a (PWT) wyst´pujà w dwóch
wariantach wykonania: o przep∏ywie krzy˝owym lub
przeciwpràdowym. Osiàgany stopieƒ sprawnoÊci wynosi maks. oko∏o 75%. Lamele wymiennika wykonywane
sà z odpornego na dzia∏anie wody morskiej aluminium.
Na specjalne zamówienie mogà zostaç pokryte pow∏okà z ˝ywicy epoksydowej np. dla central basenowych
lub wsz´dzie tam gdzie wyst´puje agresywne Êrodowi-
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sko. Dzi´ki wysokiej jakoÊci ∏àczenia lamel mo˝liwe jest
równie˝ stosowanie wymienników krzy˝owych w przypadkach, gdzie usuwane jest mocno zanieczyszczone
powietrze. Obudowa wymiennika wykonywana jest
z ocynkowanej blachy stalowej, powlekanej wysokiej
jakoÊci pow∏okà lakierniczà. Zastosowanie obejÊcia
(by-pass) umo˝liwia pe∏nà kontrol´ procesu odzysku
ciep∏a.
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Odzysk ciep∏a

Wymiennik rotacyjny

Wymiennik z czynnikiem poÊredniczàcym

Stosowanie rotacyjnego wymiennika ciep∏a (RWT) pozwala na uzyskanie maksymalnej sprawnoÊci odzysku
do 85%. Tego typu wymiennik zapewnia równie˝
oszcz´dnoÊç miejsca. Standardowo rotor wykonywany
jest z nawini´tej aluminiowej folii falistej. Ze wzgl´du
na zastosowany materia∏ do wykonania rotorów rozró˝nia si´ dwa rodzaje wymienników: niehigroskopijne i higroskopijne. Te pierwsze s∏u˝à do odzysku ciep∏a jawnego, te drugie odzyskujà dodatkowo wilgoç. Wi´ksze
centrale z odzyskiem ciep∏a dostarczane sà w segmentach i sk∏adane na miejscu. Rotor nap´dzany jest silnikiem z regulowanà pr´dkoÊcià obrotowà ze zintegrowanym sterownikiem.

Zaletà systemów odzysku ciep∏a z czynnikiem poÊredniczàcym (KVS) sà osobno ustawiane wymienniki ciep∏a
dla powietrza nawiewanego i wywiewanego. Z tego powodu niemo˝liwe jest przenikanie powietrza wywiewanego do nawiewanego. Rodzaj i wykonanie wymienników ciep∏a odpowiada kombinacji nagrzewnic
i ch∏odnic, co opisano na kolejnych stronach. Do sterowania systemem KVS stosuje si´ pomp´ obiegowà z regulowanà pr´dkoÊcià obrotowà, pracujàcà zale˝nie
od temperatury powietrza zewn´trznego.

Wymiennik typu rurka ciep∏a
Rurka ciep∏a podobnie jak krzy˝owy wymiennik ciep∏a
(PWT) jest statycznà formà odzysku ciep∏a. Charakteryzuje si´ ca∏kowicie oddzielonymi od siebie strumieniami
powietrza. Warunkiem zastosowania jest wzajemne u∏o˝enie strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego

tj. obok siebie wzgl. jeden nad drugim (powietrze nawiewane u góry). We wn´trzu rurki ciep∏o jest przenoszone
z jednej cz´Êci wymiennika, przez którà przep∏ywa powietrze wywiewane, do drugiej znajdujàcej si´ w strumieniu powietrza nawiewanego.
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Nagrzewnice i ch∏odnice

Nagrzewnice i ch∏odnice
Wiadomo, i˝ dla zapewnienia komfortowej atmosfery
w pomieszczeniu temperatura powietrza ma istotne
znaczenie. Dlatego te˝, nagrzewnice powietrza i ch∏odnice odgrywajà du˝à rol´ w centralach klimatyzacyjnych.
Jako nagrzewnice lub ch∏odnice stosowane sà g∏ównie
lamelowe wymienniki ciep∏a. Do ich wykonania stosowane sà rozmaite kombinacje materia∏ów, poczàwszy
od miedzi/aluminium (rury/lamele) poprzez stal nierdzewnà (rury/lamele), a˝ po lamelowe wymienniki ciep∏a z wykonywane ca∏kowicie z ocynkowanej blachy stalowej. Standardowo obudowy nagrzewnic wykonywane
sà z ocynkowanej blachy stalowej, natomiast w przypadku ch∏odnic stosowane sà takie materia∏y jak: aluminium i stal nierdzewna.
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Nagrzewnice i ch∏odnice

Poza wszechstronnie wykorzystywanym czynnikiem grzewczym wzgl. ch∏odzàcym, jakim jest woda, mo˝liwe jest równie˝ stosowanie mieszanin wody
i glikolu. W przypadku wymienników z bezpoÊrednim odparowaniwm (freonowych) zastosowanie znajduje szeroka gama czynników ch∏odzàcych.
Aby zagwarantowaç dobrà jakoÊç pod∏àczenia wymienników ciep∏a do instalacji, kolektory wyposa˝ono w standardowe miedziane lub stalowe króçce z zewn´trznym gwintem. Na specjalne zamówienie dost´pne sà gwintowane ko∏nierze ∏àcznie z przeciwko∏nierzem. PrzejÊcia króçców przez
obudow´ centrali sà uszczelnione gumowymi uszczelkami, a w przypadku
ch∏odnic dodatkowo izolowane przed wykraplaniem si´ pary wodnej.

Wszystkie lamelowe wymienniki ciep∏a umieszczane sà
w odpornych na Êcieranie prowadnicach szynowych,
pozwalajàcych na ich ∏atwe wyciàganie od strony obs∏ugowej. Umieszczone u góry prowadnice szynowe zapobiegajà przechylaniu si´ wymiennika podczas wyciàgania. Zapewnia to tym samym w∏aÊciwe warunki dla

przeprowadzenia inspekcji i czyszczenia lamel. Podobnie rzecz ma si´ z wysuwanymi ramami systemu przeciwzamro˝eniowego i odkraplaczami. Odkraplacze
mo˝na w ca∏oÊci demontowaç, co zapewnia efektywnoÊç czyszczenia.

Wymagane w przypadku ch∏odnic wanny ociekowe
na wod´ kondensacyjnà wykonywane sà z odpornego
na korozj´ aluminium lub stali nierdzewnej. Dzi´ki odpowiedniemu spadkowi zapewniajà odp∏yw wody kondensacyjnej z boku centrali. Do króçca spustowego wanny
ociekowej mo˝na po stronie ssawnej lub t∏ocznej przy∏àczyç syfon zapobiegajàcy wydostawaniu si´ nieprzyjemnych zapachów z centrali.

Alternatywnym elementem grzewczym w centrali mo˝e
byç nagrzewnica elektryczna z mo˝liwoÊcià wielopoziomowej regulacji mocy. Do ochrony przed przegrzaniem
umieszcza si´ w strumieniu powietrza przep∏ywomierz.
Pod∏àczenie nagrzewnicy nast´puje za poÊrednictwem
listwy zaciskowej.
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Filtr
Obowiàzujàce przepisy wymagajà, aby nawiewane mechanicznie powietrze do pomieszczenia by∏o wy˝szej jakoÊci ni˝ powietrze zewn´trzne. W celu sprostania tym
wymaganiom stosujemy w naszych centralach szerokà
gam´ odpowiednich filtrów. Poza znanymi filtrami kieszeniowymi montowane sà zarówno filtry panelowe jak
i filtry dzia∏kowe typu Z-line. Poniewa˝ filtr ma zasadnicze znaczenie dla czystoÊci powietrza zdarza si´, ˝e
przy nieprzepisowej konserwacji i przeglàdach mo˝e
staç si´ powa˝nym problemem. Dlatego stosowane
przez nas filtry spe∏niajà najwy˝sze wymagania higieniczne.

