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1 Symbole

 

Ostrożnie
Symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń. 
Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń bądź utraty 
życia, bezwzględnie przestrzegać wszystkich poleceń 
opatrzonych tym symbolem.

 

Uwaga
Symbol ostrzega przed szkodami materialnymi. Aby 
uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia urządzenia 
i jego funkcji, należy bezwzględnie przestrzegać 
stosownych poleceń.

 

Informacja
Symbol ten identyfikuje miejsca, w których podane są 
szczegóły na temat ekonomicznego korzystania 
z urządzeń oraz wskazówki specjalne.

2 Bezpieczeństwo pracy 

Urządzenia RoofVent® zbudowane są w oparciu o najnowsze 
technologie i są bezpieczne w obsłudze. Mimo tego jeśli są 
one nieprawidłowo zainstalowane lub nieodpowiednio 
wykorzystywane istnieją pewne zagrożenia.
Dlatego:

 ■ Przed wypakowaniem, montażem, uruchomieniem 
i konserwacją przeczytać i dokładnie przestrzegać 
instrukcji obsługi.

 ■ Instrukcja obsługi powinna być zawsze łatwo dostępna dla 
obsługujących.

 ■ Przestrzegać wszystkich umieszczonych na urządzeniu 
tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych.

 ■ W każdym wypadku przestrzegać lokalnych przepisów 
BHP.

 ■ Urządzenia RoofVent® powinny być instalowane, 
uruchamiane i konserwowane tylko przez autoryzowanych 
i odpowiednio przeszkolonych fachowców.
Fachowcem jest w myśl niniejszej instrukcji ten, kto ze 
względu na swoje wykształcenie, wiedzę i doświadczenie 
oraz w oparciu o znajomość wymaganych przepisów 
i dyrektywmoże wykonywać powierzone mu prace i unikać 
ewentualnego zagrożenia.

3 Informacje dotyczące Instrukcji Obsługi

Zgodnie z przepisami BHP w niektórych krajach użytkownik
urządzeń musi w celu zapobieżenia wypadkom przy pracy
wydać rozporządzenia, informujące personel obsługujący
o wszystkich możliwych zagrożeniach i środkach 
zapobiegawczych.
Może to być wykonane przy użyciu instrukcji eksploatacji.
Oprócz przepisów lokalnych dotyczących zapobiegania
wypadkom i ochrony środowiska, instrukcja eksploatacji
powinna zawierać najważniejsze punkty zawarte w instrukcji
obsługi.

Symbole dotyczące

bezpieczeństwa
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1 Zastosowanie

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia RoofVent® LHW służą do doprowadzania 
powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego 
oraz do ogrzewania z odzyskiem energii obiektów wielkoku-
baturowych. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obej-
muje także przestrzeganie instrukcji producenta w zakresie 
montażu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji 
(instrukcja obsługi).
Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

1.2 Użytkownicy 

Urządzenia RoofVent® LHW wolno montować, obsługiwać
i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolonym
fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami 
i ewentualnymi zagrożeniami.
Instrukcja użytkowania skierowana jest do inżynierów
i techników oraz fachowców techniki budowlanej, grzewczej
i wentylacyjnej. 

1.3 Zagrożenia 

Urządzenia RoofVent® LHW zbudowane są w oparciu 
o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. Niekie-
dy mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności mogą 
jednak wystąpić zagrożenia, między innymi:

 ■ Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy przy 
instalacji elektrycznej

 ■ Możliwość strącenia części (np. narzędzia ) podczas pracy 
przy urządzeniach wentylacyjnych

 ■ Zagrożenie podczas pracy na dachu
 ■ Uszkodzenie podzespołów lub komponentów wskutek

uderzenia piorunem
 ■ Wadliwe działanie uszkodzonych części
 ■ Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody przy pracach 

na instalacji zasilania ciepłą wodą
 ■ Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidłowo 

domkniętych pokrywach rewizyjnych.

2 Budowa i funkcje 

RoofVent® LHW służy do wentylacji oraz ogrzewania
dużych pomieszczeń (hale produkcyjne, centra handlowe, 
hale sportowe, hale targowe, itp.). Spełnia następujące 
funkcje:

 ■ ogrzewanie (z podłączeniem do centralnego systemu 
grzewczego) 

 ■ doprowadzanie świeżego powietrza
 ■ odprowadzanie powietrza zużytego
 ■ recyrkulacja powietrza
 ■ odzysk energii
 ■ rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy
 ■

Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych
urządzeń RoofVent® LHW i pracuje z reguły bez kanałów
powietrza nawiewanego i odprowadzanego. Urządzenia są
montowane w konstrukcji dachu hali w sposób rozproszony 
i tam konserwowane. 
Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza
urządzenia RoofVent® LHW posiadają szeroki zakres 
działania. Dlatego w porównaniu z innymi systemami, do 
zapewnienia właściwych warunków dla danego pomieszczenia 
można ograniczyć ilość zastosowanych urządzeń.
Trzy wielkości urządzeń, różne typy nagrzewnic i szeroki pakiet 
dodatków pozwala dopasować rozwiązanie do każdej hali.

2.1 Budowa urządzenia 

Urządzenie RoofVent® LHW składa się z następujących 
komponentów:

 ■ Jednostka dachowa z odzyskiem energii: samonośna 
obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, z izolacją 
wewnętrzną (klasa B1) 

 ■ Sekcja filtracji: w celu dopasowania do lokalnych warunków 
montażowych dostarczana w trzech standardowych długoś-
ciach w zależności od wielkości urządzenia

 ■ Sekcja grzewcza: 
Przyłącza nagrzewnic możliwe po każdej stronie (standar-
dowo pod kratką powietrza odprowadzanego)

 ■ Nawiewnik wirowy Air Injector: 
opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik
wirowy do bezprzeciągowego rozprowadzania powietrza 
na dużej powierzchni

Urządzenie jest dostarczane w dwóch częściach: jednostka 
dachowa i jednostka poddachowa (patrz Rys. B1). Komponenty 
są połączone śrubowo i można je pojedynczo demontować.

RoofVent® LHW

Zastosowanie

filtrowanie powietrza 
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2.2 Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy

Głównym elementem urządzenia jest opatentowany nawiewnik 
powietrza - Air-Injector. Jego regulowane łopatki pozwalają na 
ciągłą regulację kąta wylotu powietrza. Ustawienie uzależnione 
jest od wydajności nawiewnika, wysokości montażu oraz różnicy 
temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem 
w pomieszczeniu. Powietrze jest więc nawiewane pionowo 
w dół, w stożku, lub poziomo do pomieszczenia. Gwarantuje to:

 ■ że za pomocą każdego urządzenia RoofVent® LHW 
wentylowana i ogrzewana jest duża powierzchnia hali,

 ■ brak przeciągów w obsługiwanych pomieszczeniach
 ■ oszczędność energii przez redukcję do minimum rozwarst-

wienia temperaturowego w pomieszczeniu.

Jednostka naddachowa: 
Jednostka dachowa z odzyskiem 
energii

Jednostka poddachowa:
a Sekcja filtracji
b Sekcja grzewcza 
c Nawiewnik wirowy Air-Injector

Rys. B1: Komponenty urządzenia RoofVent® LHW 

a
b
c

RoofVent® LHW

Budowa i funkcje
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Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector: 
reguluje kształt nawiewu powietrza, bezstopniowo z pionowego do 
poziomego

Czujnik mrozu:  
do ochrony nagrzewnicy przed zamarzaniem

Kratka powietrza odprowadzanego

 

Przepustnica ERG i obejścia:  
przeciwbieżne przepustnice do regulacji odzysku energii, z siłownikiem

Pokrywa rewizyjna: 

Drzwi zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi: 

 

Przepustnica powietrza zewnętrznego i obiegowego: 
przeciwbieżne przepustnice do przełączania między powietrzem 
zewnętrznym a obiegowym, z siłownikiem

Przepustnica grawitacyjna: 
zamyka obejście podczas przestoju eksploatacyjnego zapobiegając utracie 
ciepła

Wentylator wywiewny: 
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem

Kratka wywiewna: 
dostęp do wentylatora wywiewnego

Płytowy wymiennik ciepła: 
z obejściem do regulacji odzyskiem energii oraz odpływem kondensatu

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do wentylatora nawiewnego 

Wentylator nawiewny: 
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do nagrzewnicy

Nagrzewnica: 

Rys. B2: Komponenty urządzenia RoofVent® LHW 

RoofVent® LHW

Budowa i funkcje

Filtr powietrza odprowadzanego
filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

dostęp do filtra powietrza odprowadzanego

dostęp do filtra powietrza zewnętrznego oraz skrzynki rozdzielczej 

filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra
Filtr powietrza świeżego:

Nagrzewnica wodna LPHW wykonana z rur miedzianych z aluminiowymi 
żeberkami
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Wlot powietrza świeżego przez osłonę zabezpieczającą 
przed wpływem warunków atmosferycznych

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień

Przepustnica powietrza świeżego z siłownikiem

Płytowy wymiennik ciepła 

Wentylator nawiewny

Tłumik i dyfuzor

Nagrzewnica wodna

Czujnik mrozu

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

Nawiewnik wirowy z siłownikiem 

Wlot powietrza odprowadzanego przez kratkę
powietrza odprowadzanego

Czujnik temperatury powietrza wywiewanego 

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień

Przepustnica powietrza obiegowego (przeciwbieżnie
połączona z przepustnicą powietrza świeżego)

Przepustnica ERG/ obejścia z siłownikiem

Przepustnica grawitacyjna 

Wentylator wywiewny

Tłumik i dyfuzor 

Wylot powietrza wywiewanego przez kratkę wywiewną

Rys. B3: Schemat działania urządzenia RoofVent® LHW 

RoofVent® LHW

Budowa i funkcje
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2.3 Tryby pracy

Urządzenie RoofVent® LHW posiada następujące tryby pracy:
 ■ Wył.
 ■ Wentylacja
 ■ Wentylacja (zredukowana)
 ■ Recyrkulacja
 ■ Recyrkulacja nocna

 ■ Powietrze wywiewane
 ■ Powietrze nawiewane
 ■ Chłodzenie nocne w porze letniej
 ■ Tryb awaryjny

System regulacyjny DigiNet steruje tymi trybami pracy automatycznie, 
w każdej strefie regulacji odpowiednio do programu wyłączania czasowego 
(wyjątek: tryb awaryjny).
Dodatkowo można:

 ■ ręcznie przełączać tryb pracy danej strefy regulacji,
 ■ przełączać każde urządzenie RoofVent® indywidualnie na tryb pracy 

Wył., Recyrkulacja, Powietrze wywiewane, Powietrze nawiewane lub na 
Tryb awaryjny.

Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic                Opis

OFF Wył.
Wentylatory są wyłączone. Zabezpiecze-
nie przeciwzamrożeniowe pozostaje 
aktywne. Brak regulacji temperatury 
wewnętrznej. 

Gdy urządzenie nie 
jest potrzebne

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ....... Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego  ................. Otwarta
Ogrzewanie  ...................... Wył.

VE2 Wentylacja
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia i wywiewa 
powietrze zużyte. Zależnie od zapotrze-
bowania na ciepło i warunków termicz-
nych regulowane jest ogrzewanie i od-
zysk energii. Wartość zadana tempera-
tury wewnętrznej w dzień jest aktywna. 

Podczas korzystania
z pomieszczenia

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ....... Wł.
Odzysk energii  ............... 0 – 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta
Ogrzewanie  ...................... 0 – 100 %

VE1 Wentylacja (zredukowana)
Podobnie jak w przypadku VE2, ale ze 
zredukowanym przepływem powietrza. 
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Podczas korzystania
z pomieszczenia

REC Recyrkulacja
Tryb wł./ wył.: Przy zapotrzebowaniu na 
ciepło, urządzenie RoofVent® zasysa 
powietrze z pomieszczenia, podgrzewa 
je i ponownie nawiewa do pomieszczenia.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Do podgrzewania
wstępnego

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Otwarta
Ogrzewanie  ...................... Wł. *)

*) przy zapotrzebowaniu na ciepło
RECN Recyrkulacja nocna

Podobnie jak w przypadku REC, ale 
z wartością zadaną temperatury
wewnętrznej na noc

W nocy i w czasie 
weekendu 

RoofVent® LHW

Budowa i funkcje
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Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic                Opis

EA Powietrze wywiewane
Urządzenie RoofVent® wywiewa zużyte 
powietrze z pomieszczenia. Brak regulacji 
temperaturywewnętrznej.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ....... Wł.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego  ................. Zamknięta
Ogrzewanie 

 

...................... Wył.

SA Powietrze nawiewane
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia. Zależnie od 
zapotrzebowania na ciepło i warunków 
termicznych regulowane jest ogrzewanie. 
Zużyte powietrze z pomieszczenia 
wypływa przez otwarte okna i drzwi na 
zewnątrz lub jest wywiewane przez inny 
system. 
Wartość zadana temperatury wewnętrz-
nej w dzień jest aktywna.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ....... Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta
Ogrzewanie  ...................... 0 – 100 %

NCS Chłodzenie nocne w porze letniej
Tryb wł./ wył.: Jeśli pozwala na to obecna 
temperatura, urządzenie RoofVent® 
nawiewa chłodne powietrze świeże do 
pomieszczenia i wywiewa cieplejsze 
powietrze z pomieszczenia. Wartość 
zadana temperatury wewnętrznej w nocy 
jest aktywna.
Urządzenie nawiewa powietrze pionowo 
w dół i uzyskuje w ten sposób możliwie 
największą wydajność. 

Do swobodnego 
chłodzenia w nocy

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ....... Wł. *)

Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta *)

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta *)

Ogrzewanie  ...................... Wył.

*) zależnie od warunków termicznych

– Tryb awaryjny
Urządzenie RoofVent® zasysa powietrze 
z pomieszczenia, podgrzewa je i nawiewa 
je ponownie do pomieszczenia. Ogrzewa-
nie jest włączane poprzez sterowanie 
wymuszoneprzy zaworze mieszającym.
Brak regulacji temperatury wewnętrznej.

Jeżeli system DigiNet
nie pracuje (np. przed 
uruchomieniem)

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ....... Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Otwarta
Ogrzewanie  ...................... Wł.

1) Kod ten oznacza dany tryb pracy w systemie regulacyjnym DigiNet (patrz Część L „Sterowanie i regulacja”).

Tabela B1: Tryby pracy urządzenia RoofVent® LHW 

RoofVent® LHW

Budowa i funkcje
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3 Dane techniczne

3.1 Oznaczenia urządzenia

Jednostka poddachowa

LHW - 6 / DN5 / LW + F00 - H.B - D / ...

Typ urządzenia
RoofVent® LHW

Wielkość
6, 9 lub 10

Sterowanie 
DN5 Wykonanie dla DigiNet 5
KK Wykonanie dla sterowania innego niż Hoval

Jednostka dachowa 
Jednostka dachowa z odzyskiem energii

Sekcja filtracji
F00 Sekcja filtracji, krótka
F25 Sekcja filtracji, średnia
F50 Sekcja filtracji, długa

Sekcja grzewcza i typ nagrzewnicy
H.A Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu A
H.B Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu B
H.C Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu C

Nawiewnik wirowy 

Opcje

Tabela B2: Oznaczenie urządzeń  

3.2 Granice zastosowania urządzenia 

Temperatura powietrza wywiewanego maks. 50 °C

Odprowadzana wilgotność względna maks. 60 %

Zawartość wody w powietrzu wywiewanym maks. 12.5 g/kg

Temperatura zewnętrzna min. -30 °C

Temperatura medium grzewczego maks. 120 °C

Ciśnienie robocze maks. 800 kPa

Temperatura powietrza nawiewanego maks. 60 °C

Minimalny czas pracy VE2 min. 30 min

Tabela B3: Granice zastosowania urządzenia RoofVent® LHW 

RoofVent® LHW

Dane techniczne
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3.3 Przepływ powietrza, przyłącza elektryczne 

Typ urządzenia LHW-6 LHW-9 LHW-10

Rozprowadzanie 
powietrza

1) Powietrze m³/h 5500 8000 8800
nawiewane

Powietrze m³/h 5500 8000 8800
wywiewane

Obsługiwana powierzchnia hali Maks. m² 480 797 915

Odzysk energii % 60 63 57

% 68 73 65

Cechy 
charakterystyczne 
wentylatora

Napięcie zasilające V AC 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Dopuszczalna tolerancja napięcia % ± 10 ± 10 ± 10

Częstotliwość Hz 50 50 50

Pobór mocy/ na silnik kW 1.8 3.0 4.5

Pobór prądu A 4.0 6.5 9.9

Wartość nastawcza termoprzekaźnika A 4.6 7.5 11.4

Prędkość obrotowa (nominalnie) obr./min. 1440 1435 1450

Siłowniki Napięcie zasilające V AC 24 24 24

Częstotliwość Hz 50 50 50

Napięcie sterujące V DC 2…10 2…10 2…10

Moment obrotowy Nm 10 10 10

Czas biegu dla obrotu 90° s 150 150 150

Kontrola filtra Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia Pa 300 300 300
1) Odniesienie: Urządzenie RoofVent® LHW z nagrzewnicą typ B i pionowym kierunkiem nawiewu powietrza 

Tabela B4: Dane techniczne, RoofVent® LHW

RoofVent® LHW

Dane techniczne

Nominalny przepływ powietrza 

Współczynnik odzysku ciepła suchego

Współczynnik odzysku ciepła mokrego
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3.4 Ciśnienia akustyczne

Typ urządzenia LHW-6 LHW-9 LHW-10
Tryb pracy VE2 REC VE2 REC VE2 REC
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 1) dB (A) 46 60 58 47 46 52 66 57 49 48 54 68 60 52 51

Łączny poziom ciśnienia akustycznego       dB (A) 68 82 80 69 68 74 88 79 71 70 76 90 82 74 73

Oktawowy poziom 
ciśnienia akustycznego 

63 Hz dB (A) 51 63 62 48 54 52 69 59 54 56 54 71 62 57 59

125 Hz dB (A) 55 71 70 56 63 63 78 70 60 63 65 80 73 63 66
2) 250 Hz dB (A) 61 76 74 64 63 65 81 71 63 66 67 83 74 66 69

500 Hz dB (A) 61 75 71 61 58 66 81 70 62 61 68 83 73 65 64

1000 Hz dB (A) 65 77 72 63 57 71 81 72 67 60 73 83 75 70 63

2000 Hz dB (A) 57 72 72 60 56 66 80 73 64 58 68 82 76 67 61

4000 Hz dB (A) 49 71 71 57 48 58 76 71 58 50 60 78 74 61 53

8000 Hz dB (A) 36 65 63 49 42 44 70 62 51 41 46 72 65 54 44

1)

2) na zewnątrz (jednostka dachowa)

Tabela B5: Ciśnienia akustyczne, RoofVent® LHW 

RoofVent® LHW

Dane techniczne

 przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
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3.5 Wydajność grzewcza 

 

Informacja
Dane eksploatacyjne wypisane poniżej odnoszą się do najczęstszych warunków projektowych. 
Należy wykorzystać program „HK-Select”, aby wyliczyć dane eksploatacyjne dla innych danych 
projektowych. Można pobrać „HK-Select” za darmo w Internecie.