Stosowane jako kompaktowe mikrofiltry, filtry panelowe
charakteryzujà si´ du˝à powierzchnià filtrujàcà i sà bardzo stabilne. Filtry te sà dost´pne w klasach od G4
do G9. Mo˝na stosowaç je w po∏àczeniu ze standardowà ramà lub jako filtry wsuwane w systemie szyn z zaciskami.
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Filtr

Znane filtry kieszeniowe dost´pne sà w wykonaniu
z krótkà i d∏ugà kieszenià we wszystkich powszechnych
klasach filtrów. Dodatkowo filtry kieszeniowe sà dost´pne w wersji biostatycznej oraz w wykonaniu dla stref niebezpiecznych zagro˝onych wybuchem zgodnie z normà
ATEX.

System szyn z zaciskami (dost´pny do wielkoÊci centrali 20Q) umo˝liwia ekonomiczne z punktu widzenia zajmowanego miejsca umieszczenie filtrów, poniewa˝ nie
jest potrzebna sekcja obs∏ugowa do wymiany filtrów.
Dzi´ki szynie wykonanej w formie zamkni´tego czterokraw´dziowego profilu i biegnàcej przez ca∏à szerokoÊç
centrali mo˝liwe jest równomierne i pewne osadzenie
poszczególnych kaset filtracyjnych. Zamontowane
na trwa∏e uszczelnienie równie˝ po wielokrotnej wymianie filtra gwarantuje wysoki stopieƒ szczelnoÊci.

Standardowo ramy filtrów wykonywane sà z ocynkowanej blachy. W wersji higienicznej i dachowej mo˝liwe
jest, na specjalne zamówienie, wykonanie ze stali nierdzewnej.

Poza opisanymi tutaj dost´pne sà tak˝e inne rodzaje filtrów. Sà to np. filtry z opcjà odt∏uszczania, filtry z wk∏adem z w´gla aktywnego i mikrofiltry a˝ po wysokosprawne filtry powietrza stosowane w technice
aseptycznej.
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Higiena powietrza
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Higiena powietrza

Powietrze – element
niezb´dny do ˝ycia
Nasze spo∏eczeƒstwo od dawna wie, ˝e powietrze – podobnie jak woda – nale˝y do podstawowych pierwiastków ˝ycia.
Czy higiena powietrza jest zaniedbywana? Nie jest ona
jeszcze najwa˝niejsza podczas planowania i eksploatacji, choç jest to bezwzgl´dnie potrzebne. Dowodzi tego
choçby powy˝szy slogan: powietrze – element niezb´dny do ˝ycia.

Brak higieny powietrza powoduje nie tylko ograniczenie
komfortu ˝yciowego, lecz tak˝e ma negatywny wp∏yw
na zdrowie ludzi i prowadzi do z∏ego samopoczucia,
w∏àczajàc w to tzw. syndrom chorego budynku.
Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne firmy Rosenberg
stanowià rozwiàzanie dla wszystkich tych problemów.
Dowodzi tego uzyskanie przez urzàdzenia firmy Rosenberg dwóch certyfikatów poÊwiadczajàcych zgodnoÊç
z normami VDI 6022 i DIN 1946.

21

Centrale 2013_wydanie4.qxd:Centrale 2008.qxd

8-02-13

14:27

Page 22

Nawil˝acze

Nawil˝acze
Dla przyjemnej atmosfery w pomieszczeniu poza temperaturà znaczenie ma równie˝ wilgotnoÊç powietrza.
Do powszechnie stosowanych typów nawil˝aczy nale˝à

poza nawil˝aczami rozpylajàcymi i ze z∏o˝em zraszanym równie˝ nawil˝acze parowe i wysokociÊnieniowe.

Nawil˝acze rozpylajàce za pomocà precyzyjnych dysz
rozpylajà wod´ na drobne czàstki na du˝ych powierzchniach w strumieniu przep∏ywajàcego powietrza. Woda
niezaabsorbowana przez powietrze zbierana jest
w wannie ociekowej i odprowadzana, zaÊ w przypadku
obiegowych nawil˝aczy ponownie rozpylana w strumieniu powietrza.

ponadto oczyszczaniu powietrza, poniewa˝ uwalniajà je
od substancji zapachowych i szkodliwych zanieczyszczeƒ.

Nawil˝anie w komorze rozpylania nast´puje adiabatycznie (bez udzia∏u energii termicznej dostarczanej z zewnàtrz). Podczas absorpcji wilgotnoÊci powietrze równoczeÊnie ulega och∏odzeniu. Komory rozpylajàce s∏u˝à
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W przypadku nawil˝aczy parowych, para wodna wytwarzana jest w procesie wrzenia wody w odpowiednim
urzàdzeniu i jest nast´pnie rozpraszana w strumieniu
przep∏ywajàcego powietrza.
Szczególnà formà nawil˝aczy rozpylajàcych sà nawil˝acze wysokociÊnieniowe. Wysokie ciÊnienie wody zapewnia bardzo drobne rozpylenie wody.
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Nawil˝acze

Nawil˝acze ze z∏o˝em zraszanym zbudowane sà ze
struktury makrokomórkowej (struktura plastra pszczelego), najcz´Êciej w formie kasety, przez którà przep∏ywa
powietrze. W razie potrzeby woda ze zbiornika jest równomiernie rozdzielana na ca∏à struktur´, która jà absorbuje. Przep∏ywajàce powietrze odbiera wilgotnoÊç,
och∏adzajàc si´ przy tym.

Aby zagwarantowaç trwa∏à i higienicznà eksploatacj´ instalacji, rozsàdne jest zastosowanie urzàdzenia do odsalania wody zapobiegajàcego osadzaniu si´ wapnia
oraz dozownika, przerywajàcego tworzenie si´ zarodników.

Nawil˝acze parowe wykorzystujà suchà par´, która jest
wprowadzana do strumienia powietrza za pomocà lancy parowych. W przypadku tego rodzaju nawil˝ania temperatura powietrza pozostaje na sta∏ym poziomie.
Zaletami tego typu nawil˝aczy sà niewielkie nak∏ady mechaniczne w obr´bie urzàdzenia, a tak˝e dobre w∏aÊciwoÊci higieniczne.

Do budowy nawil˝aczy stosowane sà wy∏àcznie materia∏y odporne na korozj´, na przyk∏ad aluminium i stal
nierdzewna. W przypadku sekcji nawil˝ania na pod∏odze przewidziane sà standardowo wanny ociekowe
na wod´ kondensacyjnà.

23

Centrale 2013_wydanie4.qxd:Centrale 2008.qxd

8-02-13

14:27

Page 24

T∏umiki dêwi´ku

T∏umiki dêwi´ku
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T∏umiki dêwi´ku

T∏umiki dêwi´ku muszà byç stosowane wsz´dzie tam,
gdzie emitowany ha∏as przez wentylator centrali oraz
ha∏as spowodowany przep∏ywem powietrza jest niedopuszczalny. W tym celu w urzàdzeniu lub instalacji wentylacyjnej stosowane sà kulisy dêwi´koch∏onne. Dzi´ki
swojej konstrukcji kulisy absorbujà cz´Êç dêwi´ku przenoszonego przez powietrze. Stopieƒ redukcji dêwi´ku
mo˝e si´ zmieniaç w zale˝noÊci od ró˝nych d∏ugoÊci
i form konstrukcyjnych kulis dêwi´koch∏onnych.