Temperatura świeżego powietrza -5 °C -15 °C
Wielkość    Typ Q QTG Hmax tnaw ∆pW mW Q QTG Hmax tS ∆pW mW

°C kW kW m °C kPa l/h kW kW m °C kPa l/h

80/60 LHW-6 A 37 20 16.2 28 8 1569 39 16 18.3 26 8 1663

LHW-6 B 52 36 12.4 36 14 2228 55 33 13.0 34 16 2363

LHW-6 C 80 64 9.5 51 13 3447 85 63 9.6 50 15 3656

60/40 LHW-6 A 23 7 25.0 21 3 984 25 3 25.0 19 4 1079

LHW-6 B 32 16 18.1 26 6 1393 36 13 20.4 24 8 1530

LHW-6 C 51 35 12.6 36 6 2185 56 33 12.9 35 7 2395

80/60 LHW-9 A 59 39 14.7 32 7 2544 62 34 15.7 30 7 2678
LHW-9 B 75 55 12.5 37 10 3235 79 51 12.9 36 11 3407
LHW-9 C 116 96 9.7 52 10 4984 122 94 9.8 51 11 5248

60/40 LHW-9 A 37 16 22.5 24 3 1570 40 12 25.0 22 3 1706
LHW-9 B 46 26 17.8 27 5 1992 51 22 19.4 26 5 2167
LHW-9 C 73 52 12.8 36 5 3119 79 51 13.0 36 5 3385

80/60 LHW-10 A 74 46 23.5 24 10 3173 74 35 23.5 24 10 3173

LHW-10 B 83 55 14.3 35 12 3549 88 49 15.2 33 14 3778

LHW-10 C 129 101 10.8 50 12 5529 137 98 10.9 49 14 5887

60/40 LHW-10 A 50 22 25.0 16 5 2151 50 11 25.0 16 5 2151

LHW-10 B 52 24 21.5 25 6 2231 57 18 25.0 23 7 2465

LHW-10 C 82 54 14.4 35 6 3528 91 52 14.8 34 7 3888

Legenda: Typ = Nagrzewnica wodna
Q = Moc grzewcza
QTG =  Wydajność na pokrycie fabrycznych strat ciepła 
Hmax = Maksymalna wysokość nawiewu
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego 
∆pW = Strata ciśnienia po stronie wody
mW

Odniesienie: Temperatury w pomieszczeniu = 18°C, powietrza wywiewanego 20°C/ 40% wilgotności względnej

Tabela B6: Moce grzewcze, RoofVent® LHW 

 

Informacja
Wydajność na pokrycie strat ciepła (QTG) dopuszcza wymaganie dot. ciepła wentylacji (QV) 
oraz wydajność odzysku energii (QER) w odpowiednich warunkach temperaturowych. Oblicza 
się je w następujący sposób: QTG = Q + QER – QV

RoofVent® LHW

Dane techniczne

Nagrzew-
nica 
wodna

 = Ilość wody
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3.6 Minimalne i maksymalne odległości 

X/2 X 

Y 

Typ urządzenia LHW-6 LHW-9 LHW-10 Należy ustawić urządzenia RoofVent® w taki sposób, 
by jedno urządzenie nie zasysało powietrza wywiewa-
nego z innego urządzenia jako powietrza świeżego.

Kratka powietrza odprowadzanego musi być łatwo 
dostępna

W celu serwisowania i konserwacji na tylnej stronie 
przyłącza nagrzewnicy pozostawić ok. 1,5 m 
przestrzeni.

Strumień powietrza nawiewanego musi rozchodzić
się bez przeszkód (zwracać uwagę na wsporniki 
i lampy).

Odległości pomiędzy Min. m 11.0 13.0 14.0
urządzeniami X  

Maks. m 22.0 28.0 30.0

Wysokość 
nawiewu Y 1)

Min. 1) m 4.0 5.0 5.0

Maks. 2) m 9.0 … 25.0
1)  Przy opcji ze skrzynką wywiewną minimalna wysokość montażu jest 

o 1 m niższa (patrz rozdział K 'Opcje')
2)  Wysokość maksymalna zmienia się zależnie od warunków brzegowych

(wartości, patrz Tabela B6). 

Tabela B7: Minimalne i maksymalne odległości  

RoofVent® LHW

Dane techniczne
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3.7 Wymiary i masy

Jednostka dachowa LW

Sekcja filtracji krótka F00/ średnia F25/ długa F50

Sekcja grzewcza H

Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Przepusty kabli do przyłącza elektrycznego

Pokrywa rewizyjna 

Powrót

Przepływ 

Rys. B4: Arkusz wymiarowy dla RoofVent® LHW (wymiary w mm) 

RoofVent® LHW

Dane techniczne
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Typ urządzenia LHW-6 LHW-9 LHW-10

Wymiary jednostki 
dachowej

A mm 2100 2400 2400

B mm 1080 1380 1380

C mm 1390 1500 1500

D mm 600 675 675

E mm 1092 1392 1392

Wymiary jednostki 
poddachowej

Wykonanie sekcji filtracji F00 F25 F50 F00 F25 F50 F00 F25 F50

G mm 940 1190 1440 980 1230 1480 980 1230 1480

S mm 1700 1950 2200 1850 2100 2350 1850 2100 2350

H mm 530 780 1030 530 780 1030 530 780 1030

F mm 980 1240 1240

J mm 410 450 450

K mm 848 1048 1048

M mm 270 300 300

N mm 101 111 111

O mm 767 937 937

P mm 758 882 882

Q mm 490 570 570

R mm 900 1100 1100

V mm 500 630 630

Dane nagrzewnicy Typ nagrzewnicy A B C A B C A B C

Pojemność wodna l 3.1 3.1 6.2 4.7 4.7 9.4 4.7 4.7 9.4

L " Rura z gwintem 1 ¼ 
(żeński)

Rura z gwintem 1 ½ 
(żeński)

Rura z gwintem 1 ½ 
(żeński)

Masy Jednostka dachowa kg 390 560 565

Jednostka poddachowa kg 130 130 137 182 182 192 182 182 192
(z F00)

Sekcja filtracji F00 kg 63 82 82

Sekcja grzewcza kg 30 30 37 44 44 54 44 44 54

Nawiewnik wirowy kg 37 56 56

Łącznie (z F00) kg 520 520 527 742 742 752 747 747 757

Sekcja filtracji F25 1) kg + 11 + 13 + 13

Sekcja filtracji F50 1) kg + 22 + 26 + 26
1)  

Tabela B8: Wymiary i masy, RoofVent® LHW 

RoofVent® LHW

Dane techniczne

Masa dodatkowa w porównaniu z wykonaniem z sekcją filtracji F00
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3.8 Przepływ powietrza przy dodatkowych stratach ciśnienia

Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

LHW-6

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

 6  0  00 5  5  0  0 5  0  0  0 4  5  0  0 4  0  0  0

Powietrze nawiewane

Przykład: 
Przy dodatkowej 
stracie ciśnienia = 84 
Pa otrzymujemy
nowy przepływ 
powietrza = 5100m3/h

Wykres B1: Przepływ powietrza dla urządzenia RoofVent® LHW-6 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

LHW-9
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 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

0 5  0 8   8  0  0  0 7  5  0  0 7  0  0  0 6  5  0  0

Powietrze nawiewane

Wykres B2 Przepływ powietrza dla urządzenia RoofVent® LHW-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® LHW

Dane techniczne

Przepływ powietrza w m3/h

Przepływ powietrza w m3/h
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Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

LHW-10

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

0 0  0 9   8  5  0  0  8  8  0  0 8  0  0  0 7  5  0  0 7  0  0  0

Powietrze nawiewane

Wykres B3: Przepływ powietrza dla urządzenia RoofVent® LHW-10 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® LHW

Dane techniczne

Przepływ powietrza w m3/h
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4 Przykład konstrukcji 

Dane wyjściowe
 ■

 ■ Wymiary hali (długość, szerokość, wysokość)
 ■ Obliczeniowa temperatura zewnętrzna
 ■ Żądana temperatura wewnętrzna (w pomieszczeniu 

pobytowym) 
 ■ Temperatura powietrza odprowadzanego 1)

 ■ Zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie 
(udział pokrywany przez urządzenia RoofVent®)

 ■ Wewnętrzne zyski ciepła (maszyny, oświetlenie, itd.)
 ■ Medium grzewcze 

1)

  

Temperatura powietrza odprowadzanego jest z reguły wyższa od tempera-
tury w pomieszczeniach pobytowych. Spowodowane jest to nieuniknionymi 
w wysokich halach warstwami termicznymi, które można jednak zredukować 
do minimum za pomocą nawiewnika wirowego. Dlatego można przyjmować 
gradient termiczny 0.2 K na metr wysokości hali.

Przykład
 ....................

Wymiary hali  (D x S x W) ...................... 52 x 45 x 9 m
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna ............... -5 °C
Wymagana temperatura wewnętrzna .................18 °C
Temperatura powietrza 
odprowadzanego  .................................... 20 °C / 40 %
Zapotrzebowanie na pokrycie strat
ciepła przez przenikanie.................................. 220 kW

Wewnętrzne zyski ciepła ................................... 36 kW

Medium grzewcze ........ Nagrzewnica wodna 80/60 °C

Temperatura wewnętrzna: ...................................18 °C
Gradient temperatury: .................................... 9 · 0.2 K
Temperatura powietrza odprowadzanego: .......≈ 20 °C

Wymagana liczba urządzeń nwym
W oparciu o przepływ powietrza na urządzenie (patrz Tabela 
B4), należy wybrać prowizorycznie wielkość urządzenia. 
(Zależnie od wyniku dalszych obliczeń powtórzyć dobór dla 
innej wielkości urządzenia).

nwym = Vwym / VG

Vwym
VG =  

Wybór zgrubny: Wielkość urządzenia LHW-9

nwym = 30'000 / 8'000
nwym = 3.75

Wybrano 4 szt. LHW -9

V = n · VG

n = wybrana liczba urządzeń 

V = 4 · 8'000
V = 32'000 m³/h

Efektywne straty ciepła QTeff (w kW)

QTeff = QT – QM

QT = straty ciepła w kW
QM = wewnętrzne przyrosty ciepła w kW

Należy użyć następujących kryteriów do obliczania 
wewnętrznych przyrostów ciepła (podłączone obciążenia 
maszyn i oświetlenie): Czas pracy, różnorodność, 
bezpośrednia wydajność grzewcza przez konwekcję, 
pośrednia wydajność grzewcza przez promieniowanie, itp. 

QTeff = 220 – 36
QTeff = 184 kW

Zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła w każdym 
urządzeniu QK  (w kW)

QK  = QTeff / n

QK  = 184 / 4
QK  = 46 kW

RoofVent® LHW

Przykład konstrukcji

Konieczny przepływ powietrza świeżego lub współczynnik 
wymiany powietrza

= konieczna ilość powietrza świeżego w m3/h
przepływ powietrza dla wybranej wielkości 
urządzenia w m3/h

Rzeczywisty przepływ powietrza świeżego V (w m3/h)

Przepływ powietrza świeżego 30'000 m³/h
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Wybór typu nagrzewnicy
Z Tabeli B6, należy wybrać wymagany typ nagrzewnicy 
w oparciu o niezbędną wydajność do pokrycia fabrycznych 
strat ciepła na urządzenie.

Należy wybrać nagrzewnicę typu B o mocy grzewczej 
55kW, przy temp. na wlocie/wylocie nagrzewnicy wodnej 
80/60 °C przy temperaturze świeżego powietrza = -5°C.

Kontrola warunków brzegowych
 ■ Maksymalna wysokość nawiewu

Jeżeli rzeczywista wysokość nawiewu (= odległość między 
podłogą a dolną krawędzią urządzenia) jest większa niż 
maksymalna wysokość nawiewu Hmax (patrz Tabela B6), 
należy wybrać inny typ nagrzewnicy lub inną wielkość 
urządzenia.

 ■  Maksymalna obsługiwana powierzchnia hali
W oparciu o wybraną liczbę urządzeń wyliczyć obsługiwaną 
powierzchnię hali na urządzenie. Jeżeli jest ona większa od 
wartości maksymalnej zgodnie z tabelą B4, należy 
zwiększyć liczbę urządzeń.

 ■ Utrzymywanie minimalnych i maksymalnych odległości
Wynikające z geometrii hali i rozmieszczenia urządzeń 
odległości sprawdzić w oparciu o dane z tabeli B7.

Rzeczywista wysokość nawiewu =  7.2 m 
Maks. wysokość nawiewu  Hmax = 12.5 m 
→ OK

Powierzchnia hali na urządzenie = 52 · 45 / 4 =  585 m² 
  =  797 m²  

→ OK

Minimalne i maksymalne odległości można zachować przy 
symetrycznym rozmieszczeniu urządzeń.
→ OK

Przy większej ilości urządzeń rośnie elastyczność przy 
eksploatacji,prowadzi to jednak do wzrostu kosztów. Dla 
optymalnego wyniku należy zestawić koszty i jakość wentylacji 

Należy wybrać 4 szt. LHW-9 z nagrzewnicą typu B. 
Gwarantują one nisko kosztową i oszczędną eksploatację.

RoofVent® LHW

Przykład konstrukcji

Określenie ilości jednostek 

Maks. obsługiwana powierzchnia hali
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5 Opcje

Szeroka gama akcesoriów dodatkowych pozwala dostosować urządzenia RoofVent® LHW do 
indywidualnych potrzeb projektu. Szczegółowy opis wszystkich akcesoriów dodatkowych umieszczono 
w rozdziale K „Opcje” niniejszego opracowania.

Opcja Zastosowanie

Wykonanie dla klimatu zimnego do stosowania RoofVent® na obszarach, gdzie temperatury 
zewnętrzne spadają poniżej -30°C

Wykonanie przeciwwybuchowe do stosowania RoofVent® na obszarach zagrożonych 
wybuchem (Strefa 1 i Strefa 2)

Wykonanie olejoodporne do stosowania RoofVent® z silnie zaolejonym powietrzem 
wywiewanym 

Wykonanie higieniczne do stosowania RoofVent® przy wysokich wymaganiach 
higienicznych (odpowiada VDI 6022).

 do eksploatacji urządzeń ze zmienną ilością powietrza 
(powietrze nawiewane i wywiewane) 

Wentylator wysokociśnieniowy 
powietrze nawiewane

do kompensacji dodatkowych zewnętrznych strat ciśnienia 
(np. z przewodów powietrza nawiewanego zainstalowanych 
na miejscu)

Wentylator wysokociśnieniowy 
powietrze wywiewane

aby przezwyciężyć dodatkowy zewnętrzny spadek ciśnienia 
(np. z przewodów powietrza wywiewanego zainstalowanych 
na miejscu)

Zestaw hydrauliczny system
rozdzielczy

do prostej instalacji hydraulicznej

Elektromagnetyczny zawór
Mieszający 

do stałej regulacji nagrzewnicy (z wtyczką)

Tłumik powietrza świeżego do redukcji emisji hałasu z drzwi zabezpieczających przed 
wpływem warunków atmosferycznych

Tłumik powietrza wywiewanego do redukcji emisji hałasu kratek wywiewanych

Tłumik powietrza nawiewanego do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Tłumik powietrza odprowadzanego do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Kołpak wygłuszający do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu (w nawiewniku 
wirowym Air-Injector) 

Siłowniki ze sprężyną zwrotną jako dodatkowa ochrona przed zamarzaniem (zamyka 
przepustnicę powietrza świeżego i przepustnicę ERG 
w przypadku awarii zasilania prądem)

Skrzynka wywiewna w przypadku stosowania RoofVent® w halach o niskim dachu 
(zamiast nawiewnika wirowego)

Eliminator skraplania do spuszczania kondensatu z wymiennika ciepła na dach

Wykonanie dla systemu
wtryskowego

do stosowania RoofVent® z hydraulicznym systemem 
wtryskowym (zintegrowane sterowanie pompy)

Tabela B9: Dostępność opcji dla RoofVent® LHW 

RoofVent® LHW

Opcje

Wentylatory ze zmiennym 
natężeniem przepływu powietrza
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6 Systemy sterowania

Zasadniczo istnieją dwie możliwości sterowania i regulacji RoofVent® LHW:

System Opis 

Hoval DigiNet W idealnej sytuacji urządzenia RoofVent® LHW sterowane 
są poprzez system Hoval DigiNet. Ten system regulacji, 
opracowany dla systemów wentylacji i klimatyzacji Hoval, 
oferuje następujące zalety:

 ■ DigiNet wykorzystuje cały potencjał systemów zdecentrali-
zowanych. Reguluje on każdym urządzeniem wentylacyj-
nym indywidualnie, zależnie od warunków lokalnych.

 ■ DigiNet pozwala na maksymalną elastyczność w eksploa-
tacji w odniesieniu do stref regulacji, kombinacji urządzeń, 
trybów i czasów pracy.

 ■ DigiNet steruje rozprowadzaniem powietrza, zapewniając 
w ten sposób najwyższą wydajność wentylacji

 ■ DigiNet reguluje wydajność odzysku energii w płytowym 
wymienniku ciepła.