Kulisa dêwi´koch∏onna sk∏ada si´ z ramy wykonywanej
z ocynkowanej blachy stalowej, wype∏nionej niepalnà,
t∏umiàcà dêwi´ki we∏nà mineralnà. Powierzchnie boczne
kulisy pokryte sà tkaninà z w∏ókna szklanego, odpornà
na rozerwanie. Dlatego te˝ kulisy mo˝na czyÊciç zarówno na sucho, jak i na mokro.

Obudowa oraz kulisy dêwi´koch∏onne sà zamontowane
w taki sposób, by demonta˝ w celu przeprowadzenia
pracy konserwacyjnych i czyszczenia by∏ ∏atwy. Na specjalne zamówienie mo˝liwe jest wykonanie kulis z pokryciem z blachy perforowanej lub folii.
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Centrale w wykonaniu
dachowym
W klimatyzowanych budynkach cz´sto brak jest miejsca
na umieszczenie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
W takich sytuacjach urzàdzenia montowane sà na zewnàtrz.

Wystarczajàcà ochron´ przed korozjà zapewnia cynkowana ogniowo powierzchnia zewn´trznych paneli. Dost´pne na specjalne zamówienie klienta dodatkowe malowanie proszkowe w znaczàcy sposób poprawia
w∏aÊciwoÊci antykorozyjne. Alternatywnie mogà byç stosowane panele aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. Panele przykr´cane sà do ramy centrali za pomocà specjalnych Êrub samouszczelniajàcych tak, ˝e
od zewnàtrz po∏àczenia te sà szczelne i odporne
na dzia∏anie czynników atmosferycznych.

W celu ochrony przed dostaniem si´ wody do wn´trza
centrali stosuje si´ standardowo zadaszenie zabezpieczajàce przed dzia∏aniem czynników atmosferycznych.
Jest ono dost´pne w wersji wykonywanej z ocynkowanej blachy stalowej wzgl. z blachy pokrywanej pow∏okà
ochronnà. W przypadku wi´kszych konstrukcji zadaszenie centrali wykonywane jest w formie trapezu. We
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wszystkich wariantach minimalny wyst´p zadaszenia
wynosi 100 mm.
Ramy monta˝owe, do maksymalnej wysokoÊci 500 mm,
posiadajà równie˝ okap na ca∏ym obwodzie, dzi´ki czemu Êciekajàca woda nie przedostaje si´ pod urzàdzenie.
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Centrale w wykonaniu dachowym

Wszystkie znajdujàce si´ na zewnàtrz elementy z tworzywa sztucznego sà odporne na dzia∏anie promieni UV,
a tym samym nadajà si´ do u˝ytku przez d∏ugi okres.
Wy∏àcznik serwisowy wentylatora i inne wystajàce komponenty zaopatrzono w daszki ochronne, aby chroniç je
nie tylko przed wodà, lecz tak˝e w szczególnoÊci
przed odk∏adajàcym si´ Êniegiem i lodem.
Po stronie wlotu lub wylotu dost´pne sà odporne
na dzia∏anie czynników atmosferycznych kratki ochron-

ne oraz czerpnie na wlocie i wyrzutnie na wylocie centrali. Czerpnie lub wyrzutnie sà skonstruowane w taki
sposób, ˝e powierzchnia przekroju wlotu oraz wylotu nie
ulega zmniejszeniu. Dodatkowo czerpnia na ca∏ym obwodzie posiada rynienk´ s∏u˝àcà do ochrony wlotu
centrali przed Êciekajàcà wodà. Istnieje te˝ mo˝liwoÊç
zastosowania na wlocie odkraplaczy w celu zbierania
przedostajàcych si´ do wn´trza urzàdzenia kropli wody.
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Centrale w wykonaniu
higienicznym
W przypadku rygorystycznych warunków z higienicznego punktu widzenia jakie powinna spe∏niç centrala stosowane jest specjalne wykonanie urzàdzenia. W celu
kontroli i dowiedzenia higienicznej niezawodnoÊci konstrukcji wykonane zosta∏y kontrole wzoru konstrukcyjnego pod kàtem higieny wed∏ug VDI 6022 oraz DIN 1946
cz´Êç 4.

Wewn´trzna strona obudowy wyposa˝ona jest w malowane proszkowo panele, alternatywnie mo˝liwe jest
równie˝ zastosowanie stali szlachetnej bàdê aluminium.
Poczàwszy od wysokoÊci centrali w Êwietle 1,20 m pod∏oga wykonywana jest ze stali nierdzewnej. Pod∏oga
urzàdzenia jest ÊciÊle po∏àczone z ramà i posiada
uszczelnienie odporne na dzia∏anie Êrodków dezynfekujàcych. Daje to w efekcie ca∏kowicie g∏adkà powierzchni´, którà dzi´ki du˝ym drzwiom inspekcyjnym mo˝na
w ∏atwy sposób czyÊciç. Wanny ociekowe sà osadzone
g∏´boko w pod∏odze i poprzez odpowiednie pochylenie
gwarantujà ca∏kowity odp∏yw wody.
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W centralach w wykonaniu higienicznym preferowane
jest stosowanie wentylatorów ze swobodnym wlotem
z nap´dem bezpoÊrednim. Dla celów konserwacyjnych
wentylatory ma∏ych gabarytów mo˝na wyjmowaç z boku
centrali. W wi´kszych urzàdzeniach w przypadku wentylatorów w obudowie przewidziano pokryw´ inspekcyjnà oraz odp∏yw wody kondensacyjnej. Na specjalne
zamówienie dost´pne sà tak˝e wentylatory z pow∏okà
ochronnà.
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Centrale w wykonaniu higienicznym

Krzy˝owe i lamelowe wymienniki ciep∏a wykonywane sà
z lamel pokrytych ˝ywicà epoksydowà. Dodatkowo ramy lamelowych wymienników ciep∏a wytwarzane sà ze
stali szlachetnej, a rury w ca∏oÊci z miedzi.

Hermetyczne przepustnice wielop∏aszczyznowe wykonywane sà z aluminium, a ich wewn´trzna powierzchnia
jest ca∏kowicie g∏adka. Stosowane sà wy∏àcznie przepustnice z ko∏ami z´batymi i nap´dami umieszczonymi
na zewnàtrz. Jako przy∏àcza kana∏owe stosowane sà
g∏adkie króçce izolacyjne z gumowà uszczelkà EPDM
na ca∏ym obwodzie.

OÊwietlenie, wzierniki oraz wewn´trzne okablowanie
urzàdzenia sà wykonywane zgodnie ze specjalnymi wymaganiami higienicznymi. Sekcje wentylatora i filtra sà
standardowo wyposa˝one w oÊwietlenie i wziernik.
Na specjalne zamówienie równie˝ inne sekcje mogà
byç wykonywane w taki sposób.
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Automatyka
i technika regulacji
Regulatory firmy Rosenberg zosta∏y opracowane specjalnie do zastosowaƒ w technologii obróbki powietrza.
Za ich pomocà reguluje si´ prac´ wszystkich podzespo∏ów funkcyjnych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Dzi´ki nim mo˝emy Paƒstwu zagwarantowaç optymalny
komfort i bezpieczeƒstwo obs∏ugi oraz pe∏nà kontrol´
central. Regulatory produkowane sà zgodnie z dyrektywami VDE.

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne firmy Rosenberg
tworzà wraz z dostosowanymi do nich regulatorami
optymalnà ca∏oÊç. Dzi´ki tej koncepcji uda∏o si´ osiàgnàç maksymalny komfort przy minimalnych nak∏adach
energetycznych i niewielkich kosztach.

Typoszereg TR kompaktowych regulatorów firmy Rosenberg szczególnie dobrze nadaje si´ do regulacji temperatury w pomieszczeniach wzgl. temperatury powietrza
nawiewanego. Regulatory te sà stosowane do transformatorowego sterowania wentylatorami z nap´dem bezpoÊrednim i pasowym. Do regulacji temperatury s∏u˝y
programowalny regulator wyposa˝ony w mikroprocesor.
Regulatory TR posiadajà ∏atwy w obs∏udze panel z wyÊwietlaczem.
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W przypadku sterowników typoszeregu „Airtronic” wykorzystana zosta∏a najnowoczeÊniejsza technologia
DDC. WÊród zalet tej technologii nale˝y wyró˝niç mo˝liwoÊç dostosowania sterowników do specyficznych wymagaƒ klienta i ró˝nych rodzajów zastosowaƒ. Obs∏uga
nast´puje zdalnie poprzez panel obs∏ugowy (zdj´cie
po prawej), na którym wyÊwietlane sà tekstem niezaszyfrowanym wszystkie komunikaty b∏´dów i stany robocze
urzàdzenia.

Dzi´ki urzàdzeniom „Airtronic” mo˝liwe jest zarówno
sterowanie falownikami, jak i nowoczesnymi wentylatorami EC (z elektronicznà komutacjà). Sterownik mo˝e
równie˝ zostaç w∏àczony do systemu kontroli budynku
dzi´ki programowi wizualizacyjnemu. Zdalne zapytania

i rozkazy mo˝liwe sà do wykonania za poÊrednictwem
modemu.
Szczegó∏owe informacje dost´pne sà w katalogu informacyjnym firmy Rosenberg poÊwi´conym technice regulacji.

Panel obs∏ugowy regulatora typoszeregu „Airtronic”
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JakoÊç i serwis
Dzi´ki d∏ugoletniemu doÊwiadczeniu w najrozmaitszych
dziedzinach techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej mo˝emy zaoferowaç Paƒstwu nasze specjalne us∏ugi:
• dostarczanie specjalistycznego personelu instalacyjnego
• regulacja instalacji ∏àcznie z uruchomieniem
• pomoc naszych fachowców przy ustawianiu urzàdzeƒ klimatyzacyjnych i wentylatorów
• pomiary wydajnoÊci instalacji wentylacyjnych z ekspertyzami i raportami na ˝yczenie klienta
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• optymalizacja instalacji poprzez wymian´ wentylatorów wzgl. central wentylacyjno-klimatyzacyjnych
• optymalizacja doboru wentylatorów dla okreÊlonych
zadaƒ i urzàdzeƒ (laboratoryjne badanie wydajnoÊci
i poziomu ha∏asów)
• naprawy i remonty central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz wentylatorów u klienta
• szkolenia w zakresie wszystkich zagadnieƒ dotyczàcych „techniki klimatyzacyjnej” i „techniki wentylacyjnej”.

Centrale 2013_wydanie4.qxd:Centrale 2008.qxd

8-02-13

14:27

Page 33

JakoÊç i serwis

Przed rozpocz´ciem prac instalacyjnych i monta˝owych
b´dà nam potrzebne okreÊlone informacje wzgl. prace
przygotowawcze:
• przygotowanie planów budowlanych budynków i instalacji, a tak˝e odpowiednich uk∏adów po∏àczeƒ
elektrycznych
• informacje na temat warunków miejscowych majàcych znaczny wp∏yw na przebieg prac monta˝owych
• informacje na temat terminu monta˝u, wyposa˝enia
i dróg transportowych na miejscu

• wspó∏praca personelu zak∏adowego przy instalacjach, w przypadku których do celów monta˝owych
konieczne jest tymczasowe ograniczenie dost´pnoÊci; personel ten musi posiadaç uprawnienia dost´powe
• uprawnienia dost´powe dla naszego personelu oraz
przygotowanie kluczy do odnoÊnych pomieszczeƒ
• zezwolenie na parkowanie przy budynkach na czas
przeprowadzania prac monta˝owych

33
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Opis central

Informacje techniczne
Wprowadzenie
Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Rosenberg zosta∏y zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych osiàgni´ç technicznych i naukowych. PrzemyÊlana konstrukcja u∏atwia prosty i tani monta˝ w miejscu
przeznaczenia bez potrzeby u˝ycia specjalistycznych
narz´dzi czy oprzyrzàdowania.
Szeroki asortyment central umo˝liwia ich stosowanie
w zakresie przep∏ywu powietrza od 500 m3/h
do 115 000 m3/h i realizacj´ ró˝norodnych zastosowaƒ,
od najprostszych b´dàcych wentylatorem nawiewnym
lub wywiewnym po jednostki nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciep∏a realizowanym na klika sposobów wyposa˝one w nagrzewnice, ch∏odnice itp. Dobór poszczególnych zespo∏ów odbywa si´ za pomocà specjalistycznego
programu komputerowego, natomiast za∏o˝enia doboru
wykonywane sà wed∏ug wymogów projektanta instalacji
wentylacyjnej. Na specjalne ˝yczenie mogà byç wykonane centrale wentylacyjne o wydajnoÊciach wi´kszych
od 115 000 m3/h – wymaga to jednak uzgodnieƒ technicznych z naszym biurem techniczno-handlowym.
Centrale mogà mieç przekrój zarówno prostokàtny, jak
i kwadratowy. Dla przedzia∏u wydajnoÊci od 2 000 m3/h

Warianty i wykonania:
• Wykonania standardowe do monta˝u
wewn´trznego, przep∏yw powietrza poziomy
• Centrale w wykonaniu RAL
• Centrale higieniczne
• Centrale dachowe
• Wykonania przeciwwybuchowe (Ex)
• Wykonania morskie
• Wykonania specjalne z pionowym przep∏ywem
powietrza lub wykonania kompaktowe
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do 16 000 m3/h centrale majà szkielet wykonywany z profili aluminiowych natomiast Êciany z paneli o gruboÊci
20 mm wype∏nione we∏nà mineralnà. Centrale ze szkieletem z profili stalowych i paneli gruboÊci 40 mm stosowane sà dla wydajnoÊci od 2 000 m3/h do 115 000 m3/h.
Stalowy 40 mm profil stosowany jest równie˝ w centralach typu RAL. Typoszereg ten wykonywany jest
zgodnie z zaleceniami Stowarzyszenia Producentów
Urzàdzeƒ Wentylacyjnych i podlega rygorystycznym
kontrolom Niemieckiego Instytutu JakoÊci (TÜV). Centrale RAL charakteryzujà si´ wysokà sprawnoÊcià, ∏atwoÊcià obs∏ugi i konserwacji. Wyst´pujà w wykonaniach wewn´trznych, dachowych i higienicznych.
W celu obni˝enia kosztów oraz racjonalnego wykorzystania miejsca przeznaczonego na monta˝ urzàdzenia
do wydajnoÊci 2 500 m3/h mogà byç stosowane
jednostki podwieszane z izolacjà 20 mm.
Wszystkie centrale mogà byç wyposa˝one w pe∏nà
automatyk´ sterujàcà i pomiarowà jak równie˝ tylko
w niektóre jej elementy jak regulatory RTE/D TR lub
MSE/D TR, zabezpieczenia przeciwzamro˝eniowe, manometry ró˝nicowe, si∏owniki, przepustnice i inne.