 ■ Urządzenia z wtyczkami i zintegrowanymi elementami 
pomiarowymi, sterującymi i regulującymi są łatwe 
w projektowaniu i montażu.

 ■ Uruchomienie DigiNet dzięki komponentom Plug&Play 
i wstępnie zaadresowanym modułom regulatora jest proste 
i szybkie.

Szczegółowy opis systemu Hoval DigiNet znajduje się 
w Części L „Sterowanie i regulacja” niniejszego podręcznika.

System inny niż Hoval Urządzeniami RoofVent® LHW można również sterować za 
pomocą systemów innych niż Hoval. System obcy musi jednak 
uwzględniać szczególne cechy instalacji zdecentralizowanej. 
W wykonaniach dla systemów sterowania innych niż Hoval 
urządzenia RoofVent® LHW są dostarczane ze skrzynką 
zaciskową zamiast skrzynki rozdzielczej. Dalsze informacje 
na ten temat znajdują się w osobnym opisie „Urządzenie ze 
skrzynką zaciskową RoofVent® LHW” (dostępne na żądanie).

Tabela B10: Sterowanie i regulacja RoofVent® LHW 

RoofVent® LHW

Systemy sterowania 
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7 Transport i montaż

7.1 Montaż

 

Ostrożnie
Istnieje niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefa-
chowego obchodzenia się z urządzeniem. Transport 
i prace montażowe powinny być wykonywane przez 
wyszkolonych specjalistów!

Urządzenia RoofVent® LHW są dostarczane w dwóch 
częściach (jednostka dachowa, jednostka poddachowa) 
na palecie drewnianej. Przynależne części są oznakowane 
takim samym numerem urządzenia.

 

Informacja 
W zależności od elementów opcjonalnych, dostawa 
może składać się z wielu części (np. w przypadku, 
gdy montowany jest tłumik powietrza nawiewanego).

Dla przygotowania montażu ważne są następujące punkty:
 ■ Urządzenia montowane są na dachu. Potrzebny jest 

w tym celu dźwig lub helikopter.
 ■ Do transportu na dach potrzebne są dwa pasy podnośni-

kowe (długość pasa ok. 6 m). W przypadku stosowania 
lin stalowych i łańcuchów odpowiednio chronić krawędzie 
urządzenia.

 ■ Upewnić się, że cokół dachowy odpowiada specyfikacjom 
zawartym w części M „Wytyczne projektowe”.

 ■ Należy określić pożądane ustawienie urządzenia (pozycja 
przyłączy nagrzewnicy)

 ■ Urządzenia za pomocą własnego ciężaru mocowane są 
w cokole dachowym. Do uszczelnienia potrzebny jest 
silikon, pianka poliuretanowa lub inny materiał.

 ■ Dla urządzeń z tłumikami powietrza wywiewanego konie-
czne jest dodatkowe mocowanie na cokole dachowym.

 ■ Należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją 
montażu.

Rys. B5: Urządzenia 
RoofVent® są 
montowane na dachu.

 

7.2 Instalacja hydrauliczna

 

Ostrożnie
Istnieje niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefa-
chowego obchodzenia się z urządzeniem. Podłącza-
nie hydrauliczne instalacji może być przeprowadzone 
jedynie przez wyszkolonych specjalistów!

System regulacyjny Hoval DigiNet skonstruowany jest dla 
sieci rozdzielczej z hydraulicznym przełączaniem pojedyn-
czych urządzeń odbiorczych, tzn. przed każdym urządze-
niem odbiorczym instalowany jest zawór mieszający. 
Standardowo stosowany jest system rozdzielczy.

 ■ Należy dostosować system hydrauliczny do podziałów 
stref regulacji

 ■ Poszczególne jednostki pracujące w jednej strefie regula-
cji muszą być dopasowane do siebie hydraulicznie dla 
zapewnienia równego rozprowadzania.

 ■ Medium grzewcze (max. 120 °C) przy temperaturze 
zewnętrznej od 15 °C musi być dostępne bez opóźnień, 
w żądanej ilości i temperaturze na zaworze mieszający 
urządzenia odbiorczego.

 ■ Konieczna jest regulacja temperatury na dopływie zależ-
nie od temperatury zewnętrznej.

System regulacyjny Hoval DigiNet raz w tygodniu włącza na 
1 minutę komunikat zapotrzebowania ogrzewania. Zapobiega 
to blokowaniu się pompy rozdzielającej przy dłuższym 
przestoju.

Wymaganie dotyczące rurociągu
 ■ Stosować trójdrogowe zawory mieszające o charakterysty-

ce liniowej i wysokiej jakości. 
 ■ Autorytet zaworu powinien wynosić ≥ 0.5.
 ■ Napęd zaworu powinien mieć krótki czas pracy (5s).
 ■ Siłownik zaworu musi być modulowany, tzn., suw zmienia 

się proporcjonalnie do napięcia sterującego (DC 0 ... 10 V).
 ■ Do trybu awaryjnego siłownik zaworu musi być wyposażo-

ny w osobne sterowanie wymuszone (AC 24V).
 ■ Zawór instalować blisko urządzenia (maks. odległość 

= 2m).

 

Ostrożnie 
Istnieje niebezpieczeństwo zranienia przez strącenia
przedmiotów. Nagrzewnica nie może przejmować 
dodatkowego obciążenia np. z rurociągu zasilającego 
i powrotnego! 

 

Informacja
Dla szybkiej instalacji układu hydraulicznego 
zapoznajsię z opcjami „Zestaw hydrauliczny” oraz
„Elektromagnetyczny zawór mieszający”.

RoofVent® LHW

Transport i montaż 

Wymagania dotyczące systemu kotłów
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Skrzynka rozdzielcza

Magistrala systemowa novaNet

Zasilanie 

Skrzynka zaciskowa 

Elektromagnetyczny zawór mieszający 

Alarm zbiorczy

Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik temperatury wewnętrznej

Wejście usterka ogrzewania 

Pompa rozdzielacza

DigiMaster

Strefowa szafka sterownicza

Komunikat zapotrzebowania ogrzewania

Szafka sterownicza ogrzewania

Rys. B6: Schemat zasadniczy hydraulicznego systemu rozdzielczego 

< 
2 

m
 

RoofVent® LHW
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7.3 Instalacja elektryczna

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Instalację elektryczną może wykonać tylko 
wykwalifikowany elektryk!

 ■ Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich 
odpowiednich przepisów (np. EN 60204-1).

 ■ Przy długich przewodach doprowadzających dobrać 
przekroje kabli odpowiednie do wymogów technicznych.

 ■ Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze 
schematem połączeń (prowadzenie kabla w urządzeniu, 
patrz Rys. B7).

 ■ Magistralę systemową dla sterowania/regulacji ułożyć
oddzielnie od kabli sieciowych.

 ■

 ■ Okablować zawory mieszające do gniazda przyłączenio-
wego. (Dla elektromagnetycznego zaworu mieszającego 
Hoval istnieje połączenie wtykowe.)

Wykonać połączenia wtykowe nawiewnika wirowego
Air-Injector do sekcji filtracji i od sekcji filtracji (wewnątrz) 
do jednostki dachowe.

 ■ Przy systemie wtryskowym: pompę przymocować kabla-
mi do skrzynki rozdzielcze.

 ■ Należy upewnić się, że na miejscu dostępny jest sprzęt 
zabezpieczający przed prądem nadmiarowym dla prze-
wodu sieciowego ze strefowej szafki sterowniczej 
(odporność na zwarcia 10kA).

Skrzynka rozdzielcza 
z wyłącznikiem rewizyjnym

Przepusty kabli i połączenia 
wtykowe

Źródło zasilania

Kabel magistrali 

Gniazdo przyłączeniowe

Rys. B7: Prowadzenie kabla w urządzeniu

RoofVent® LHW

Transport i montaż 
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Element Opis Napięcie Kabel Opcja Uwagi

Skrzynka 
rozdzielcza

Zasilanie 3 x 400 V LHW-6: 5 x 4 mm²
LHW-9: 5 x 6 mm²
LHW-10: 5 x 10 mm²

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm² Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Pompa grzewcza 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² dla systemu wtryskowego

Strefowa 
szafka
sterownicza 
3–fazowa 

Zasilanie 3 x 400 V 5 x … mm² W zależności od opcji

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
Ogrzewania 

Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
na strefę

Wejście usterka ogrzewania 24 V 3 x 1.5 mm² na strefę

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² na funkcję specjalną

Zasilanie prądem dla 
RoofVent® LHW

3 x 400 V LHW-6: 5 x 4 mm²
LHW-9: 5 x 6 mm²
LHW-10: 5 x 10 mm²

Dla każdego RoofVent®

Pompa rozdzielacza 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² na pompę

Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Wariant:

Strefowa 
szafka
sterownicza 
1–fazowa

Zasilanie 1 x 230 V 3 x … mm² W zależności od opcji 

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania

Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A 
na strefę

Wejście awarii ogrzewania 24 V 3 x 1.5 mm² na strefę

Zbiorowy wskaźnik awarii Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² na funkcję specjalną

Pompa rozdzielacza 1 x 230 V 3 x 1.5 mm² na pompę 

Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Tabela B11: Wykaz kabli 

RoofVent® LHW
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Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4
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8 Specyfikacja

Urządzenie wentylacyjne RoofVent® LHW, złożone z:
 ■ Jednostki dachowej z odzyskiem energii
 ■ Sekcji filtracji
 ■ Sekcji grzewczej 
 ■ Nawiewnika wirowego Air-Injector
 ■ Sterowanie i regulacja

Wszystkie komponenty są okablowane z wtyczkami.

8.1 Jednostka dachowa z odzyskiem energii LW

Samonośna, wodoodporna obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa odporności ognio-
wej B1) z drzwiami ochronnymi dla łatwego dostępu do filtra 
powietrza świeżego i skrzynki rozdzielczej, pokrywa rewizyjna 
z szybkim zamknięciem dla łatwego dostępu do filtra powiet-
rza odprowadzanego, wyłącznik rewizyjny na zewnątrz do 
przerywania zasilania prądem energetycznym.

 

Jednostka dachowa zawiera:
 ■

 ■ Przeciwbieżne przepustnice powietrza świeżego 
i obiegowego z siłownikiem

 ■ Płytowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium wyposa-
żony w obejście, rynienka na kondensat i syfon dachowy; 
łącznie z przepustnicami ERG i obejściami z siłownikiem 
do regulacji odzysku energii

Filtr powietrza świeżego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

 ■ Bezobsługowy, wentylator nawiewny z napędem 
bezpośrednim

 ■ Bezobsługowy, wentylator wywiewny z napędem 
bezpośrednim

 ■ Skrzynkę rozdzielczą z regulatorem DigiUnit, jako część 
systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

Regulator DigiUnit DU5
moduł regulatora kompletnie okablowany z komponentami
urządzenia wentylacyjnego (wentylatory, siłowniki, czujniki 
temperatur, czujnik mrozu, kontrola filtra): 

 ■ Steruje urządzeniem łącznie z rozprowadzaniem powietrza 
według wartości zadanych strefy regulacji

 ■ Reguluje temperaturę powietrza nawiewanego za pomocą 
regulacji kaskadowej 

Sekcja wysokiego napięcia
 ■ Sekcja wysokiego napięcia
 ■ Wyłącznik rewizyjny (obsługa z zewnątrz)
 ■ Stycznik silnikowy na wentylator
 ■ Bezpiecznik dla części elektronicznej
 ■ Transformator dla regulatora DigiUnit, zaworu mieszają-

cego i siłowników
 ■ Przekaźniki dla trybu awaryjnego
 ■ Zaciski przyłączeniowe do siłowników i czujnika 

temperatury
 ■ Ogrzewanie skrzynki rozdzielczej

Typ LW-… /DN5

Znamionowy przepływ powietrza 
nawiewanego/ wywiewanego

… m³/h

… %

Active power per motor … kW

Supply voltage 3 x AC 400 V

Frequency 50 Hz

8.2 Sekcja filtracji F00/ F25/ F50

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z kratką 
powietrza odprowadzanego i pokrywą rewizyjną. Sekcja 
filtracji zawiera:

 ■

 ■ Czujnik temperatury powietrza odprowadzanego
 ■ Korpus tłumiący jako dyfuzor powietrza nawiewanego 

Typ F-…

8.3 Sekcja grzewcza H.A/ H.B/ H.C

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, zawiera 
nagrzewnicę wodną z rur miedzianych i płytek aluminiowych
oraz czujnik mrozu. 

Typ H.__-…

Moc grzewcza … kW

Medium grzewcze, nagrzewnica 
wodna

… / … °C

Przy temperaturze wlotowej … °C

8.4 Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej zawierająca:
 ■ Wirowy rozdzielacz powietrza z koncentryczną dyszą 

wylotową, regulowanymi łopatkami i zintegrowanym 
kołpakiem tłumiącym 

 ■ Siłownik do automatycznej regulacji rozprowadzania 
powietrza

 ■ Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 ■ Elektryczne gniazdo przyłączowe (zawiera zaciski 

przyłączeniowe do zaworu mieszającego ogrzewania)

Typ D -9

Obsługiwana powierzchnia hali … m²

RoofVent® LHW

Specyfikacja

Współczynnik odzysku ciepła 
suchego

Filtr powietrza odprowadzanego (filtr kieszeniowy, 
klasa G4) z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra 
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8.5 Opcje

Wykonanie dla klimatu zimnego
 ■ Materiały odporne na niskie temperatury
 ■ Wentylatory z ogrzewaniem przestojowym
 ■ Siłowniki przepustnic ze sprężyną zwrotną i ogrzewaniem 

dodatkowym
 ■ Nagrzewnica typu X z kontrolą zamarzania po stronie wody 
 ■ Płytowy wymiennik ciepła z czujnikiem różnicy ciśnień 

Wykonanie olejoodporne 
 ■ Materiały olejoodporne
 ■
 ■ Odpływ kondensatu płytowego wymiennika ciepła do 

wanienki w sekcji filtracji
 ■ Sekcja filtracji F25 w olejoszczelnym wykonaniu ze zintegro-

waną wanienką na olej/kondensat i z króćcem odpływowym 

Wykonanie higieniczne
 ■
 ■

 ■ Bezobsługowy wentylator nawiewny z napędem bezpo-
średnim wyposażony w przetwornicę częstotliwości

Filtr powietrza świeżego, klasa F7

 ■ Bezobsługowy wentylator wywiewny z napędem bezpo-
średnim wyposażony w przetwornicę częstotliwości

Filtr powietrza wywiewanego, klasa F5

Wysokociśnieniowy wentylator nawiewny HZ
Bezobsługowy wysokociśnieniowy wentylator nawiewny 
z napędem bezpośrednim 

Wentylator wysokociśnieniowy wywiewny HF
Bezobsługowy wysokociśnieniowy wentylator wywiewny 
z napędem bezpośrednim

Zestaw hydrauliczny system rozdzielczy HG 
Prefabrykowany zestaw dla hydraulicznego systemu rozdziel-
czego, złożony z elektromagnetycznego zaworu mieszające-
go, zaworu regulacyjnego, kurka kolistego, automatycznego 
odpowietrzania i śrubunków do przyłączania do urządzenia 
do sieci rozdzielczej; zawór mieszający z wtyczką do przyłą-
czania do gniazda; dopasowany do danej nagrzewnicy 
i systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

Zawór regulacyjny z napędem elektromagnetycznym, 
z wtyczką do przyłączania do gniazda; dopasowany do 
danej nagrzewnicy.

Tłumik powietrza świeżego ASD
Jako element dobudowany przy drzwiach zabezpieczających
przed wpływami atmosferycznymi, obudowa z ocynkowanej 
blachy aluminiowej z okładziną z materiału tłumiącego, do 
redukcji emisji hałasu drzwi, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza nawiewanego ZSD
Jako element wbudowany w komponent jednostki poddacho-
wej, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudowa-
nymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji 
hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza odprowadzanego ABSD
Jako element dobudowany przy kratce powietrza odprowa-
dzanego, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do 
redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

Kołpak wygłuszający AHD 
Składa się z kołpaka tłumiącego o dużej pojemności oraz 
przysłony pokrytej materiałem dźwiękochłonnym, tłumienie 
4 dB

Siłowniki ze sprężyną zwrotną SMF
Modułowe siłowniki z funkcją bezpieczeństwa w przypadku 
awarii prądu, na przepustnicy powietrza świeżego i ERG. 

Skrzynka wywiewna AK
Wykonana z ocynkowanej blachy aluminiowej z czterema 
regulowanymi kratkami powietrza wywiewanego

Eliminator skraplania TA
Składa się z aluminiowych żeber umieszczonych na drodze 
przepływu powietrza wywiewanego po stronie wlotu 
powietrza płytowego wymiennika ciepła w celu odprowa-
dzenia kondensatu na dach.

Wykonanie dla systemu wtryskowego ES 
Sterowanie i sekcja wysokiego napięcia dla pompy grzew-
czej zintegrowane w skrzynce rozdzielczej 

RoofVent® LHW
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Filtr powietrza odprowadzanego, klasa F5

Wentylatory ze zmiennym przepływem powietrza VAR

Elektromagnetyczny zawór mieszający ..HV

Tłumik powietrza wywiewanego FSD
Jako element dobudowany przy kratce wywiewnej, obudowa 
z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudowanymi rozgałęź-
nikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji hałasu kratki 
wywiewanej, tłumienie ___ dB
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8.6 Sterowanie i regulacja

Cyfrowy system regulacyjny dla energooszczędnej eksploa-
tacji zdecentralizowanych systemów wentylacji i klimatyzacji 
w halach: 

 ■ Struktura systemu wg modelu warstwowego OSI
 ■ Wykonane w miejscu połączenia poszczególnych modułów 

regulacyjnych poprzez magistralę systemową novaNet 
w swobodnej topologii 

 ■ Równorzędna komunikacja poprzeczna (peer-to-peer/ 
multipeer) poprzez protokół novaNet 

 ■ Szybkie czasy reakcji dzięki zależnemu od zdarzeń tran-
sferowi danych

 ■ Fabrycznie zaadresowane moduły regulacyjne ze zintegro-
waną ochroną przed piorunami i buforowanym przez bate-
rię modułem RAM

 ■ Niewymagane są prace inżynieryjne (bindingu) na miejscu

Regulator DigiNet 

DigiMaster DM5
Wstępnie zaprogramowany regulator Plug & Play z graficz-
nym interfejsem użytkownika, składający się z panelu 
dotykowego z kolorowym wyświetlaczem zamontowanego 
na drzwiach szafy sterowniczej strefy.

 ■ Kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa alarmów, parametry sterowania)

DigiCom DC5
Pakiet składający się z oprogramowania obsługowego, 
routera novaNet i kabli połączeniowych do obsługi Hoval 
DigiNet za pomocą komputera PC:

 ■ Kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, ustawienia alarmowe, parametry sterowania)

 ■ Funkcja trendu, zapisywanie danych i książka logów
 ■ Zróżnicowana ochrona hasłem

DigiEasy DE5
Urządzenie dodatkowe do obsługi stref regulacji, do instalacji 
w dowolnym miejscu w podtynkowym gnieździe potrójnym 
lub w drzwiach strefowej szafki sterowniczej:

 ■ Wyświetlanie aktualnej wartości zadanej dla temperatury 
wewnętrznej

 ■ Zwiększanie lub zmniejszanie wartości zadanej 
o maksymalnie 5°C 

 ■ Wyświetlanie i potwierdzanie alarmów
 ■ Przełączanie trybu pracy

Opcje
 ■ Okno dla DigiMaster
 ■ Rama IP65
 ■ Gniazdo wtykowa novaNet
 ■ Router novaNet
 ■ 4 specjalne funkcje z przełącznikiem

Strefowa szafka sterownicza DigiNet
Strefowa szafka sterownicza (blacha stalowa lakierowana, 
RAL 7035) zawiera:

 ■ 1 czujnik temperatury zewnętrznej 
 ■ 1 transformator 230/24 V
 ■ 2 wyłączniki dla transformatora (1-biegunowe)
 ■ 1 przekaźnik
 ■ 1 przekaźnik bezpieczeństwa (2- biegunowy, zewnętrzny)
 ■ Zaciski wejściowe i wyjściowe (u góry)
 ■ 1 schemat elektryczny instalacji
 ■ 1 układ sterowania DigiZone, 1 przekaźnik oraz 1 czujnik 

temperatury wewnętrznej (załączony) dla każdej strefy 
regulacji 

Układ sterowania DigiZone DZ5
Urządzenie sterujące na strefę regulacji, zamontowane 
w strefowej szafce sterowniczej: 

 ■ Przetwarza wejścia temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, 
usterki ogrzewania i funkcji specjalnych (opcja), 

-

 ■ Przełącza tryby pracy odpowiednio do programu 
wyłączania czasowego

 ■ Ustawia wyjścia komunikatu zapotrzebowania ogrzewania 
i alarm zbiorczy

Opcje
 ■ Lampka Alarmu zbiorczego
 ■ Gniazdo
 ■ Sterowanie pompą główną
 ■ 2 -biegunowe wyłączniki
 ■ Zasilanie prądem dla urządzeń Hoval z zamontowanym 

regulatorem DigiUnit 
 ■ Integracja urządzeń Hoval bez zamontowanego 

regulatora DigiUnit
 ■ Uśrednianie temperatury wewnętrznej
 ■ Układ sterowania DigiPlus
 ■ Czujnik wilgotności
 ■ Czujnik CO2
 ■ Podstawa  

RoofVent® LHW

Specyfikacja

 ■ 8 specjalnych funkcji z 2 przełącznikami
 ■ Funkcja specjalna na zacisku
 ■ Montaż DigiEasy
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1 Zastosowanie  

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia RoofVent® LKW służą do doprowadzania 
powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego 
oraz do ogrzewania i chłodzenia obiektów wielkokubaturo-
wych z odzyskiem energii. Zastosowanie zgodne z przezna-
czeniem obejmuje także przestrzeganie instrukcji producenta
w zakresie montażu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji
(instrukcja obsługi).
Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za
uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

1.2 Użytkownicy 

Urządzenia RoofVent® LKW wolno montować, obsługiwać
i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolonym
fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami 
i ewentualnymi zagrożeniami.
Instrukcja użytkowania skierowana jest do inżynierów i tech-
ników oraz fachowców techniki budowlanej, grzewczej
i wentylacyjnej.

1.3 Zagrożenia

Urządzenia RoofVent® LKW zbudowane są w oparciu 
o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. 
Niekiedy mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności 
mogą jednak wystąpić zagrożenia, między innymi:

 ■ Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy przy 
instalacji elektrycznej

 ■ Możliwość strącenia części (np. narzędzia) podczas pracy 
przy urządzeniach wentylacyjnych

 ■ Zagrożenie podczas pracy na dachu 
 ■ Uszkodzenie urządzeń lub komponentów wskutek uderze-

nia piorunem
 ■ Wadliwe działanie uszkodzonych części 
 ■ Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody przy pracach

na instalacji zasilania ciepłą wodą
 ■ Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidłowo 

domkniętych pokrywach rewizyjnych

2 Budowa i funkcje

Urządzenie RoofVent® LKW służy do wentylacji oraz 
ogrzewania i chłodzenia dużych pomieszczeń (hale 
produkcyjne, centra handlowe, hale sportowe, hale targowe 
itd.). Spełnia następujące funkcje:

 ■ Ogrzewanie (z podłączeniem do centralnego systemu 
grzewczego)

 ■ Chłodzenie (z przyłączem zimnej wody)
 ■ Doprowadzanie świeżego powietrza (z podłączeniem do 

systemu wody lodowej)
 ■ Odprowadzanie powietrza zużytego
 ■ Recyrkulacja powietrza
 ■ Odzysk energii
 ■ Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy
 ■

Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych
urządzeń RoofVent® LKW i pracuje z reguły bez kanałów 
powietrza nawiewanego i zużytego. Urządzenia są montowa-
ne w konstrukcji dachu hali w sposób rozproszony i tam 
konserwowane. 
Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza 
urządzenia RoofVent® LKW posiadają szeroki zakres 
działania. Dlatego w porównaniu z innymi systemami, do 
zapewnienia właściwych warunków dla danego pomieszcze-
nia można ograniczyć ilość zastosowanych urządzeń. 
Trzy wielkości urządzeń, różne typy nagrzewnic i szeroki 
pakiet dodatków pozwala dopasować rozwiązanie do każdej 
hali.

2.1 Budowa urządzenia

RoofVent® LKW składa się z następujących komponentów:
 ■ Jednostka dachowa z odzyskiem energii:  

samonośna obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, 
z izolacją wewnętrzną (klasa B1)

 ■ Sekcja filtracji:  
w celu dopasowania do lokalnych warunków montażowych 
dostarczana w trzech standardowych długościach na 
wielkość urządzenia

 ■ Sekcja grzewcza/ chłodząca: 
Przyłącza nagrzewnic możliwe po każdej stronie 
(standardowo pod kratką powietrza odprowadzanego)

 ■ Nawiewnik wirowy Air-Injector:
opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik 
wirowy do bezprzeciągowej dystrybucji powietrza na 
dużej powierzchni

Urządzenie jest dostarczane w dwóch częściach: jednostka 
naddachowa i jednostka poddachowa (patrz Rys. C1). 
Komponenty są połączone śrubowo i można je pojedynczo 
demontować.

RoofVent® LKW

Zastosowanie  

Filtrowanie powietrza 
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2.2 Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy 

Głównym elementem urządzenia jest opatentowany nawiewnik 
powietrza - Air-Injector. Jego regulowane łopatki pozwalają na 
ciągłą regulację kąta wylotu powietrza. Ustawienie uzależnione 
jest od wydajności nawiewnika, wysokości montażu oraz różnicy 
temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem 
w pomieszczeniu. Powietrze jest więc nawiewane pionowo 
w dół, w stożku, lub poziomo do pomieszczenia. Gwarantuje to:

 ■ że za pomocą każdego urządzenia RoofVent® LKW wenty-
lowana, ogrzewana i chłodzona jest duża powierzchnia hali,

 ■ brak przeciągów w strefie pracy
 ■ oszczędność energii przez redukcję do minimum rozwarst-

wienia temperaturowego w pomieszczeniu 

Jednostka naddachowa: 
Jednostka dachowa 
z odzyskiem energii

Jednostka poddachowa:
a Sekcja filtracji
b Sekcja grzewcza/ chłodząca
c Nawiewnik wirowy Air-Injector

Rys. C1: Komponenty RoofVent® LKW 

a

b

c

RoofVent® LKW

Budowa i funkcje  
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Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector:
reguluje kierunek nawiewu powietrza bezstopniowo z pionowego do 
poziomego

Połączenie kondensatu 

Czujnik mrozu

Kratka powietrza odprowadzanego 

Przepustnica ERG i obejścia:
przeciwbieżne przepustnice do regulacji odzysku energii, z siłownikiem

Pokrywa rewizyjna:

Drzwi zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi:

Przepustnica powietrza świeżego i obiegowego:
przeciwbieżne przepustnice do przełączania między powietrzem świeżym 
a obiegowym, z siłownikiem

Przepustnica grawitacyjna:
zamyka obejście podczas przestoju eksploatacyjnego zapobiegając utratom 
ciepła

Wentylator wywiewny:
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem

Kratka wywiewna:
dostęp do wentylatora wywiewnego

Płytowy wymiennik ciepła:
z obejściem do regulacji odzysku energii i odpływem kondensatu

Pokrywa rewizyjna:
dostęp do wentylatora nawiewnego

Wentylator nawiewny:
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do nagrzewnicy/ chłodnicy

Nagrzewnica/ chłodnica:

Separator skroplin 

Rys. C2: Komponenty RoofVent LKW

RoofVent® LKW

Budowa i funkcje  

Filtr powietrza odprowadzanego
filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

dostęp do filtra powietrza odprowadzanego

dostęp do filtra powietrza świeżego oraz skrzynki rozdzielczej

filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra
Filtr powietrza świeżego:

nagrzewnica/chłodząca wodna wykonana z rur miedzianych z aluminiowymi 
żeberkami
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Wlot powietrza świeżego przez osłonę zabezpieczającą 
przed wpływem warunków atmosferycznych

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień

Przepustnica powietrza świeżego z siłownikiem

Płytowy wymiennik ciepła

Wentylator nawiewny

Tłumik i dyfuzor

Nagrzewnica/chłodnica wodna

Czujnik mrozu

Separator skroplin

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

Nawiewnik wirowy z siłownikiem

Wlot powietrza zużytego przez kratkę powietrza 
odprowadzanego

Czujnik temperatury powietrza odprowadzanego 

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień

Przepustnica powietrza obiegowego (przeciwbieżnie 
połączona z przepustnicą powietrza świeżego) 

Przepustnica ERG/obejście z siłownikiem

Przepustnica grawitacyjna

Wentylator wywiewny

Tłumik i dyfuzor

Wylot powietrza wywiewanego przez kratkę wywiewną

Rys. C3: Schemat działania RoofVent® LKW 

RoofVent® LKW

Budowa i funkcje  



41

B

C

E

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

2.3 Tryby pracy

Urządzenie RoofVent® LKW posiada następujące tryby pracy:
 ■ Wył.
 ■ Wentylacja
 ■ Wentylacja (zredukowana)
 ■ Recyrkulacja
 ■ Recyrkulacja nocna

 ■ Powietrze wywiewane
 ■ Powietrze nawiewane
 ■ Chłodzenie nocne w porze letniej
 ■ Tryb awaryjny

System regulacyjny DigiNet steruje tymi trybami pracy automatycznie na każdą 
strefę regulacji odpowiednio do programu wyłączania czasowego (wyjątek: tryb 
awaryjny). Dodatkowo można:

 ■ ręcznie przełączać tryb pracy strefy regulacji.
 ■ przełączać każde urządzenie RoofVent® na tryb pracy Wył., Recyrkulacja, 

Powietrze wywiewane, Powietrze nawiewane oraz Tryb awaryjny.

Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic                Opis

OFF Wył.
Wentylatory są wyłączone. 
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
pozostaje aktywne. Brak regulacji 
temperatury wewnętrznej. 

Gdy urządzenie nie 
jest potrzebne

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Otwarta
Ogrzewanie/chłodzenie  ..... Wył.

VE2 Wentylacja
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia i wywiewa 
zużyte powietrze. Zależnie od zapotrze-
bowania na ciepło/zimno i zależnie od 
warunków termicznych regulowane są 
ogrzewanie/chłodzenie i odzysk energii.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Podczas używania 
wewnątrz 
pomieszczenia

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 – 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta
Ogrzewanie/chłodzenie  ..... 0 - 100 %

VE1 Wentylacja (zredukowana)
Podobnie jak w przypadku VE2, ale ze 
zredukowanym przepływem powietrza. 
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Podczas korzysta-
nia z pomieszczenia 
(tylko dla wentylato-
rów ze zmiennym 
przepływem 
powietrza) 

REC Recyrkulacja
Tryb wł./ wył.: Przy zapotrzebowaniu na
ciepło lub zimno urządzenie RoofVent® 
LKW podgrzewa wzgl. ochładza 
powietrze i ponownie nawiewa do 
pomieszczenia.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Do podgrzewania 
wzgl. chłodzenia 
wstępnego

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Otwarta
Ogrzewanie/chłodzenie  ..... Wł. *)

*) przy zapotrzebowaniu na ciepło/zimnoRECN Recyrkulacja nocna
Podobnie jak w przypadku REC, ale 
z wartością zadaną temperatury
wewnętrznej na noc

W nocy i w czasie 
weekendu

RoofVent® LKW

Budowa i funkcje  
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Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic                Opis

EA Powietrze wywiewane
Urządzenie RoofVent® wywiewa zużyte 
powietrze z pomieszczenia. Brak 
regulacji temperatury wewnętrznej.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta
Ogrzewanie/chłodzenie  ..... Wył.

SA Powietrze nawiewane
Urządzenie RoofVent® LKW nawiewa 
świeże powietrze do pomieszczenia. 
Zależnie od zapotrzebowania na ciepło/
zimno i zależnie od warunków termicz-
nych regulowane jest ogrzewanie/chło-
dzenie. Zużyte powietrze pomieszczenia 
wypływa przez otwarte okna i drzwi na 
zewnątrz lub jest wywiewane przez inny 
system.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie/chłodzenie  ..... 0 - 100 %

NCS Chłodzenie nocne w porze letniej
Tryb wł./ wył.: Jeśli pozwala na to obecna 
temperatura, urządzenie  RoofVent® 
nawiewa chłodne powietrze świeże do 
pomieszczenia i wywiewa cieplejsze 
powietrze pomieszczenia. Wartość 
zadana temperatury wewnętrznej w nocy 
jest aktywna.
Urządzenie nawiewa powietrze 
nawiewane pionowo w dół i uzyskuje 
w ten sposób największą możliwą 
wydajność.

Do swobodnego
chłodzenia w nocy

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wł. *)

Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta *)

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta *)

Ogrzewanie/chłodzenie  ..... Wył.
*) w zależności od warunków termicznych

– Tryb awaryjny
Urządzenie RoofVent® zasysa powietrze 
z pomieszczenia, podgrzewa je i nawie-
wa ponownie do pomieszczenia.
Ogrzewanie jest włączane poprzez 
sterowanie wymuszone przy zaworze 
mieszającym.
Brak regulacji temperatury wewnętrznej. 

W przypadku, gdy 
system DigiNet nie 
pracuje (np. przed 
uruchomieniem)

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie/chłodzenie  ..... Wł.

1) Kod ten oznacza dany tryb pracy w systemie regulacyjnym DigiNet (patrz Część L „Sterowanie i regulacja”). 

Tabela C1: Tryby pracy urządzenia RoofVent® LKW 

RoofVent® LKW

Budowa i funkcje  
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3 Dane techniczne 

3.1 Oznaczenia

Jednostka poddachowa

LKW - 9 / DN5 / LW + F00 - K.C - D / ...