Za∏àczana dokumentacja:
• Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa
• Karta centrali
• Deklaracja ZgodnoÊci
• Znak CE
• Rysunek z∏o˝eniowy i lista elementów
• Centrale Ex: Deklaracja ZgodnoÊci z ATEX
• Centrale RAL: lista elementów, tabliczka
znamionowa zawierajàca maks. liczb´ obrotów
i koƒcowe straty ciÊnienia na filtrach
• Centrale w wykonaniu morskim: dokumentacja
wg Lloyd, Marine, Binnenschiffe.
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Opis central

Specyfikacja
Symbole podane w specyfikacji opisujà ca∏e urzàdzenie ∏àcznie z jego funkcjami.

Symbol centrali
Symbol sekcji
Rodzaj obudowy
A = aluminiowe profile
R = stalowe profile w wykonaniu RAL
S = stalowe profile
I = stalowe izolowane profile
F = centrala bezszkieletowa
20 = panele gruboÊci 20 mm
40 = panele gruboÊci 40 mm
60 = panele gruboÊci 60 mm
WielkoÊç centrali
Q = przekrój kwadratowy
R = przekrój prostokàtny (wysokoÊç
mniejsza od szerokoÊci)
F = centrala podwieszana
Wykonanie
I = wewn´trzne – standard
H = higieniczne 1)
W = dachowe 1)
S = morskie 2)

Rodzaj centrali / sekcji
Z = nawiewna
A = wywiewna
K = nawiewno-wywiewna
W = z odzyskiem ciep∏a
S = sekcja t∏umika akustycznego 4)
Wykonanie poszczególnych sekcji
N = nie ma dalszej klasyfikacji
E = wykonanie przeciwwybuchowe (Ex) 3)
D = zgodny z za∏àczonà specyfikacjà 4)

1)

wykonanie wy∏àcznie z zastosowaniem profilu stalowego

2)

wymagane konsultacje z producentem

3)

przeznaczone do instalacji w strefie 2 i/lub transportowania powietrza ze strefy 2. Wykonanie Ex do zastosowaƒ w strefie 1
na specjalne zamówienie.

4)

obowiàzuje tylko dla standardowych sekcji dobieranych wst´pnie z tabel.
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Obudowa

Dodatkowe zabezpieczenie central dachowych
Centrale dachowe wyposa˝one sà standardowo w zadaszenie wykonywane z blachy ocynkowanej ze zintegrowanymi
okapami chroniàce urzàdzenie przed opadami atmosferycznymi. W du˝ych centralach szerokoÊci 2,7 m dach wykonywany jest z blachy trapezowej w kolorze RAL 7035. Wszystkie
miejsca styku poziomych profili ramy noÊnej z pionowymi sà
uszczelnione silikonem. W celu u∏atwienia transportu poszczególnych sekcji dach dostarczany jest luzem – do zamontowania na centrali w miejscu przeznaczenia.
Sekcje wlotowe sà skonstruowane tak, aby pr´dkoÊç powietrza zewn´trznego na kratce wlotowej nie przekracza∏a
2,5 m/s. W przypadku pr´dkoÊci wy˝szych od 2,5 m/s stosowane sà odkraplacze. W wykonaniu z przepustnicami wielop∏aszczyznowymi usytuowanymi wewnàtrz centrali, sekcje zostajà odpowiednio przed∏u˝one.
Wlotowe kratki ochronne lub czerpnie wzgl. wyrzutnie z ocynkowanej blachy stalowej dostarczane sà na specjalne zamówienie. D∏awiki do przeprowadzenia kabli elektrycznych przez
obudow´ centrali wykonywane sà z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego.

Ramy podstawy
Do wielkoÊci R16 (1650/1350 mm) ramy wykonywane sà
z ocynkowanej blachy stalowej gruboÊci 3 mm. WysokoÊç
ram dowolna z zakresu 100 – 500 mm. WysokoÊç ramy nale˝y podaç w zamówieniu.
Od wielkoÊci centrali 16Q ( ■ 1650 mm) dostarczana jest
standardowo spawana rama wysokoÊci 100 mm wykonywana
z ocynkowanego, stalowego profilu o przekroju kwadratowym.
W wykonaniu RAL naro˝niki (aluminiowe wzgl. plastikowe),
profile szkieletu i zewn´trzne poszycie paneli sà pokrywane
pow∏okà z tworzywa sztucznego. Na specjalne ˝yczenie zewn´trzne poszycie paneli oraz sekcja wlotowa powietrza zewn´trznego z wannà pod∏ogowà i króçcem spustowym mogà
byç wykonane z blachy nierdzewnej typu 1.4301, natomiast
dach w centralach dachowych mo˝e byç pokryty pow∏okà
z tworzywa sztucznego.
D∏ugoÊç sekcji wlotowej dla central do wielkoÊci 16Q wynosi
240 mm, dla central o wi´kszym przekroju wielkoÊç ta wynosi
480 mm.

Obudowa central higienicznych
W wykonaniu higienicznym naro˝niki aluminiowe i profile
szkieletu sà pokrywane pow∏okà z tworzywa sztucznego, na tomiast wewn´trzne poszycie paneli i ca∏kowicie g∏adka wan na pod∏ogowa wykonywane sà z blachy nierdzewnej typu
1.4301. Miejsca styku profili szkieletu i wanny pod∏ogowej sà
uszczelnione silikonem odpornym na niekorzystne dzia∏anie
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Êrodków czyszczàcych. Przepustnice wielop∏aszczyznowe
spe∏niajà wymagania norm DIN 1946 T4 odnoÊnie szczelnoÊci
(do wewnàtrz pomieszczenia).

Drzwi
Centrale wykonane z profili aluminiowych i 20 mm paneli
Drzwi inspekcyjne mogà byç zgodnie z ˝yczeniem zdejmowane lub otwierane (na zawiasach). Wyposa˝one sà w obrotowe
zamki ryglujàce do obs∏ugi których stosowany jest specjalny
klucz.
Centrale wykonane z profili stalowych i 40 mm paneli
Centrale w wielkoÊciach S40-/R40 -07Q, 08Q, 10R mogà byç
zgodnie z ˝yczeniem wyposa˝one w drzwi inspekcyjne zdejmowane lub otwierane (na zawiasach). Drzwi posiadajà obrotowe zamki ryglujàce wyposa˝one w klamki.
Dodatkowe zabezpieczenia
Drzwi inspekcyjne majà standardowo od strony wylotu centrali dwustopniowe zamki ryglujàce pozwalajàce na unikni´cie
niebezpieczeƒstwa zwiàzanego z ró˝nicà ciÊnieƒ podczas
otwierania drzwi.
W przypadku central dachowych drzwi inspekcyjne mo˝na zabezpieczyç podczas prac konserwacyjnych przed przypadko wym zatrzaÊni´ciem za pomocà wbudowanej blokady.