Typ urządzenia
RoofVent® LKW

Wielkość 
6, 9 lub 10

Sterowanie
DN5 Wykonanie dla DigiNet 5
KK Wykonanie dla sterowania innego niż Hoval

Jednostka dachowa 
Jednostka dachowa z odzyskiem energii

Sekcja filtracji
F00 Sekcja filtracji, krótka
F25 Sekcja filtracji, średnia
F50 Sekcja filtracji, długa

Sekcja grzewcza/ chłodząca
K.C Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu C
K.D Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu D

Nawiewnik wirowy

Opcje

Tabela C2: Oznaczenia urządzeń  

3.2 Granica zastosowania

Typ urządzenia LKW-6 LKW-9 LKW-10

Temperatura powietrza zużytego maks. °C 50 50 50

Odprowadzana wilgotność względna maks. % 60 60 60

Zawartość wody w powietrzu odprowadzającym 1) maks. g/kg 12.5 12.5 12.5

Temperatura zewnętrzna 2) min. °C -30 -30 -30

Temperatura medium grzewczego maks. °C 120 120 120

Ciśnienie robocze maks. kPa 800 800 800

Temperatura powietrza nawiewanego maks. °C 60 60 60

Minimalny czas pracy VE2  min. min 30 30 30

Ilość kondensatu maks. kg/h 60 150 150

min. m³/h 3100 5000 5000

Tabela C3: Granica zastosowania RoofVent® LKW 

RoofVent® LKW

Budowa i funkcje  
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3.3 Przepływ powietrza, przyłącza elektryczne

Typ urządzenia LKW-6 LKW-9 LKW-10

Rozprowadzanie 
powietrza

1) Powietrze m³/h 5000 7650 8400
nawiewane
Powietrze m³/h 5000 7650 8400
wywiewane

Uzyskana powierzchnia użytkowa Maks. m² 426 748 855

Odzysk energii % 60 63 57

% 68 73 65

Cechy 
charakterystyczne 
wentylatora

Napięcie zasilające V AC 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Dopuszczalna tolerancja napięcia % ± 10 ± 10 ± 10

Częstotliwość Hz 50 50 50

Pobór mocy na silnik kW 1.8 3.0 4.5

Pobór prądu A 4.0 6.5 9.9

Wartość nastawcza termoprzekaźnika A 4.6 7.5 11.4

Prędkość obrotowa (nominalnie) obr./min. 1440 1435 1450

Siłowniki Napięcie zasilające V AC 24 24 24

Częstotliwość Hz 50 50 50

Napięcie sterujące V DC 2…10 2…10 2…10

Moment obrotowy Nm 10 10 10

Czas biegu dla obrotu 90° s 150 150 150

Kontrola filtra Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia Pa 300 300 300
1) Odniesienie: Urządzenie RoofVent® LKW z nagrzewnicą/chłodnicą typ C i pionowym kierunkiem nawiewu powietrza 

Tabela C4: Dane techniczne, RoofVent® LKW

3.4 Ciśnienie akustyczne

Typ urządzenia LKW-6 LKW-9 LKW-10
Tryb pracy VE2 REC VE2 REC VE2 REC
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 1) dB (A) 46 60 58 47 46 52 66 57 49 48 54 68 60 52 51

Całkowity poziom ciśnienia akustycznego   dB (A) 68 82 80 69 68 74 88 79 71 70 76 90 82 74 73

Oktawowy poziom 
ciśnienia akustycznego 

63 Hz dB (A) 51 63 62 48 54 52 69 59 54 56 54 71 62 57 59

125 Hz dB (A) 55 71 70 56 63 63 78 70 60 63 65 80 73 63 66
2) 250 Hz dB (A) 61 76 74 64 63 65 81 71 63 66 67 83 74 66 69

500 Hz dB (A) 61 75 71 61 58 66 81 70 62 61 68 83 73 65 64

1000 Hz dB (A) 65 77 72 63 57 71 81 72 67 60 73 83 75 70 63

2000 Hz dB (A) 57 72 72 60 56 66 80 73 64 58 68 82 76 67 61

4000 Hz dB (A) 49 71 71 57 48 58 76 71 58 50 60 78 74 61 53

8000 Hz dB (A) 36 65 63 49 42 44 70 62 51 41 46 72 65 54 44

1)

2) na zewnątrz (jednostka dachowa)

Tabela C5: Ciśnienie akustyczne RoofVent® LKW 

RoofVent® LKW

Budowa i funkcje

Nominalny przepływ powietrza 

Współczynnik odzysku ciepła suchego

Współczynnik odzysku ciepła mokrego

 przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
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3.5 Wydajność grzewcza 

 

Informacja
Dane eksploatacyjne wypisane poniżej odnoszą się do najczęstszych warunków projektowych. 
Należy wykorzystać program do wybierania „HK-Select”, aby wyliczyć dane eksploatacyjne dla 
innych danych projektowych. Można pobrać „HK-Select” za darmo w Internecie. 

Temperatura świeżego powietrza -5 °C -15 °C
LPHW Rozmiar Typ Q Q TG Hmax tnaw ∆pW mW Q QTG Hmax tnaw ∆pW mW

°C kW kW m °C kPa l/h kW kW m °C kPa l/h

80/60 LKW-6 C 75 60 8.6 52 12 3210 79 59 8.7 51 13 3399

60/40 LKW-6 C 47 33 11.3 36 5 2035 52 32 11.5 36 6 2225

80/60 LKW-9 C 112 93 9.2 53 10 4823 118 91 9.3 52 11 5070

LKW-9 D – – – – – – – – – – – –

60/40 LKW-9 C 70 51 12.1 37 4 3020 76 49 12.4 36 5 3269

LKW-9 D 86 67 10.7 42 5 3680 93 66 10.8 42 6 3977

80/60 LKW-10 C 125 98 10.2 51 12 5347 133 95 10.4 50 13 5684

LKW-10 D 151 124 9.2 60 13 6481 161 124 9.2 60 14 6887

60/40 LKW-10 C 80 53 13.7 36 5 3414 87 50 14.0 35 7 3753

LKW-10 D 98 71 11.9 42 6 4192 107 70 12.0 41 7 4601

Legenda: Typ   = Typ nagrzewnicy/ chłodnicy
Q = Moc grzewcza
QTG =  Wydajność na pokrycie fabrycznych strat ciepła 
Hmax = Maksymalna wysokość nawiewu
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego 
∆pW = Strata ciśnienia po stronie wody
mW

Odnosi się do: Temperatury w pomieszczeniu = 18°C, powietrza wywiewanego 20°C/ 40% wilgotności względnej

— Warunki pracy niedozwolone, gdyż przekroczona jest maksymalna temperatura powietrza nawiewanego = 60°C 

Tabela C6: Wydajność grzewcza, RoofVent® LKW 

 

Informacja
Wydajność na pokrycie strat ciepła (QTG) dopuszcza wymaganie dot. ciepła wentylacji (QV) 
oraz wydajność odzysku energii (QER) w odpowiednich warunkach temperaturowych. Oblicza 
się je w następujący sposób: QTG = Q + QER – QV

RoofVent® LKW

Budowa i funkcje

 = Ilość wody
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3.6 Wydajność chłodzenia

Temperatura medium chłodzącego 6/12 °C 8/14 °C
tF rhF Rozmiar Typ Qodcz Qłącz QTG tnaw ∆pW mW mK Qodcz Qłącz QTG tnaw ∆pW mW mK

°C % kW kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW kW °C kPa l/h kg/h

28 40 LKW-6 C 19 21 13 15 13 3065 3 17 17 11 16 8 2403 0

60 LKW-6 C 18 36 12 15 33 5084 24 16 29 10 17 23 4199 19

32 40 LKW-6 C 24 33 18 16 29 4761 13 22 27 16 17 20 3877 7

60 LKW-6 C – – – – – – – 21 46 14 18 51 6529 35

28 40 LKW-9 C 29 32 20 15 11 4553 4 25 25 16 16 7 3618 0

LKW-9 D 36 42 27 12 14 6047 10 31 31 22 14 8 4448 0

60 LKW-9 C 27 54 19 15 28 7753 38 24 45 15 17 20 6396 29

LKW-9 D 35 70 26 12 35 10067 50 30 59 21 14 25 8405 40

32 40 LKW-9 C 37 51 28 16 26 7315 20 33 42 24 17 18 5960 12

LKW-9 D 45 66 36 13 32 9510 30 41 55 31 14 22 7848 21

60 LKW-9 C 35 79 26 17 57 11375 63 31 70 22 18 44 9979 55

LKW-9 D 44 102 35 13 69 14630 82 39 90 30 15 54 12941 72

28 40 LKW-10 C 32 34 21 15 12 4879 3 28 28 17 16 8 3959 0

LKW-10 D 40 46 29 12 16 6551 9 34 34 23 14 9 4906 0

60 LKW-10 C 30 58 19 16 32 8339 40 26 48 16 17 23 6891 31

LKW-10 D 38 76 28 13 41 10953 54 33 64 23 14 29 9157 43

32 40 LKW-10 C 40 54 29 16 29 7801 21 36 44 26 18 20 6357 12

LKW-10 D 50 72 39 13 36 10262 32 45 59 34 15 25 8466 21

60 LKW-10 C 37 85 27 17 64 12183 67 34 75 23 18 50 10691 58

LKW-10 D 48 111 37 13 79 15866 89 43 98 32 15 63 14036 78

Legenda: tF = Temperatura świeżego powietrza
rhF = Wilgotność względna świeżego powietrza
Typ  = Typ chłodnicy
Qodcz = Odczuwalna wydajność chłodzenia
Qłącz = Łączna wydajność chłodzenia

QTG =  Wydajność na pokrycie fabrycznych strat chłodzenia (→ odczuwalne 
obciążenie chłodnicze)

tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego
∆pW = Strata ciśnienia po stronie wody
mW

mK = Ilość kondensatu 

Odnosi się do:  ■ Temperatury świeżego powietrza = 28°C, powietrza w pomieszczeniu = 22°C, powietrza wywiewanego = 24°C/ 50% wilgotność względna
 ■ Temperatury świeżego powietrza = 32°C, powietrza w pomieszczeniu = 26°C, powietrza wywiewanego = 28°C/ 50% wilgotność względna

— Warunki pracy niedozwolone, gdyż przekroczona jest maksymalna ilość kondensatu = 60kg/h

Tabela C7: Wydajność chłodzenia, RoofVent® LKW 

 

Informacja
Wydajność na pokrycie fabrycznych strat chłodzenia (QTG) dopuszcza wymaganie dot. 
chłodzenia wentylacji (QV) oraz wydajność odzysku energii (QER) w odpowiednich warunkach 
temperaturowych. Oblicza się je w następujący sposób: QTG = Qsen + QER – QV

RoofVent® LKW

Dane techniczne  

Ilość wody=
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3.7 Odległości minimalne i maksymalne

X/2 X 

Y 

Typ urządzenia LKW-6 LKW-9 LKW-10 Należy ustawić urządzenia RoofVent® w taki sposób,
by jedno urządzenie nie zasysało powietrza wywiewa-
nego z innego urządzenia jako powietrza świeżego.

Kratka powietrza zużytego musi być łatwo dostępna

W celu serwisowania i konserwacji na tylnej stronie 
przyłącza nagrzewnicy/chłodnicy pozostawić 1.5 m 
przestrzeni.

Strumień powietrza nawiewanego musi się bez 
przeszkód rozchodzić (zwracać uwagę na wsporniki 
i lampy).

Odległość pomiędzy Min. m
urządzeniami X 

11 13 14

Maks. m 21 27 29

Wysokość 
nawiewu Y 1)

Min. 1) m 4.0 5.0 5.0

Maks. 2) m 8.6 … 14.0
1)  Przy opcji ze skrzynką wywiewną minimalna wysokość montażu jest 

o 1 m niższa  (patrz Sekcja K „Opcje”).
2)  Wysokość maksymalna zmienia się zależnie od warunków brzegowych 

(dla wartości, patrz Tabela B6). 

Tabela C8: Odległości minimalne i maksymalne  

RoofVent® LKW

Dane techniczne  
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3.8 Wymiary i masy

Jednostka dachowa LW

Sekcja filtracji krótka F00/ średnia F25/ długa F50

Przepusty kabli 

Pokrywa rewizyjna

Sekcja grzewcza/ chłodząca K

Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Powrót  

Przepływ

Złącze kondensatu 

Rys. C4: Arkusz wymiarowy dla RoofVent® LKW (wymiary w mm) 

80

RoofVent® LKW

Dane techniczne  
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Typ urządzenia LKW-6 LKW-9 LKW-10

Wymiary jednostki 
dachowej

A mm 2100 2400 2400

B mm 1080 1380 1380

C mm 1390 1500 1500

D mm 600 675 675

E mm 1092 1392 1392

Wymiary jednostki
poddachowej

Wykonanie sekcji filtracji F00 F25 F50 F00 F25 F50 F00 F25 F50

G mm 940 1190 1440 980 1230 1480 980 1230 1480

S mm 2050 2300 2550 2160 2410 2660 2160 2410 2660

H mm 530 780 1030 530 780 1030 530 780 1030

F mm 1000 1240 1240

J mm 410 450 450

K mm 848 1048 1048

M mm 620 610 610

O mm 767 937 937

P mm 758 882 882

Q mm 490 570 570

R mm 900 1100 1100

V mm 500 630 630

W mm 54 53 53

Typ nagrzewnicy C C D C D

N mm 123 92 83 92 83

Y mm 78 78 95 78 95

Dane nagrzewnicy Pojemność wodna l 6.2 9.4 14.2 9.4 14.2

L " Rura z gwintem
 1 ¼ (żeński) 1 ½ (żeński)

 
2 (żeński) 1 ½ (żeński)

 
2 (żeński)

Masy Jednostka dachowa kg 390 560 560 565 565

Jednostka poddachowa kg
(z F00)

170 240 259 240 259

Sekcja filtracji F00 kg 63 82 82 82 82

Sekcja grzewcza/ kg
chłodząca

70 102 121 102 121

Nawiewnik wirowy 
Air-Injector

kg 37 56 56 56 56

Łącznie (z F00) kg 560 800 819 805 824

Sekcja filtracji F25 1) kg + 11 + 13 + 13 + 13 + 13

Sekcja filtracji F50 1) kg + 22 + 26 + 26 + 26 + 26
1)  

Tabela C9: Wymiary i masy RoofVent® LKW 

RoofVent® LKW

Dane techniczne  

Rura z gwintemRura z gwintemRura z gwintemRura z gwintem

Masa dodatkowa w porównaniu z wykonaniem z sekcją filtracji F00
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3.9 Przepływ powietrza przy dodatkowych stratach ciśnienia

Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

LKW-6

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

0  0 0 6   5  5  0  0 0  0  05 0 0 4  5   4  0  0  0

Powietrze nawiewane

Przykład: 
Przy dodatkowych 
stratach ciśnienia = 42 
Pa otrzymujemy nowy 
przepływ powietrza 
= 4800m3/h

Wykres C1: Przepływ powietrza RoofVent® LKW-6 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

LKW-9

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

0  0 5 8   8  0  0  0 7  5  0  0  7  6  5  00 0 7  0   5  0  06 

Powietrze nawiewane

Wykres C2: Przepływ powietrza RoofVent® LKW-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® LKW

Dane techniczne  

Przepływ powietrza w m3/h

Przepływ powietrza w m3/h
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Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

LKW-10

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

0 4  2 

0  0 0 9   8  4  0  0  8  5  0  0 0  0  08 0 0 7  5   7  0  0  0

Powietrze nawiewane

Wykres C3: Przepływ powietrza RoofVent® LKW-10 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® LKW

Dane techniczne  

Przepływ powietrza w m3/h
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4 Przykład konstrukcji

 

Informacja
Poniższy przykład projektu odnosi się do trybu chłodzenia. Projektowanie dla funkcji grzewczej 
może być przeprowadzone podobnie jak w przykładzie w rozdziale B „RoofVent® LHW”.

Dane wyjściowe
 ■

 ■ Wymiary hali (długość, szerokość, wysokość)
 ■ Warunki projektu
 ■ Żądana temperatura w pomieszczeniu (w pomieszczeniu 

pobytowym)
 ■ Temperatura powietrza odprowadzanego 1)

 ■ Obciążenie cieplne układu chłodniczego 
 ■ Medium chłodzące

1)  Temperatura powietrza zużytego jest z reguły wyższa od temperatury
w pomieszczeniach pobytowych. Spowodowane jest to nieuniknionymi
w wysokich halach warstwami termicznymi, które można jednak zredukować
do minimum za pomocą nawiewnika wirowego. Dlatego można przyjmować 
gradient temperatury 0.2 K na metr wysokości hali.

Przykład
 ....................75'000 m³/h

Wymiary hali (D x S x W) ..................... 72 x 60 x 10 m
Warunki projektu  ..................................... 32 °C / 40 %
Żądana temperatura w pomieszczeniu ...............26 °C
Temperatura powietrza 
odprowadzanego ....................................... 28 °C/50 %
Obciążenie cieplne układu chłodniczego ........ 200 kW
Medium chłodzące............... Chłodnica wodna 8/14 °C

Temperatura w pomieszczeniu:...........................26 °C
Gradient temperatury: .................................. 10 · 0.2 K
Temperatura powietrza wywiewanego: ............= 28 °C

Wymagana ilość urządzeń nwym
W oparciu o przepływ powietrza na urządzenie (patrz Tabela 
C4), należy wybrać prowizorycznie wielkość urządzenia. 
(Zależnie od wyniku dalszych obliczeń powtórzyć dobór dla 
innej wielkości urządzenia).

nwym = Vwym / VG

Vwym
VG =  

Wybór zgrubny: wielkość urządzenia LKW-10

nwym = 75'000 / 8'400
nwym = 8.93

Wybierz 9 szt. LKW -10

V = n · VG

n = wybrana liczba urządzeń 

V = 9 · 8'400
V = 75'600 m³/h

Zapotrzebowanie na pokrycie strat chłodzenia 
(odczuwalna wydajność chłodzenia) w każdym 
urządzeniu QK (w kW) 

QK  = QTeff / n

QK  = 200 / 9
QK  ≈ 22 kW

Wybór typu nagrzewnicy 
Z Tabeli C7, należy wybrać wymagany typ nagrzewnicy 
w oparciu o niezbędną wydajność do pokrycia fabrycznych 
strat ciepła na urządzenie.

Informacja
Należy zauważyć, że całkowita moc chłodnicza Qcałk 
służy do doboru wielkości źródła chłodu. 

Należy wybrać nagrzewnicę typu C z wydajnością 26 kW 
do pokrycia fabrycznych strat chłodzenia przy chłodnicy 
wodnej 8/14 °C i warunkach wlotowych powietrza 
= 32°C/ 40%.

RoofVent® LKW

Przykład konstrukcji   

Konieczny przepływ powietrza świeżego lub współczynnik 
wymiany powietrza 

konieczna ilość powietrza świeżego w m3/h =
przepływ powietrza dla wybranej wielkości 
urządzenia w m3/h

Rzeczywisty przepływ świeżego powietrza V (w m3/h)

Przepływ świeżego powietrza 
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Kontrola warunków brzegowych 
 ■  

W oparciu o wybraną liczbę urządzeń wyliczyć obsługiwaną 
powierzchnię hali na urządzenie. Jeżeli jest ona wyższa od 
wartości maksymalnej zgodnie z Tabelą C4, należy 
zwiększyć liczbę urządzeń.

Maksymalna obsługiwana powierzchnia hali 

 ■ Utrzymywanie minimalnych i maksymalnych odległości
Wynikające z wymiarów hali i rozmieszczenia urządzeń 
odległości skontrolować w oparciu o dane z Tabeli C8.

Powierzchnia hali na urządzenie  = 72 · 60 / 10 =  432 m² 
 

→ OK

Minimalne i maksymalne odległości można zachować przy 
symetrycznym rozmieszczeniu urządzeń.

Maks. obsługiwana powierzchnia hali  = 855 m²

→ OK

Przy większej ilości urządzeń rośnie elastyczność przy 
eksploatacji, prowadzi to jednak do wzrostu kosztów. Dla 
optymalnego wyniku należy zestawić koszty i jakość 
wentylacji. 

Należy wybrać 9 szt. LKW-10 z chłodnicą typu C. 
Gwarantują one nisko kosztową i oszczędną eksploatację. 

RoofVent® LKW

Przykład konstrukcji   

Określenie ilości jednostek
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5 Opcje   

Szeroka gama akcesoriów dodatkowych pozwala dostosować urządzenia RoofVent® LKW do 
indywidualnych potrzeb projektu. Szczegółowy opis wszystkich akcesoriów dodatkowych umieszczono 
w rozdziale K „Opcje” niniejszej instrukcji.

Opcja Zastosowanie

Wykonanie dla klimatu zimnego Do stosowania RoofVent® na obszarach, gdzie temperatury 
zewnętrzne spadają poniżej –30 °C

Wykonanie olejoodporne Do stosowania RoofVent® z silnie zaoliwionym powietrzem 
odprowadzanym

Wykonanie higieniczne Do stosowania RoofVent® przy wysokich wymaganiach 
higienicznych (odpowiada VDI 6022)

 Do eksploatacji urządzeń z zmienną ilością powietrza 
(powietrze nawiewane i wywiewane)

Wysokociśnieniowy wentylator
nawiewny

Do eksploatacji urządzeń z zmienną ilością powietrza 
(powietrze nawiewane i wywiewane)

Wysokociśnieniowy wentylator
wywiewny 

Do kompensacji dodatkowych zewnętrznych strat ciśnienia (np. 
z przewodów powietrza odprowadzanego zainstalowanych na 
miejscu)

Zestaw hydrauliczny przełącznik 
zwrotny

Do prostej instalacji hydraulicznej

Elektromagnetyczny zawór 
mieszający 

Do modulowanej regulacji nagrzewnicy (z wtyczką)

Tłumik powietrza świeżego Do redukcji emisji hałasu drzwi zabezpieczających przed 
wpływami atmosferycznymi

Tłumik powietrza wywiewanego Do redukcji emisji hałasu kratek wywiewnych

Tłumik powietrza nawiewanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Tłumik powietrza odprowadzanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Kołpak wygłuszający Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu (w nawiewniku 
wirowym Air-Injector)

Siłowniki ze sprężyną zwrotną Jako dodatkowa ochrona przed zamarzaniem (zamykają 
przepustnicę powietrza świeżego i przepustnicę ERG 
w przypadku awarii prądu)

Skrzynia wywiewna Stosowana w urządzeniach RoofVent® w halach o niskim 
dachu (w miejsce nawiewnika wirowego Air-Injector) 

Eliminator skraplania Do spuszczania kondensatu z wymiennika ciepła na dach

Pompa kondensatu Do spuszczania kondensatu z separatora kondensatu do 
rurociągu odpływowego pod stropem lub na dach

Ogrzewanie i chłodzenie w systemie 
4-przewodowym

Dodatkowa sekcja grzewcza dla dwóch całkowicie oddzielnych 
obwodów hydraulicznych

Wykonanie dla systemu 
wtryskowego

Do stosowania RoofVent® z hydraulicznym systemem 
wtryskowym (zintegrowane sterowanie pompy)

Tabela C10: Dostępność opcji dla RoofVent® LKW

RoofVent® LKW

Opcje   

Wentylatory ze zmiennym 
przepływem
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6 Sterowanie i regulacja

Istnieją zasadniczo dwie możliwości sterowania urządzeniem RoofVent® LKW:

System Opis

Hoval DigiNet W idealnej sytuacji urządzenia RoofVent® LKW sterowane 
są poprzez system Hoval DigiNet. Ten system regulacji 
opracowany dla systemów klimatyzacji Hoval oferuje 
następujące zalety:

 ■ W idealnej sytuacji urządzenia RoofVent® LKW sterowane 
są poprzez system Hoval DigiNet. Ten system regulacji 
opracowany dla systemów klimatyzacji Hoval oferuje 
następujące zalety:

 ■ DigiNet pozwala na maksymalną elastyczność w eksploa-
tacji w odniesieniu do stref regulacji, kombinacji urządzeń, 
trybów i czasów pracy.

 ■ DigiNet steruje rozprowadzaniem powietrza, zapewniając 
w ten sposób najwyższą wydajność wentylacji.

 ■ DigiNet reguluje wydajność odzysku energii w płytowym 
wymienniku ciepła.

 ■ Urządzenia z wtyczkami i zintegrowanymi elementami 
pomiarowymi, sterującymi i regulującymi są łatwe 
w projektowaniu i montażu.

 ■ Uruchomienie DigiNet dzięki komponentom Plug&Play 
i wstępnie zaadresowanym modułom regulatora jest proste 
i szybkie. 

Szczegółowy opis systemu Hoval DigiNet znajduje się 
w części L „Sterowanie i regulacja” niniejszej instrukcji.

System inny niż Hoval Urządzeniami RoofVent® LKW można również sterować za 
pomocą systemów innych niż Hoval. System obcy musi jednak 
uwzględniać szczególne cechy instalacji zdecentralizowanej. 
W wykonaniach dla systemów sterowania innych niż Hoval 
urządzenia RoofVent® LKW są dostarczane ze skrzynką 
zaciskową zamiast skrzynki rozdzielczej. Dalsze informacje 
na ten temat znajdują się w osobnym opisie „Urządzenie ze 
skrzynką zaciskową RoofVent® LKW” (dostępne na żądanie).

Tabela C11: Sterowanie i regulacja RoofVent® LKW 

RoofVent® LKW

Sterowanie i regulacja   
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7 Transport i montaż

7.1 Montaż

 

Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego
obchodzenia się. Transportem i montażem powinny
zajmować się jedynie przez wyszkolonych 
specjalistów!

Urządzenia RoofVent® LKW są dostarczane w dwóch 
częściach (jednostka dachowa, jednostka poddachowa) na 
drewnianej palecie. Przynależne części są oznakowane 
takim samym numerem urządzenia.

 

Informacja
W zależności od elementów opcjonalnych, dostawa 
może składać się z wielu części (np. w przypadku, 
gdy montowany jest tłumik powietrza nawiewanego).

Dla przygotowania montażu ważne są następujące punkty:
 ■ Urządzenia montowane są na dachu. Potrzebny jest

w tym celu dźwig lub helikopter.
 ■ Do transportu na dach potrzebne są dwa pasy podnośni-

kowe (długość pasa ok. 6 m). W przypadku stosowania 
lin stalowych i łańcuchów odpowiednio chronić krawędzie 
urządzenia.

 ■ Upewnić się, że cokół dachowy odpowiada danym 
w Części M „Wytyczne projektowe”.

 ■ Należy określić żądane ustawienie urządzenia (pozycja 
przyłączy nagrzewnicy).

 ■ Urządzenia za pomocą własnego ciężaru mocowane są 
w cokole dachowym. Do uszczelnienia potrzebny jest 
silikon, pianka poliuretanowa lub inny materiał.

 ■ Urządzenia za pomocą własnego ciężaru mocowane są
w cokole dachowym. Do uszczelnienia potrzebny jest 
silikon, pianka poliuretanowa lub inny materiał.

 ■ Należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją 
montażu. 

Rys. C5: Urządzenia 
RoofVent® są 
montowane na dachu.

 

7.2 Instalacja hydrauliczna

 

Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego
obchodzenia się. Podłączanie hydrauliczne instalacji 
może być przeprowadzone jedynie przez wyszkolo-
nych specjalistów!

System regulacyjny Hoval DigiNet skonstruowany jest dla 
sieci rozdzielczej z hydraulicznym przełączaniem pojedyn-
czych urządzeń odbiorczych, tzn. przed każdym urządze-
niem odbiorczym instalowany jest zawór mieszający. 
Standardowo stosowany jest system rozdzielczy.

 ■ Należy dostosować sieć hydrauliczną do podziałów stref 
regulacji

 ■ Poszczególne jednostki pracujące w jednej strefie regulacji 
muszą być dopasowane hydraulicznie dla zapewnienia 
równego rozprowadzania.

 ■ Medium grzewcze (max. 120 °C) przy temperaturze 
zewnętrznej 15 °C musi być dostępne bez opóźnień 
w żądanej ilości i temperaturze na zaworze mieszającym 
urządzenia odbiorczego.

 ■ Konieczna jest regulacja temperatury na dopływie zależnie 
od temperatury zewnętrznej. 

System regulacyjny Hoval DigiNet raz w tygodniu włącza na 1 
minutę komunikat zapotrzebowania ogrzewania. Zapobiega to 
blokowaniu się pompy rozdzielającej przy dłuższym przestoju.

Wymaganie dotyczące rurociągu
 ■ Stosować trójdrogowe zawory mieszające o charakterysty-

ce liniowej i wysokiej jakości. 
 ■ Autorytet zaworu powinno wynosić ≥ 0.5.
 ■ Napęd zaworu powinien mieć krótki czas pracy (5s).
 ■ Napęd zaworu musi być modulowany, tzn. suw zmienia się 

proporcjonalnie z napięciem sterującym (DC 0 ... 10 V).
 ■ Do trybu awaryjnego napęd zaworu musi być wyposażony 

w osobne sterowanie wymuszone (AC 24V).
 ■ Należy zamontować zawór w pobliżu urządzenia (maks. 

odległość = 2m).

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo zranienia przez strącenie 
przedmiotów. Nagrzewnica nie może przejmować 
dodatkowego obciążenia np. przez rurociąg 
zasilający i powrotny!

 

Informacja
Dla szybkiego montażu i instalacji hydraulicznej
zapoznaj się z opcjami „Zespół hydrauliczny” wzgl. 
„Elektromagnetyczny zawór mieszający”.

Odpływ kondensatu
Należy zwymiarować pochyłość i przekrój linii kondensatu 
tak, by nie zachodziło cofanie się kondensatu.

RoofVent® LKW

Transport i montaż   

Wymagania dotyczące systemu kotłów 
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Skrzynka rozdzielcza

Magistrala systemowa novaNet

Zasilanie 

Gniazdo przyłączeniowe 

Elektromagnetyczny zawór mieszający 

Alarm zbiorczy

Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik temperatury wewnętrznej

Wejście usterki ogrzewanie

Wejście usterki chłodzenia

Wejście usterki chłodzenia

DigiMaster

Strefowa szafka sterownicza

Przełącznik wybierakowy grzanie/chłodzenie

Komunikat zapotrzebowania ogrzewania

Komunikat zapotrzebowania chłodzenia

Szafka sterownicza ogrzewania

Obwód grzewczy

Obwód chłodzący

Rys. C6: Zasadniczy schemat hydraulicznego systemu rozdzielczego   

< 
2 

m
 

RoofVent® LKW

Transport i montaż   
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7.3 Instalacja elektryczna

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 
Instalację elektryczną może wykonać tylko 
wykwalifikowany elektryk!

 ■ Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich 
odpowiednich przepisów (np. EN 60204-1).

 ■ Przy długich przewodach doprowadzających dobrać 
przekroje kabli odpowiednie do wymogów technicznych.

 ■ Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze 
schematem połączeń (prowadzenie kabla w urządzeniu, 
patrz Rys. C7).

 ■ Magistralę systemową dla sterowania/regulacji ułożyć
oddzielnie od kabli sieciowych.

 ■

 ■ Okablować zawory mieszające do gniazda przyłączenio-
wego. (Dla elektromagnetycznego zaworu mieszającego 
Hoval istnieje połączenie wtykowe.)

Należy wykonać połączenia wtykowe nawiewnika wiro-
wego Air-Injector do sekcji filtracji i od sekcji filtracji 
(wewnątrz) do jednostki dachowej.

 ■ Przy systemie wtryskowym: pompę przymocować kabla-
mi do skrzynki rozdzielczej

 ■ Należy upewnić się, że na miejscu dostępny jest sprzęt 
zabezpieczający przed prądem nadmiarowym dla 
przewodu sieciowego strefowej szafki sterowniczej 
(odporność na zwarcia 10kA).

Skrzynka rozdzielcza 
z wyłącznikiem rewizyjnym

Przepusty kabli i połączenia 
wtykowe

Zasilanie

Kabel magistrali 

Gniazdo przyłączeniowe

Rys. C7: Prowadzenie kabla w urządzeniu

RoofVent® LKW

Transport i montaż   
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Element Opis Napięcie Kabel Opcja Uwagi
Skrzynka 
rozdzielcza

Zasilanie 3 x 400 V LKW-6: 5 x 4 mm²
LKW-9: 5 x 6 mm²
LKW-10: 5 x 10 mm²

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Pompa grzewcza/chłodząca 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² W przypadku układu 
wtryskowego

Strefowa 
szafka
sterownicza
3-fazowa

Zasilanie 3 x 400 V 5 x … mm² W zależności od opcji
Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania

Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Komunikat zapotrzebowania
chłodzenia

Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Wejście usterki ogrzewanie 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę
Wejście usterki chłodzenia 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę
Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy 

Maks. 230 V
3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną
Zasilanie prądem dla 
RoofVent® LKW

3 x 400 V LKW-6: 5 x 4 mm²
LKW-9: 5 x 6 mm²
LKW-10: 5 x 10 mm²

Dla każdego RoofVent® 
LKW

Pompa rozdzielacza 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² Na pompę
Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Wariant:

Strefowa 
szafka
sterownicza
1-fazowa

Zasilanie 1 x 230 V 3 x … mm² W zależności od opcji 
Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania

Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Komunikat zapotrzebowania
chłodzenia 

Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Wejście usterki ogrzewanie 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę
Wejście usterki chłodzenia 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę
Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy 

Maks. 230 V
3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną
Pompa rozdzielacza 1 x 230 V 3 x 1.5 mm² Na pompę
Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Tabela C12: Wykaz kabli 

RoofVent® LKW

Transport i montaż   

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4
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8 Specyfikacja 

Urządzenie wentylacyjne RoofVent® LKW składa się z:
 ■ Jednostki dachowej z odzyskiem energii
 ■ Sekcji filtracji
 ■ Sekcji grzewczej/chłodzącej
 ■ Nawiewnika wirowego Air-Injector 
 ■ Sterowania i regulacji

Wszystkie komponenty są okablowane z wtyczkami.

8.1 Jednostka dachowa z odzyskiem energii LW

Samonośna, wodoodporna obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa odporności ognio-
wej B1), z drzwiami zabezpieczającymi przed wpływami 
atmosferycznymi dla łatwego dostępu do filtra powietrza 
świeżego i skrzynki rozdzielczej, pokrywa rewizyjna z szyb-
kim zamknięciem dla łatwego dostępu do filtra powietrza 
odprowadzanego, przełącznik rewizyjny na zewnątrz do 
przerywania zasilania prądem energetycznym.

 
 

Jednostka dachowa zawiera:
 ■

 ■ Przeciwbieżne przepustnice powietrza świeżego 
i obiegowego z siłownikiem

 ■ Płytowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium wyposa-
żony w obejście, rynienka na kondensat i syfon dachowy, 
łącznie z przepustnicami ERG i obejściami z siłownikiem 
do regulacji odzysku energii

Filtr powietrza świeżego(filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

 ■ Bezobsługowy wentylator nawiewny z napędem 
bezpośrednim

 ■ Bezobsługowy wentylator wywiewny z napędem 
bezpośrednim

 ■ Skrzynkę rozdzielczą z regulatorem DigiUnit jako częścią 
systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

Regulator DigiUnit DU5
Moduł regulatora kompletnie okablowany z komponentami
urządzenia wentylacyjnego (wentylatory, siłowniki, czujniki 
temperatury, czujnik mrozu, czujnik filtra):

 ■ steruje urządzeniem łącznie z rozprowadzaniem powietrza 
według wartości zadanych strefy regulacji

 ■ reguluje temperaturę powietrza nawiewanego za pomocą 
regulacji kaskadowej

Sekcja wysokiego napięcia
 ■ Sieciowe zaciski przyłączeniowe 
 ■ Wyłącznik rewizyjny (obsługa z zewnątrz)
 ■ Stycznik silnikowy na wentylator
 ■ Bezpiecznik dla części elektronicznej
 ■ Transformator dla regulatora DigiUnit, zaworu mieszają-

cego i siłowników
 ■ Przekaźniki dla pracy awaryjnej
 ■ Zaciski przyłączeniowe dla siłowników i czujnika 

temperatury
 ■ Ogrzewanie skrzynki rozdzielczej

Typ LW-… /DN5

Znamionowy przepływ powietrza 
nawiewanego/ wywiewanego

… m³/h

… %

Pobór mocy na silnik … kW

Napięcie zasilające 3 x AC 400 V

Częstotliwość 50 Hz

8.2 Sekcja filtracji F00/ F25/ F50

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z kratką powietrza
zużytego i pokrywa rewizyjna. Sekcja filtracji zawiera:

 ■

 ■ Czujnik temperatury powietrza odprowadzanego
 ■ korpus tłumiący jako dyfuzor powietrza nawiewanego

Typ F-…

8.3 Sekcja grzewcza K.C/ K.D

Wewnętrznie izolowana obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej zawiera nagrzewnicę/chłodnicę z rur miedzia-
nych i płytek aluminiowych, oddzielacz kondensatu z wanien-
ką zbiorczą i czujnik mrozu; syfon przeznaczony do połącze-
nia do linii kondensacyjnej (załączony)

Typ K.__-9

Moc grzewcza … kW

Medium grzewcze nagrzewnica 
wodna

… / … °C

Przy temperaturze wylotowej … °C

Wydajność chłodzenia … kW

Medium chłodzące chłodnica wodna … °C

Przy temperaturze wlotowej … °C

Przy wilgotności wlotowej … %

RoofVent® LKW

Specyfikacja

Współczynnik odzysku ciepła
suchego 

Filtr powietrza zużytego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra
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8.4 Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Wewnętrznie izolowana obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej zawierająca:

 ■ Wirowy rozdzielacz powietrza z koncentryczną dyszą 
wylotową, regulowanymi łopatkami i zintegrowanym 
kołpakiem tłumiącym