Dodatkowe informacje dotyczàce
central w wykonaniu EX
Centrale Rosenberg w wykonaniu EX przeznaczone sà do instalacji w strefie 2 i/lub transportowania powietrza ze strefy 2.
Wykonanie Ex do zastosowaƒ w strefie 1 dostarczane sà
na specjalne zamówienie. Wszystkie elementy centrali sà dok∏adnie dobrane i sprawdzone pod wzgl´dem przewodnoÊci
elektrostatycznej. Równie˝ elementy wyposa˝enia jak: wy∏àczniki serwisowe, czujniki temperatury, oÊwietlenie spe∏niajà wymagania dla urzàdzeƒ przeznaczonych do pracy w strefie zagro˝onej wybuchem.
Przy doborze centrali nale˝y ustaliç, czy urzàdzenie b´dzie
transportowaç powietrze ze strefy 1 lub 2, lub czy b´dzie zainstalowane w jednej ze stref, czy te˝ jedno i drugie.
W centralach s∏u˝àcych do transportowania powietrza z pomieszczeƒ zagro˝onych wybuchem wszystkie elementy z two rzywa sztucznego sà wykonywane z materia∏u antystatyzowanego spe∏niajàcego wymogi opornoÊci powierzchniowej
zgodnej z dyrektywà ATEX 94/9/WE. Standardowo szkielet
centrali i wewn´trzne powierzchnie paneli pokrywane sà pow∏okà ze specjalnego tworzywa sztucznego, które zapobiega
powstawaniu wy∏adowaƒ elektrostatycznych w urzàdzeniu.
Wszystkie elementy centrali przewodzàce pràd elektryczny sà
uziemione dla wyrównania potencja∏ów.
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Obudowa – profil 20 mm

Rama i panele
Do wykonania central Rosenberg stosowane sà dwa rodzaje
profili: 20 mm z aluminium i 40 mm ze stali ocynkowanej.
Wszystkie modu∏y sà uziemione dla wyrównania potencja∏ów.
Obudowa 20 mm dla central wielkoÊci A20-07F do A20-13Q
Stosowana w centralach standardowych przeznaczonych
do monta˝u wewn´trznego.
Szkielet sk∏ada si´ z:
– dwukomorowego profilu aluminiowego;
– naro˝ników z odlewu aluminiowego.
Panele gruboÊci 20 mm zbudowane sà z zewn´trznego i we wn´trznego p∏aszcza blachy ocynkowanej oraz zawartej pomi´dzy nimi izolacji.
Stosowane gruboÊci blachy:
– do wielkoÊci central 08Q p∏aszcz zewn´trzny ma gruboÊç
1,0 mm, wewn´trzny 0,75 mm;
– od wielkoÊci central 10Q p∏aszcz zewn´trzny ma gruboÊç
1,25 mm, wewn´trzny 1,0 mm.

Fragment 20 mm obudowy

wkr´tów mocujàcych panele przewidziano w aluminiowym
profilu szkieletu specjalny rowek prowadzàcy. Profile szkieletu
∏àczone sà z naro˝nikami za pomocà wstrzeliwanych bolców.
Do ∏àczenia poszczególnych modu∏ów centrali stosowane sà
proste w u˝yciu klamry spinajàce.
Zastosowane do konstrukcji szkieletu dwukomorowe profile
zapobiegajà osadzaniu si´ kondensatu na ich powierzchni ze
wzgl´du na brak mostków termicznych.

Izolacj´ cieplnà stanowi niepalna i t∏umiàca dêwi´ki we∏na mineralna.
Panele zamocowane sà do profilu za pomocà blachowkr´tów
nie wystajàcych do Êrodka urzàdzenia. Dla równego rozk∏adu

Dane techniczne konstrukcji obudowy z zastosowaniem 20 mm profilu aluminiowego
PrzenikalnoÊç cieplna
(Wspó∏czynnik
przenikalnoÊci K)
[W/m2K]

PrzenikalnoÊç
mostków cieplnych

Przeciek filtrów w stosunku
do ca∏k. przep∏ywu
powietrza [%]

[-]

do F7

1,75 (T5-T4)

0,32 (TB4)

1,6

GruboÊç p∏aszcza
zewn./wewn. [mm]

Materia∏ izolacyjny /
G´stoÊç [kg/m3]

1,0/0,75

We∏na mineralna / 27

1,25/1,0

We∏na mineralna / 27

Przeciek obudowy przy

od F8

PodciÊnieniu kontrolnym
400 Pa
[dm3 x s-1 x m-2]

NadciÊnieniu kontrolnym
700 Pa
[dm3 x s-1 x m-2]

xxx

3,0

4,8

StabilnoÊç obudowy

Ci´˝ar paneli [kg/m2]

Klasa izolacji ogniowej [-]

xxxx

15

A2

18

A2

ZdolnoÊç t∏umienia ha∏asu dla ró˝nych gruboÊci poszycia paneli
GruboÊç blachy [mm]

Cz´stotliwoÊç [Hz]

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

1,0 / 0,75

T∏umienie [dB]

10

10

15

25

25

26

29

32

1,25 / 1,0

T∏umienie [dB]

10

12

18

25

25

27

30

32

Rama podstawy
Sztywna konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej z otwora mi transportowymi. WysokoÊç od 100 do 500 mm stopniowa na co 100 mm.

Wykonania na specjalne zamówienie
Panele ze stali nierdzewnej typu 1.4301, lub lakierowane zarówno od wewnàtrz jak i na zewnàtrz – standardowy kolor wg
RAL 7035 (jasnoszary).
Na ˝yczenie obudowa mo˝e byç dostarczona w elemen tach do monta˝u na miejscu budowy.
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Obudowa – profil 40 mm

Rama i panele
Obudowa 40 mm dla central RAL wielkoÊci S40-/R40-07Q
do S40-/R40-28R
Stosowana w centralach standardowych przeznaczonych
do monta˝u wewn´trznego.
Szkielet sk∏ada si´ z:
– ocynkowanego profilu stalowego,
– naro˝ników z czarnego tworzywa sztucznego lub z odlewu
aluminiowego z nagwintowanymi otworami M20 lub bez dla
uchwytów transportowych,
Panele gruboÊci 40 mm zbudowane sà z zewn´trznego i wewn´trznego p∏aszcza blachy ocynkowanej oraz izolacji pomi´dzy nimi. Zewn´trzny i wewn´trzny p∏aszcz majà gruboÊç
1,0 mm. Na specjalne zamówienie mo˝liwe jest zastosowanie
blachy gruboÊci 1,25 mm.

Fragment obudowy gruboÊci 40 mm

Izolacj´ cieplnà stanowi niepalna i t∏umiàca dêwi´ki we∏na mineralna g´stoÊci 90/30 kg/m3 (szczegó∏y w tabelce na nast´pnej stronie).
Dla unikni´cia mostków cieplnych stosuje si´ uszczelk´ z tworzywa EPDM w miejscu ∏àczenia profilu z naro˝nikiem aluminiowym. W przypadku naro˝ników z tworzywa sztucznego nie
ma takiej potrzeby.
Panele zamocowane sà do profilu za pomocà blachowkr´tów
nie wystajàcych do Êrodka urzàdzenia. Âciany urzàdzenia wewnàtrz sà ca∏kowicie g∏adkie. Do ∏àczenia poszczególnych
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modu∏ów centrali stosowane sà klamry spinajàce wykonywane
z ocynkowanej blachy stalowej ∏àczone Êrubà zapewniajàce
mocne, a tym samym szczelne po∏àczenie.
Na ˝yczenie modu∏y mogà byç dzielone z wykorzystaniem
profili bocznych przykr´conych do poziomych profili szkieletu.
Do podzia∏u paneli stosowany jest ocynkowany profil stalowy
o przekroju prostokàtnym mocowany do szkieletu za pomocà
aluminiowych ∏àczników.
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Obudowa – profil 40 mm

Dane techniczne konstrukcji obudowy z zastosowaniem 40 mm profilu stalowego
PrzenikalnoÊç cieplna
(Wspó∏czynnik
przenikalnoÊci K)
[W/m2K]

PrzenikalnoÊç
mostków cieplnych

Przeciek filtrów w stosunku
do ca∏k. przep∏ywu
powietrza [%]

[-]

do F7

1,18 (T3)

0,46 (TB3)

0,07

Przeciek obudowy przy

od F8

PodciÊnieniu kontrolnym
400 Pa
[dm3 x s-1 x m-2]

NadciÊnieniu kontrolnym
700 Pa
[dm3 x s-1 x m-2]

0,07

0,28 (Kl. B)

0,39 (Kl. B)