 ■ Siłownik do automatycznej regulacji rozprowadzania 
powietrza

 ■ Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 ■ Elektryczne gniazdo przyłączowe (zawierająca zaciski 

przyłączeniowe do zaworu mieszającego ogrzewania/ 
chłodzenia)

Typ D -9
Obsługiwana powierzchnia hali … m²

8.5 Opcje

Wykonanie dla klimatu zimnego
 ■ Materiały odporne na niskie temperatury
 ■ Wentylatory z ogrzewaniem przestojowym
 ■ Siłowniki przepustnic ze sprężyną zwrotną i ogrzewaniem 

dodatkowym
 ■ Nagrzewnica/chłodnica typu X z kontrolą zamarzania po 

stronie wody
 ■ Płytowy wymiennik ciepła z czujnikiem różnicy ciśnień

Wykonanie olejoodporne 
 ■ Materiały olejoodporne
 ■
 ■ Odpływ kondensatu z płytowego wymiennika ciepła do 

wanienki w sekcji filtracji
 ■ Sekcja filtracji F25 w olejoszczelnym wykonaniu ze 

zintegrowaną wanienką na olej/kondensat i z króćcem 
odpływowym 

Wykonanie higieniczne
 ■
 ■

 ■ Bezobsługowy, napędzany bezpośrednio wentylator
nawiewny z przetwornicą częstotliwości

 ■ Bezobsługowy, napędzany bezpośrednio wentylator 
wywiewny z przetwornicą częstotliwości 

Wysokociśnieniowy wentylator nawiewny HZ
Bezobsługowy, napędzany bezpośrednio wysokociśnieniowy
wentylator nawiewny

Wysokociśnieniowy wentylator wywiewny HF
Bezobsługowy, napędzany bezpośrednio wysokociśnieniowy
wentylator wywiewny 

Zestaw hydrauliczny system rozdzielczy HG 
Prefabrykowany zestaw dla hydraulicznego systemu rozdziel-
czego, złożony z elektromagnetycznego zaworu mieszające-
go, zaworu regulacyjnego, kurka kulowego, automatycznego 

Elektromagnetyczny zawór mieszający ..HV
Stały zawór regulacyjny z napędem elektromagnetycznym, 
z wtyczką do przyłączania do gniazda; dopasowany do danej 
nagrzewnicy/chłodnicy 

Tłumik powietrza świeżego ASD
Jako element dobudowany przy drzwiach zabezpieczających
przed wpływami atmosferycznymi, obudowa z ocynkowanej 
blachy aluminiowej z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia 
dźwięku do redukcji emisji hałasu drzwi zabezpieczających 
przed wpływami atmosferycznymi, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza wywiewanego FSD
Jako element dobudowany przy kratce wywiewnej, obudowa 
z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudowanymi rozga-
łęźnikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji hałasu kratki 
wywiewnej, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza nawiewanego ZSD
Jako element wbudowany wewnątrz komponentu jednostki 
poddachowej, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do redukcji 
emisji hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

Tłumik hałasu powietrza zużytego ABSD
Jako element dobudowany przy kratce powietrza odprowadza-
nego, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudo-
wanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji 
hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

Kołpak wygłuszający AHD
Składa się z kołpaka tłumiącego o dużej pojemności oraz przy-
słony pokrytej materiałem dźwiękochłonnym, tłumienie 4 dB

Siłowniki ze sprężyną zwrotną SMF
Stałe napędy z funkcją bezpieczeństwa w przypadku awarii
prądu, zamontowane i podłączone na przepustnicy powietrza 
zewnętrznego i ERG.

Skrzynka wywiewna AK
Wykonana z ocynkowanej blachy aluminiowej z czterema 
przestawnymi żaluzjami poziomymi (zamiast nawiewnika 
wirowego)

Eliminator skraplania TA
Składa się z aluminiowych żeber umieszczonych na drodze 
przepływu powietrza odprowadzanego po stronie wlotu 
powietrza płytowego wymiennika ciepła w celu odprowadze-
nia kondensatu na dach.

Pompa kondensatu KP
Składa się z pompy odśrodkowej i zbiornika kondensatu; 
wydajność pompy maks. 150 l/h przy wysokości podnosze-
nia 3 m

RoofVent® LKW

Specyfikacja

Filtr powietrza zużytego, klasa F5

Filtr powietrza świeżego, klasa F7
Filtr powietrza zużytego, klasa F5

Wentylatory ze zmiennym przepływem powietrza VAR 

odpowietrzania i śrubunków do przyłączania do urządzenia do 
sieci rozdzielczej; zawór mieszający z wtyczką do przyłączania 
do gniazda; dopasowany do danej nagrzewnicy/chłodnicy i sys-
temu regulacyjnego Hoval DigiNet.
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Ogrzewanie i chłodzenia w systemie 4-przewodowym
W jednostce poddachowej zainstalowana jest dodatkowa 
sekcja grzewcza:

 ■ Sekcja grzewcza H.A / H.B / H.C
Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, zawiera 
nagrzewnicę wodną z rur miedzianych i płytek aluminiowych 
oraz czujnik mrozu.

Typ H.__-…

Moc grzewcza … kW

Medium grzewcze nagrzewnica 
wodna

… / … °C

przy temperaturze wlotowej … °C

Wykonanie dla systemu wtryskowego ES 
Sterowanie i sekcja wysokiego napięcia dla pompy grzew-
czej/chłodzącej zintegrowane w skrzynce rozdzielczej.

8.6 Sterowanie i regulacja

Cyfrowy system regulacyjny z energooszczędną eksploata-
cją zdecentralizowanych systemów klimatyzacji w halach:

 ■ struktura systemu wg modelu warstwowego OSI
 ■ wykonane przez użytkownika połączenie poszczególnych 

modułów regulacyjnych poprzez magistralę systemową 
novaNet w swobodnej topologii 

 ■ równorzędna komunikacja poprzeczna (peer-to-peer/ 
multipeer) poprzez protokół novaNet

 ■ szybkie czasy reakcji dzięki zależnemu od zdarzeń 
transferowi danych

 ■ fabrycznie zaadresowane moduły regulacyjne ze zintegro-
wanym ochroną przed piorunami i buforowanym przez 
baterię modułem RAM

 ■ niewymagane są prace inżynieryjne (binding) na miejscu

Zaciski operatora DigiNet 

DigiMaster DM5
Wstępnie zaprogramowany regulator Plug&Play z graficznym 
interfejsem użytkownika, składający się z panelu dotykowego 
z kolorowym wyświetlaczem zamontowany w drzwiach 
strefowej szafy sterowniczej.

 ■ kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, wartoś-
ci temperatury, program wyłączania czasowego, kalendarz, 
obsługa alarmów, parametry sterowania)

DigiCom DC5
Pakiet składający się z oprogramowania obsługowego, route-
ra novaNet oraz kabli połączeniowych do obsługi Hoval 
DigiNet za pomocą komputera PC:

 ■ kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, wartoś-
ci temperatury, program wyłączania czasowego, kalendarz, 
obsługa i przekazywanie alarmów, parametry sterowania)

 ■ funkcja trendu, zapisywanie danych i książka logów
 ■ zróżnicowana ochrona hasłem

DigiEasy DE5
Urządzenie dodatkowe do obsługi stref regulacji, do instala-
cji w dowolnym miejscu w podtynkowym gnieździe potrójnym 
lub w drzwiach strefowej szafki sterowniczej:

 ■ wyświetlanie aktualnej wartości zadanej dla temperatury 
wewnętrznej 

 ■ zwiększanie lub zmniejszanie wartości zadanej o maksy-
malnie 5°C

 ■ wyświetlanie i potwierdzanie alarmów
 ■ przełączanie trybu pracy

Opcje
 ■ Okno dla DigiMaster
 ■ Rama IP65
 ■ Gniazdo novaNet
 ■ Router novaNet
 ■ 4 funkcje specjalne z wyłącznikiem
 ■ 8 funkcji specjalnych z 2 wyłącznikami
 ■ Funkcja specjalna na zacisku 
 ■ Montaż DigiEasy

Strefowa szafka sterownicza DigiNet
Strefowa szafka sterownicza (blacha stalowa lakierowana, 
RAL 7035) zawiera:

 ■ 1 czujnik temperatury zewnętrznej 
 ■ 1 transformator 230/24 V
 ■ 2 wyłączniki dla transformatora (1-biegunowe)
 ■ 1 przekaźnik
 ■ 1 przekaźnik bezpieczeństwa (2-biegunowy, zewnętrzny)
 ■ Zaciski wejściowe i wyjściowe (u góry)
 ■ 1 schemat elektryczny instalacji 
 ■ 1 regulator DigiZone, 1 przełącznik wybierakowy grzanie/

chłodzenie, 1 przekaźnik oraz 1 czujnik temperatury 
wewnętrznej (załączony) dla każdej strefy regulacji

Układ sterowania DigiZone DZ5
Urządzenie sterujące na strefę regulacji, zamontowane 
w strefowej szafce sterowniczej: 

 ■ przetwarza wejścia temperatury wewnętrznej i temperatury 
zewnętrznej, usterki ogrzewania, usterki chłodzenia i funkcji 
specjalnych (opcja), 

 

 ■ przełącza tryby pracy odpowiednio do programu wyłącza-
nia czasowego

 ■ ustawia wyjścia komunikatu zapotrzebowania ogrzewania, 
chłodzenia i alarm zbiorczy

Opcje
 ■ Lampka alarmu
 ■ Gniazdo wtykowe
 ■ Sterowanie pompą rozdzielacza
 ■ 2-biegunowy wyłącznik ochronny przewodu
 ■ Zasilanie prądem dla urządzeń klimatyzacyjnych do hali 

z zamontowanym regulatorem DigiUnit
 ■ Integracja urządzeń klimatyzacyjnych do hali bez 

zamontowanego regulatora DigiUnit
 ■ Średnia wartość temperatury wewnętrznej 
 ■ Układ sterowania DigiPlus
 ■ Czujnik wilgotności
 ■ Czujnik CO2

 ■ Podstawa  

RoofVent® LKW
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1 Zastosowanie

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia RoofVent® twin heat służą do doprowadzania 
powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego 
oraz do ogrzewania obiektów wielkokubaturowych z odzys-
kiem energii. Zgodne z przeznaczeniem stosowanie obejmu-
je również przestrzeganie warunków montażu uruchomienia 
eksploatacji i konserwacji (instrukcja obsługi).
Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

1.2 Użytkownicy

Urządzenia RoofVent® twin heat wolno montować, obsługi-
wać i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolo-
nym fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami 
i ewentualnymi zagrożeniami.
Instrukcja obsługi skierowana jest do inżynierów i techników, 
a także fachowców w dziedzinie techniki ogrzewania i wenty-
lacji.

1.3 Zagrożenia 

Urządzenia RoofVent® twin heat zbudowane są w oparciu 
o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. 
Niekiedy mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności 
mogą wystąpić ukryte zagrożenia, między innymi:

 ■ Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy 
przy instalacji elektrycznej

 ■ Możliwość strącenia części (np. narzędzia) podczas 
pracy przy urządzeniach wentylacyjnych

 ■ Zagrożenie podczas pracy na dachu
 ■ Uszkodzenie podzespołów lub komponentów wskutek 

uderzenia piorunem
 ■ Wadliwe działanie uszkodzonych części
 ■ Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody przy pracach 

na instalacji zasilania ciepłą wodą
 ■ Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidło-

wo domkniętych pokrywach rewizyjnych

2 Budowa i funkcje 

RoofVent® twin heat służy do wentylacji oraz ogrzewania
dużych pomieszczeń (hale produkcyjne, centra handlowe, 
hale sportowe, hale targowe, itp.). Spełnia następujące 
funkcje:

 ■ ogrzewanie (z podłączeniem do centralnego systemu 
kotłów opałowych)

 ■ doprowadzanie powietrza świeżego
 ■ odprowadzanie powietrza zużytego
 ■ recyrkulacja powietrza
 ■ odzysk energii z podwójnym płytowym wymiennikiem 

ciepła
 ■ rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy
 ■

Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych
urządzeń RoofVent® twin heat i, z reguły, działa bez kana-
łów powietrznych dla powietrza nawiewanego i wywiewane-
go. pracuje z reguły bez kanałów powietrza nawiewanego 
i zużytego. Urządzenia są montowane w konstrukcji dachu 
hali w sposób rozproszony i tam konserwowane. 
Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza
urządzenia RoofVent® twin heat mają szeroki zakres 
działania. Dlatego w porównaniu z innymi systemami, do 
zapewnienia właściwych warunków dla danego pomiesz-
czenia można ograniczyć ilość zastosowanych urządzeń.

2.1 Budowa urządzenia

Urządzenie RoofVent® twin heat składa się z następujących 
komponentów:

 ■ Jednostka dachowa z odzyskiem energii: 
samonośna obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, 
z izolacją wewnętrzną (klasa B1)

 ■ Skrzynka Combi 
zawiera drugi płytowy wymiennik ciepła, filtr powietrza 
wywiewanego oraz nagrzewnicę

 Informacja
Połączenia nagrzewnic położone są pod kratką 
wywiewną; ich lokalizacji nie można zmienić.

 ■ Nawiewnik wirowy Air-Injector:
opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik 
wirowy do bezprzeciągowej dystrybucji powietrza na 
dużej powierzchni

Urządzenie jest dostarczane w dwóch częściach: jednostka 
dachowa i jednostka poddachowa (patrz Rys. D1). 
Komponenty są połączone śrubowo i można je pojedynczo 
demontować.

RoofVent® twin heat

Zastosowanie   

filtrowanie powietrza 
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2.2 Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy

Głównym elementem urządzenia jest opatentowany nawiewnik 
powietrza - Air-Injector. Jego regulowane łopatki pozwalają na 
ciągłą regulację kąta wylotu powietrza. Ustawienie uzależnione 
jest od wydajności nawiewnika, wysokości montażu oraz różnicy 
temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem 
w pomieszczeniu. Powietrze jest więc nawiewane pionowo 
w dół, w stożku, lub poziomo do pomieszczenia. Gwarantuje to:

 ■ że za pomocą każdego urządzenia RoofVent® twin heat 
wentylowana i ogrzewana jest duża powierzchnia hali,

 ■ brak przeciągów w obsługiwanych pomieszczeniach
 ■ oszczędność energii przez redukcję do minimum 

rozwarstwienia temperaturowego w pomieszczeniu.

Jednostka naddachowa:
Jednostka dachowa z odzyskiem 
energii

Jednostka poddachowa:
a Skrzynka Combi 
b Nawiewnik wirowy Air-Injector

Rys. D1: Komponenty urządzenia RoofVent® twin heat 

a

b

RoofVent® twin heat

Zastosowanie   
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Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector:
reguluje kierunek nawiewu powietrza bezstopniowo z pionowego do 
poziomego

Nagrzewnica:

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do nagrzewnicy

Płytowy wymiennik ciepła 2:
z obejściem do sterowania odzyskiem energii 

Przepustnica ERG i obejścia:
przeciwbieżne przepustnice do regulacji odzysku energii, z siłownikiem ciągłym

Pokrywa rewizyjna:

Przepustnica ERG i obejścia 1: 
przeciwbieżne przepustnice do regulacji odzysku energii, z siłownikiem 
ciągłym ze sprężyną zwrotną

dostęp do filtra powietrza wywiewanego

Drzwi zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi:

Płytowy wymiennik ciepła 1:
z obejściem do sterowania odzyskiem energii, czujnikiem różnicy ciśnień 
oraz odpływem kondensatu

Przepustnica powietrza zewnętrznego i obiegowego: 
przeciwbieżne przepustnice do przełączania między powietrzem 
zewnętrznym a obiegowym, z siłownikiem ciągłym i ze sprężyną zwrotną

Przepustnica grawitacyjna:
zamyka obejście podczas przestoju eksploatacyjnego zapobiegając utracie 
ciepła

Wentylator wywiewny:
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem oraz 
zróżnicowaną szybkością powietrza do odszraniana 

Kratka powietrza zużytego:
dostęp do wentylatora wywiewnego  

Pokrywa rewizyjna:
dostęp do wentylatora nawiewnego  

Wentylator nawiewny:
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem 

Kratka powietrza odprowadzanego  

Czujnik mrozu

Rys. D2: Komponenty urządzenia RoofVent® twin heat 

RoofVent® twin heat

Budowa i funkcje

nagrzewnica wodna wykonana z rur miedzianych z aluminiowymi żeberkami

Filtr powietrza wywiewanego:
filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

dostęp do filtra powietrza świeżego oraz skrzynki rozdzielczej

Filtr powietrza świeżego: 
filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra
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Wlot powietrza świeżego przez osłonę zabezpieczającą 
przed wpływem warunków atmosferycznych

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień

Przepustnica powietrza świeżego z siłownikiem

Płytowy wymiennik ciepła 1 z czujnikiem różnicy ciśnień 

Wentylator nawiewny

Tłumik i dyfuzor

Płytowy wymiennik ciepła 2

Nagrzewnica wodna

Czujnik mrozu

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

Nawiewnik wirowy z siłownikiem

Wlot powietrza zużytego przez kratkę powietrza zużytego

Czujnik temperatury powietrza zużytego 

Przepustnica odzysku energii/ obejścia 2 z siłownikiem

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień

Przepustnica powietrza obiegowego (przeciwbieżnie 
połączona z przepustnicą powietrza świeżego)

Przepustnica ERG/ obejścia 1 z siłownikiem

Przepustnica grawitacyjna

Wentylator wywiewny

Tłumik i dyfuzor

Wylot powietrza wywiewanego przez kratkę wywiewną

Rys. D3: Schemat działania urządzenia RoofVent® twin heat 

RoofVent® twin heat

Budowa i funkcje
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2.3 Tryby pracy

Zespół RoofVent® twin heat posiada następujące tryby pracy:
 ■ Wył.
 ■ Wentylacja
 ■ Recyrkulacja
 ■ Recyrkulacja nocna

 ■ Powietrze wywiewane
 ■ Powietrze nawiewane
 ■ Chłodzenie nocne w porze letniej
 ■ Emergency operation

System regulacji DigiNet steruje trybami pracy automatycznie, 
w każdej strefie regulacji odpowiednio do programu wyłączania 
czasowego (wyjątek: tryb awaryjny). Dodatkowo można:

 ■ ręcznie przełączać tryb pracy danej strefy regulacji.
 ■ przełączać każde urządzenie RoofVent® indywidualnie na 

tryb pracy Wył., Recyrkulacja, Powietrze wywiewane, 
Powietrze nawiewane oraz Tryb awaryjny.