Dane dla central RAL zgodnie z RAL -GZ 652 (DIN EN 1886)
1,0-1,4 (T3)

0,45-0,6 (TB3)

2% przy

0,5% przy

1,32 (Kl. A)

1,4-2,0 (T4)

0,3-0,45 (TB4)

400 Pa

400 Pa

0,44 (Kl. B)

GruboÊç p∏aszcza
zewn./wewn. [mm]

Materia∏ izolacyjny /
G´stoÊç [kg/m3]

StabilnoÊç obudowy

Ci´˝ar paneli [kg/m2]

Klasa izolacji ogniowej [-]

1,0/1,0
(za dop∏atà 1,25/1,25)

We∏na mineralna w∏ókna
poprzeczne / 90
W∏ókna wzd∏u˝ne / 30

2A

20

A1

Dane dla central RAL zgodnie z RAL -GZ 652 (DIN EN 1886)
Maks. ugi´cie obudowy
4 mm/m przy 1500 Pa (2A)

B1

T∏umienie w [dB] wg EN 13053 dla gruboÊci p∏aszcza wewn´trznego i zewn´trznego
wynoszàcego 1 mm dla cz´stotliwoÊci Êrodkowych pasma
Cz´stotliwoÊç [Hz]

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

T∏umienie [dB]

1

11

22

29

32

25

27

26

T∏umienie w [dB] wg EN 13053 dla gruboÊci p∏aszcza wewn´trznego i zewn´trznego
wynoszàcego 1,25 mm dla cz´stotliwoÊci Êrodkowych pasma
Cz´stotliwoÊç [Hz]

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

T∏umienie [dB]

3

13

24

31

34

27

29

28

Rama podstawy
Sztywna konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej z otworami transportowymi dla wykorzystania dêwigu. WysokoÊç
od 100 do 500 mm stopniowana co 100 mm.

Wykonania na specjalne zamówienie
Panele ze stali nierdzewnej typu 1.4301, lub lakierowane zarówno od wewnàtrz jak i na zewnàtrz – standardowy kolor wg
RAL 7035 (jasnoszary).

Od wielkoÊci S40-16Q wzgl´dnie R40-16Q stosowane sà spawane profile o przekroju kwadratowym – wysokoÊci 100 mm.

Na ˝yczenie obudowa mo˝e byç dostarczona w elemen tach do monta˝u na miejscu budowy.
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Szybki dobór

Centrale z zastosowaniem 20 mm profilu aluminiowego – AIRBOX A20

Centrale podwieszane

Przep∏yw powietrza

Zalecane pr´dkoÊci przep∏ywu strumienia powietrza odnoszà si´ do przekroju poprzecznego centrali:
Grzanie i wentylacja:

2,5 – 3,0 m/s

Ch∏odzenie:

2,0 – 2,5 m/s

40
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Wymiary sekcji
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Wymiary sekcji

1)

wymiary dla ustawienia „jedna na drugiej”

42

Obudowy zawierajàce poszczególne podzespo∏y jak np. filtr, wymienniki
ciep∏a, wentylator mogà byç ∏àczone w sekcje nieprzekraczajàce standardowych d∏ugoÊci: 500, 670, 800, 1020, 1270 i 1500 mm.
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Wymiary sekcji i pod∏àczeƒ

Centrale z zastosowaniem 20 mm profilu aluminiowego

Centrale stojàce o przekroju prostokàtnym, w tym kwadratowym z zastosowaniem 20 mm profilu aluminiowego

* D∏ugoÊç zabudowy 130 mm,
d∏ugoÊç ca∏kowita 140 mm.
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Szybki dobór

Centrale z zastosowaniem 40 mm profilu stalowego – AIRBOX S40

Przep∏yw powietrza

Zalecane pr´dkoÊci przep∏ywu strumienia powietrza odnoszà si´ do przekroju poprzecznego centrali:
Grzanie i wentylacja:

2,5 – 3,0 m/s

Ch∏odzenie:

2,0 – 2,5 m/s

44
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Wymiary sekcji

2)

dla obs∏ugi od strony wlotu powietrza zabrudzonego obudowa jest wyd∏u˝ona o 480 mm

45
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1)

wymiary dla ustawienia „jedna na drugiej”
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Wymiary sekcji

2)

dla obs∏ugi od strony wlotu powietrza zanieczyszczonego obudowa wyd∏u˝a si´ o 480 mm

47
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Wymiary sekcji

Pojedyncze sekcje mo˝na ∏àczyç ze sobà do maks. d∏ugoÊci 2970 mm dla central 07Q -20R wzgl´dnie 2925 mm
w przypadku wielkoÊci 20Q-28R. D∏ugoÊç centrali wyznacza si´ w nast´pujàcy sposób: sumujemy wszystkie d∏ugoÊci sekcji a nast´pnie odejmujemy
od ca∏oÊci sta∏à wartoÊç równà 90 mm.
Przyk∏ad: 570 mm + 1290 = 1860 mm –
90 mm = 1770 mm.
1)

wymiary dla ustawienia „jedna na drugiej”
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Wymiary sekcji i pod∏àczeƒ

Centrale stojàce z zastosowaniem 40 mm profilu stalowego

* D∏ugoÊç zabudowy 130 mm,
d∏ugoÊç ca∏kowita 140 mm.

* w zale˝noÊci od zastosowanego wentylatora i figury obudowy
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Trzy zak∏ady spó∏ki Rosenberg Ventilatoren
GmbH sk∏adajà si´ na siedzib´ g∏ównà
w Künzelsau-Gaisbach. Biura oraz zak∏ad
produkcyjny, w którym wytwarzane sà nasze
wentylatory, silniki i centrale wentylacyjno-kli matyzacyjne mieszczà si´ przy Maybach straße 1/5/9.
Renomowane przedsi´biorstwa na ca∏ym
Êwiecie zaufa∏y naszym produktom i us∏ugom.

Wentylatory Rosenberg z Künzelsau-Gaisbach na ca∏ym Êwiecie

Przedsi´biorstwo z tradycjà
Oto kilka z naszych referencji
Niemcy
Volkswagen
Daimler Chrysler
Hotel Bellevue
Hotel Steigenberger
Universitätsklinik
Virologie-Uni Köln
Siemens
Nestle

Drezno
Rastatt
Drezno
Stuttgart
Erlangen
Kolonia
Coburg
Berlin

Rosja
Hospital
MAN
National Bank
Muzeum Ermita˝
International Paper
Hotel Neptun
Wie˝a „Ostankino”

Nowosybirsk
St. Petersburg
Moskwa
St. Petersburg
Swietogorsk
St. Petersburg
Moskwa

Polska
Hotel Bristol
Makro
Polfa
Akademia Muzyczna
APART

Warszawa
Warszawa-Zàbki
Warszawa
Poznaƒ
Poznaƒ

Turcja
Hexal AG
Hotel Four Seasons
Hongkong
Exhibition Hall
St. Theresias
Hospital
St. Elisabeth
Hospital

Gebzw
Stambu∏

Hongkong
Hongkong
Hongkong

Austria
Millenium Center
Tech Gate Vienna

Wiedeƒ
Wiedeƒ

Rumunia
Continental

Timisoara
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PRODUKTY GRUPY ROSENBERG

Wentylatory kana∏owe
do kana∏ów o przekroju ko∏owym.
Wyst´pujà równie˝ w wersji izolowanej
akustycznie z uchylnà klapà rewizyjnà.
Zastosowanie:
ogólna wentylacja budynków mieszkalnych
i przemys∏owych.

Wentylatory promieniowe
z nap´dem bezpoÊrednim lub pasowym.
Obudowa spiralna lub prostokàtna
z galwanizowanej blachy stalowej.
Zastosowanie:
instalacje klimatyzacyjne, pomieszczenia
sterylne, kuchnie i gastronomia, przemys∏.

Wentylatory kana∏owe
do kana∏ów o przekroju prostokàtnym
Wyst´pujà równie˝ w wersji izolowanej
akustycznie oraz z uchylnà klapà rewizyjnà.
Zastosowanie:
ogólna wentylacja budynków mieszkalnych
i przemys∏owych.

Wentylatory przeciwwybuchowe
zgodne z dyrektywà ATEX 94/9/CE
Dost´pne typy wentylatorów:
– kana∏owe
– dachowe
– osiowe
– promieniowe

Wentylatory dachowe
z pionowym lub poziomym wyrzutem.
Obudowa wykonywana z aluminium odpornego
na korozj´. Dost´pne w wersji z obudowà
izolowanà akustycznie lub obudowà uchylnà.
Zastosowanie:
wentylacja wyciàgowa budynków mieszkalnych,
biurowych i przemys∏owych.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne
z wymiennikami ciep∏a typu Cu-Al.
Do monta˝u podsufitowego lub Êciennego.
Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne obudowy.
Du˝y wybór akcesoriów.
Zastosowanie:
hale przemys∏owe, magazynowe i sklepowe,
salony samochodowe.

Wentylatory dachowe DVWN do 120°C
nap´dzane silnikami konwencjonalnymi typu IEC.
Obudowa wykonywana z aluminium odpornego na
korozj´. Dost´pne w wersji z izolowanà obudowà.
Zastosowanie:
instalacje wyciàgowe hal przemys∏owych, kuchni,
gara˝y parkingowych, budynków gospodarczych.

Kurtyny powietrzne Windbox
du˝ej wydajnoÊci.
Przystosowane do monta˝u poziomego i pionowego.
Wersje: z nagrzewnicà elektrycznà, wodnà i „zimne”.
Zastosowanie:
Êrednie i du˝e lokale z du˝ym nat´˝eniem ruchu
pieszego, bramy przemys∏owe, ch∏odnie.

Wentylatory dachowe oddymiajàce DVWB
(400°C/120 min.) nap´dzane wysokotemperaturowymi silnikami. Wykonane zgodnie z normà PN-EN
12101-3, odpornoÊç ogniowa F400. Obudowa
wykonywana z aluminium odpornego na korozj´.
Zastosowanie: instalacje przeciwpo˝arowe,
budynki biurowe, przemys∏owe, supermarkety,
gara˝e.

Regulatory i wy∏àczniki
do regulacji stopniowej i bezstopniowej
pr´dkoÊci obrotowej wentylatorów.
Z zabezpieczeniem termicznym silników
– równie˝ w wersji Ex.
Zastosowanie:
wentylatory i centrale wentylacyjne, urzàdzenia
filtracyjne do pomieszczeƒ sterylnych.

Wentylatory uniwersalne UNOBOX
przeznaczone do monta˝u wewnàtrz i na zewnàtrz
budynków. Obudowa izolowana akustycznie.
Zastosowanie:
budownictwo mieszkaniowe, sklepy, supermarkety,
warsztaty, p∏ywalnie, sto∏ówki, kuchnie restauracyjne, pomieszczenia magazynowe, gara˝e.

VENDUX 3000
Jednokana∏owy, uniwersalny system wentylacji
pomieszczeƒ mieszkalnych. Poziom dêwi´ku
38 dB(A) przy wydajnoÊci 60 m3/h.
Zastosowanie:
wyciàg powietrza z mieszkaƒ lub domów
jednorodzinnych.

Wentylatory osiowe
do monta˝u w przegrodach lub instalacjach
kana∏owych. Ârednica wirnika: od 200 do 1000 mm.
Zastosowanie:
wentylacja budynków, hal przemys∏owych
i szklarni, instalacje klimatyzacyjne, ch∏odnicze
i grzewcze.

Centrale podwieszane
WydajnoÊç do 2 800 m3/h.
Przeznaczone do monta˝u w przestrzeniach
mi´dzystropowych (wys. obudowy 358 mm).
Zastosowanie:
do wentylacji pomieszczeƒ biurowych,
sklepowych, restauracji i barów.

Wentylatory osiowe AND
Wyposa˝one w wirnik wykonany z odlewu
aluminiowego z ∏opatkami o zmiennym kàcie
natarcia. Monta˝ w pozycji poziomej lub pionowej.
Zastosowanie:
w instalacjach wymagajàcych ciÊnieƒ do 830 Pa
i wydajnoÊci powietrza 75 000 m3/h.

Centrale kompaktowe
WydajnoÊç od 5 000 do 10 000 m3/h.
• okablowane (Plug & Play)
• posiadajà wymienniki ciep∏a wysokiej
sprawnoÊci
• odpowiadajà normom VDI 6022 i DIN 1946
Zastosowanie:
sklepy, budynki biurowe i mieszkalne.

Wentylatory do okapów kuchennych
Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
izolowana akustycznie.
Odporne na temperatur´ przep∏ywajàcego
powietrza do 100°C. Otwierane drzwi rewizyjne.
Zastosowanie:
du˝e kuchnie restauracyjne, przemys∏.

Centrale AIRBOX
Wyposa˝one sà w wentylatory z nap´dem
bezpoÊrednim lub pasowym. Konstrukcja
modu∏owa z zastosowaniem stalowych profili
∏àczonych aluminiowymi lub stalowymi
naro˝nikami. W wykonaniu standardowym
dost´pne sà do wydajnoÊci 100 000 m3/h.
W specjalnym wykonaniu wg specyfikacji klienta.

Wentylatory chemoodporne
z nap´dem bezpoÊrednim, jednowlotowe.
Obudowa wykonywana z trudnopalnego
polipropylenu PPs. Króçce przy∏àczeniowe zgodne
z DIN. Ko∏o wirnikowe o wysokiej sprawnoÊci
Zastosowanie:
Êrodowiska agresywne w galwanizerniach,
przemys∏ chemiczny, laboratoria.

Produkty ECOFIT i ETRI
Zak∏ady Ecofit oferujà szeroki asortyment
silników z wirujàcà obudowà i wentylatorów
do mocy 300 W.
Firma ETRI produkuje silniki i kompaktowe
wentylatory osiowe do zastosowaƒ w przemyÊle
elektronicznym.
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Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o.
ul. Sękocińska 38, Wolica k. Warszawy
05-830 Nadarzyn
Tel.: (+48) 22 720 67 73 lub 74
Faks: (+48) 22 720 67 75
biuro@rosenberg.pl
www.rosenberg.pl

Oddział Gdynia

Oddział Katowice

ul. Łużycka 10a (pok. 31)
81-537 Gdynia

ul. Francuska 70 (pok. 1203)
40-028 Katowice

Tel./faks: (+48) 58 620 98 42
e-mail: gdynia@rosenberg.pl

Oddział Poznaƒ

Tel./faks: (+48) 32 200 02 49
e-mail: katowice@rosenberg.pl

Oddział Rzeszów

os. Tytusa Działyńskiego 92/3
62-020 Swarzędz

pl. Wolności 13
35-073 Rzeszów

Tel./faks: (+48) 61 851 05 16

Tel.: (+48) 17 717 61 60
Faks: (+48) 17 717 61 61
e-mail: rzeszow@rosenberg.pl

e-mail: poznan@rosenberg.pl

Oddział Wrocław
ul. Sokalska 2
54-614 Wrocław
Tel./faks: (+48) 71 367 11 02
e-mail: wroclaw@rosenberg.pl