Kod 1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic  Opis

OFF Wył.
Wentylatory są wyłączone. 
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
pozostaje aktywne. Brak regulacji 
temperatury wewnętrznej. 

Gdy urządzenie 
nie jest potrzebne

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie  ...................... Wył.

VE2 Wentylacja
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia i wywiewa 
powietrze zużyte. Zależnie od zapotrze-
bowania na ciepło i warunków termicz-
nych regulowane jest ogrzewanie i od-
zysk energii. Wartość zadana tempera-
tury wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Podczas korzystania
z pomieszczenia

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 - 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie  ...................... 0 - 100 %

Odszranianie  
Gdy temperatury na zewnątrz są bardzo 
niskie, kondensat w powietrzu wywiewa-
nym może zamarzać. Jeśli spadek ciś-
nienia w płytowym wymienniku ciepła 
jest zbyt wysoki, urządzenie RoofVent® 
przełącza się automatycznie na tryb 
odszraniania.

 

W celu odszronienia 
płytowego 
wymiennika ciepła

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wł. (50 %)
Odzysk energii  ............... 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie  ...................... 100 %

REC Recyrkulacja
Tryb wł./ wył.: Przy zapotrzebowaniu na 
ciepło, urządzenie RoofVent® zasysa 
powietrze z pomieszczenia, podgrzewa 
je i ponownie nawiewa do pomieszczenia. 
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Do podgrzewania 
wstępnego

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Otwarta
Ogrzewanie  ...................... Wł. *)

*) przy zapotrzebowaniu na ciepło
RECN Recyrkulacja nocna

Podobnie jak w przypadku REC, ale 
z wartością zadaną temperatury 
wewnętrznej na noc

W nocy i w czasie 
weekendu

RoofVent® twin heat

Budowa i funkcje
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Kod 1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic  Opis

EA Powietrze wywiewane
Urządzenie RoofVent® wywiewa 
zużyte powietrze z pomieszczenia. 
Brak regulacji temperatury 
wewnętrznej.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta
Ogrzewanie  ...................... Wył.

SA Powietrze nawiewane
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia. Zależnie 
od zapotrzebowania na ciepło i warun-
ków termicznych, regulowane jest 
ogrzewanie. 
Zużyte powietrze z pomieszczenia 
wypływa przez otwarte okna i drzwi na 
zewnątrz lub jest wywiewane przez inny 
system. Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wł
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta
Ogrzewanie  ...................... 0 - 100 %

NCS Chłodzenie nocne w porze letniej
Tryb wł./ wył.: Jeśli pozwala na to obec-
na temperatura, urządzenie  RoofVent® 
nawiewa chłodne powietrze świeże do 
pomieszczenia i wywiewa cieplejsze 
powietrze z pomieszczenia. Wartość 
zadana temperatury wewnętrznej w nocy 
jest aktywna.
Urządzenie nawiewa powietrze pionowo 
w dół i uzyskuje w ten sposób największą 
możliwą wydajność. 

Do swobodnego
chłodzenia w nocy

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wł. *)

Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego 

 
........................ Otwarta *)

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta *)

Ogrzewanie  ...................... Wył.
*) w zależności od warunków termicznych

– Tryb awaryjny 
Urządzenie RoofVent® zasysa powietrze 
z pomieszczenia, podgrzewa je i nawie-
wa ponownie do pomieszczenia. Ogrze-
wanie jest włączane poprzez sterowanie 
wymuszone przy zaworze mieszającym.
Brak regulacji temperatury wewnętrznej. 

W przypadku, gdy 
system DigiNet nie 
działa (np. przed 
uruchomieniem)

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Otwarta
Ogrzewanie  ...................... Wł.

1) Kod ten oznacza dany tryb pracy w systemie regulacyjnym DigiNet (patrz Część L „Sterowanie i regulacja”).

Tabela D1: Tryby pracy urządzenia RoofVent® twin heat 

RoofVent® twin heat

Budowa i funkcje
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3 Dane techniczne  

3.1 Oznaczenia urządzeń

Jednostka poddachowa 

TWH - 9 / DN5 / LW.T + T.T - D / ...

Typ urządzenia
RoofVent® twin heat

Wielkość
9

Sterowanie
DN5 Wykonanie dla DigiNet 5
KK Wykonanie dla sterowania innego niż Hoval

Jednostka dachowa
Jednostka dachowa z odzyskiem energii dla RoofVent® twin heat

Skrzynka Combi
z odzyskiem energii, filtrem powietrza wywiewanego 
i nagrzewnicą typu T

Nawiewnik wirowy

Opcje

Tabela D2: Oznaczenia urządzeń  

3.2 Granice zastosowania urządzenia

Temperatura powietrza zużytego maks. 50 °C

Odprowadzana wilgotność względna maks. 60 %

Zawartość wody w powietrzu zużytym 1) maks. 9.5 g/kg

Temperatura zewnętrzna 2) min. -30 °C

Temperatura medium grzewczego maks. 120 °C

Ciśnienie robocze maks. 800 kPa

Temperatura powietrza nawiewanego maks. 60 °C

Minimalny czas pracy VE2 min. 30 min
1)  Jeśli wilgotność otoczenia wzrasta o więcej niż 2g / kg, należy zainstalować 

eliminator skraplania płytowego wymiennika ciepła oraz filtr powietrza wywiewanego 
na kratce powietrza wywiewanego.

2)  W przypadku pracy przy temperaturze świeżego powietrza = -20°C, należy 
zainstalować eliminator skraplania płytowego wymiennika ciepła.

Tabela D3: Granice zastosowania urządzenia RoofVent® twin heat 

 Caution 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia 
w wyniku działania kondensatu. Przy dużej 
wilgotności lub bardzo niskich temperaturach 
świeżego powietrza, woda w powietrzu zuży-
tym może skraplać się w płytowym wymien-
niku ciepła 1. Należy użyć eliminatora skrap-
lania (opcja), aby upewnić się, że kondensat 
nie skrapla się do wnętrza urządzenia. 

RoofVent® twin heat

Dane techniczne  
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3.3 Przepływ powietrza, przyłącza elektryczne 

Typ urządzenia TWH-9

Rozprowadzanie powietrza Powietrze 
nawiewane

m³/h 7100

Powietrze m³/h 7100
wywiewane

Obsługiwana powierzchnia hali maks. m² 674

Odzysk energii % 75

% 86

Parametry wentylatora Napięcie zasilające V AC 3 x 400

Dopuszczalna tolerancja napięcia % ± 10

Częstotliwość Hz 50

Pobór mocy na silnik kW 3.0

Pobór prądu A 6.5

Wartość nastawcza termoprzekaźnika A 7.5

Prędkość obrotowa (nominalnie) obr./min. 1435

Siłowniki ze sprężyną zwrotną  
(w jednostce dachowej)

Napięcie zasilające V AC 24

Częstotliwość Hz 50

Napięcie sterujące V DC 2…10

Moment obrotowy Nm 15

Czas biegu siłownika s 150

Czas biegu sprężyny zwrotnej s 16

Siłownik  
(w skrzynce Combi)

Napięcie zasilające V AC 24

Częstotliwość Hz 50

Napięcie sterujące V DC 2…10

Moment obrotowy Nm 10

Czas biegu dla obrotu 90° s 150

Kontrola filtra Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia Pa 300

Układ przeciwoblodzeniowy, 
płytowy wymiennik ciepła

Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia Pa 300

Tabela D4: Dane techniczne, RoofVent® twin heat

RoofVent® twin heat

Dane techniczne  

Nominalny przepływ powietrza 

Współczynnik odzysku ciepła suchego

Współczynnik odzysku ciepła mokrego
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3.4 Ciśnienie akustyczne

Typ urządzenia TWH-9
Tryb pracy VE2 REC
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 1) dB (A) 52 66 51 44 48

Łączny poziom ciśnienia akustycznego              dB (A) 74 88 73 66 70

Oktawowy poziom 
ciśnienia akustycznego

  63 Hz dB (A) 52 69 57 52 56

 125 Hz dB (A) 63 78 67 57 63
2)  250 Hz dB (A) 65 81 66 59 66

 500 Hz dB (A) 66 81 64 56 61

1000 Hz dB (A) 71 81 65 61 60

2000 Hz dB (A) 66 80 65 56 58

4000 Hz dB (A) 58 76 62 50 50

8000 Hz dB (A) 44 70 52 42 41

1)

2) na zewnątrz (jednostka dachowa)

Tabela D5: Ciśnienie akustyczne RoofVent® twin heat 

RoofVent® twin heat

Dane techniczne  

 przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
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3.5 Wydajność grzewcza  

 

Informacja
Dane eksploatacyjne wypisane poniżej odnoszą się do najczęstszych warunków projektowych. 
Należy wykorzystać program do wybierania „HK-Select”, aby wyliczyć dane eksploatacyjne dla 
innych danych projektowych. Można pobrać „HK-Select” za darmo w Internecie. 

 

Temperatura świeżego powietrza -5 °C -15 °C
Nagrzew- Wielkość Type Q Q
nica
wodna

TG Hmax tnaw ∆pW mW Q QTG Hmax tnaw ∆pW mW

°C kW kW m °C kPa l/h kW kW m °C kPa l/h

80/60 TWH-9 T 78 69 9.5 46 17 3326 79 68 9.6 45 17 3408

60/40 TWH-9 T 46 38 12.6 33 7 1972 48 36 12.8 32 7 2057

Legenda: Typ = Typ nagrzewnicy
Q = Moc grzewcza
QTG =  Wydajność na pokrycie fabrycznych strat ciepła 
Hmax = Maksymalna wysokość montażu 
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego 
∆pW = Temperatura powietrza nawiewanego 
mW

Odniesienie: Temperatura w pomieszczeniu = 18°C, powietrza wywiewanego 20°C/ 40% wilgotności względnej

Tabela D6: Wydajność grzewcza RoofVent® twin heat 

 Informacja
Wydajność na pokrycie strat ciepła (QTG) dopuszcza wymaganie dot. ciepła wentylacji (QV) 
oraz wydajność odzysku energii (QER) w odpowiednich warunkach temperaturowych. Oblicza 
się je w następujący sposób: QTG = Q + QER – QV

RoofVent® twin heat

Dane techniczne  

 = Ilość wody
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3.6 Minimalne i maksymalne odległości 

X/2 X 

Y 

Typ urządzenia TWH-9 Urządzenia RoofVent® - ustawić w taki sposób, by 
jedno urządzenie nie zasysało powietrza wywiewanego 
z innego urządzenia jako powietrza świeżego.

W celu serwisowania i konserwacji na tylnej stronie 
przyłącza nagrzewnicy pozostawić ok. 1,5 m 
przestrzeni.

Kratka powietrza odprowadzanego musi być łatwo 
dostępna 

Strumień powietrza nawiewanego musi rozchodzić się 
bez przeszkód (zwracać uwagę na wsporniki i lampy).

Odległości pomiędzy
urządzeniami X  

min. m 12.0

maks. m 26.0

Wysokość nawiewu Y  1) min. 1) m 5.0

maks. 2) m 9.0 … 13.0
1)  Przy opcji ze skrzynką wywiewną minimalna wysokość montażu jest 

o 1 m niższa (patrz rozdział K „Opcje”)
2)  Wysokość maksymalna zmienia się zależnie od warunków brzegowych 

(wartości, patrz Tabela D6). 

Tabela D7: Minimalne i maksymalne odległości 

RoofVent® twin heat

Dane techniczne
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3.7 Wymiary i masy

Jednostka dachowa LW.T

Skrzynka Combi T

Przepusty kabli do przyłącza elektrycznego

Pokrywa rewizyjna

Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Powrót  

Przepływ

Przyłącze odpływu kondensatu  

Rys. D4: Arkusz wymiarowy dla RoofVent® twin heat (wymiary w mm) 

Rp

RoofVent® twin heat

Dane techniczne
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Typ T

Zawartość wody l 7.6

Przyłącze " rura z gwintem 
1 ½ (żeński)

Tabela D8: Dane nagrzewnicy. 

Typ urządzenia TWH-9

Jednostka dachowa kg 560

Jednostka poddachowa kg 296

Skrzynka Combi kg 240
(wraz z nagrzewnicą)

Nawiewnik wirowy kg 56

Razem kg 856

Nawiewnik wirowy

3.8 Przepływ powietrza przy dodatkowych stratach ciśnienia

Wzrost ciśnienia w Pa Przykład: 
Przy dodatkowej 
stracie ciśnienia 
= 84 Pa s 
otrzymujemy nowy 
przepływ powietrza 
= 6530m3/hTWH-9
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Wykres D1: Przepływ powietrza RoofVent® twin heat przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® twin heat

Dane techniczne

Przepływ powietrza w m3/h
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4 Przykład konstrukcji

Dane wyjściowe
 ■

 ■ Wymiary hali (długość, szerokość, wysokość)
 ■ Obliczeniowa temperatura zewnętrzna
 ■ Żądana temperatura wewnętrzna (w pomieszczeniu 

pobytowym)
 ■ Temperatura powietrza odprowadzanego 1)

 ■ Zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenika-
nie (udział pokrywany przez urządzenia RoofVent®)

 ■ Wewnętrzne zyski ciepła (maszyny, oświetlenie, itd.)
 ■ Medium grzewcze

1)  Temperatura powietrza odprowadzanego jest z reguły wyższa od tempera-
tury w pomieszczeniach pobytowych. Spowodowane jest to nieuniknionymi 
w wysokich halach warstwami termicznymi, które można jednak zreduko-
wać do minimum za pomocą nawiewnika wirowego. Dlatego można przyj-
mować gradient termiczny 0.2 K na metr wysokości hali.

Przykład
 ....................25'000 m³/h

Wymiary hali (D x S x W)  .................... 50 x 44 x 10 m
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna . ............. -5 °C
Żądana temperatura wewnętrzna .......................18 °C
Temperatura powietrza 
odprowadzanego  .................................... 20 °C / 40 %
Zapotrzebowanie na pokrycie strat
ciepła przez przenikanie .................................. 220 kW

Wewnętrzne zyski ciepła ................................... 10 kW
Medium grzewcze ........ Nagrzewnica wodna 80/60 °C

Temperatura wewnętrzna:....................................18 °C
Gradient temperatury: .................................. 10 · 0.2 K
Temperatura powietrza odprowadzanego: .......= 20 °C

Wymagana liczba urządzeń nwym

W oparciu o przepływ powietrza na urządzenie (patrz Tabela 
D4), należy wybrać prowizorycznie wielkość urządzenia. 

nwym = Vwym / VG

Vwym
VG =  

nwym = 25'000 / 7'100
nwym = 3.52

Wybierz 4 szt. TWH -9

V = n · VG

n = wybrana liczba urządzeń 

V = 4 · 7'100
V = 28'400 m³/h

Efektywne straty ciepła QTeff (w kW)

QTeff = QT – QM

QT = straty ciepła w kW
QM = straty ciepła w kW

Należy użyć następujących kryteriów do obliczania 
wewnętrznych zysków ciepła (podłączone obciążenia 
maszyn i oświetlenie): Czas pracy, różnorodność, 
bezpośrednia wydajność grzewcza przez konwekcję, 
pośrednia wydajność grzewcza przez promieniowanie, itp.

QTeff = 220 – 10
QTeff = 210 kW

Zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła w każdym 
urządzeniu QTG (w kW)

QTG = QTeff / n

nwym = 210 / 4
QTeff = 52.5 kW

Sprawdzanie wydajności grzewczej
Należy porównać wymaganą wydajność na pokrycie 
fabrycznych strat ciepła w każdym urządzeniu z danymi 
zawartymi w Tabeli D6. Jeśli wydajność jest niewystarcza-
jąca, należy zwiększyć liczbę urządzeń. 

Rzeczywista wydajność QTG  = 69.0 kW 
Wymagana wydajność      = 52.5 kW 
→ OK

RoofVent® twin heat

Przykład konstrukcji

Konieczny przepływ powietrza świeżego lub współczynnik 
wymiany powietrza

konieczna ilość powietrza świeżego w m3/h =
przepływ powietrza w każdym urządzeniu w m3/h

Rzeczywisty przepływ powietrza świeżego V (w m3/h)

Przepływ świeżego powietrza 



79

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Kontrola warunków brzegowych
 ■ Maksymalna wysokość nawiewu

Jeżeli rzeczywista wysokość nawiewu (= odległość 
między podłogą a dolną krawędzią urządzenia) jest 
większa niż maksymalna wysokość nawiewu Hmax 
(patrz Tabela D6) należy wybrać inny typ nagrzewnicy 
lub inną wielkość urządzenia.

 ■  Maksymalna obsługiwana powierzchnia hali
W oparciu o wybraną liczbę urządzeń wyliczyć obsługi-
waną powierzchnię hali na urządzenie. Jeżeli jest ona 
większa od wartości maksymalnej zgodnie z Tabelą D4, 
należy zwiększyć liczbę urządzeń.

 ■ Utrzymywanie minimalnych i maksymalnych odległości
Wynikające z geometrii hali i rozmieszczenia urządzeń 
odległości sprawdzić w oparciu o dane z Tabeli D7.

Rzeczywista wysokość nawiewu = 8.5 m 
Maks. wysokość nawiewu Hmax        = 9.5 m 
→ OK

Powierzchnia hali na urządzenie = 50 · 44 / 4 =  550 m² 
  =  674 m²  

→ OK

Minimalne i maksymalne można zachować przy 
symetrycznym rozmieszczeniu urządzeń. 
→ OK

Przy większej ilości urządzeń rośnie elastyczność przy 
eksploatacji, prowadzi to jednak do wzrostu kosztów. Dla 
optymalnego wyniku należy zestawić koszty i jakość 
wentylacji.

Należy wybrać 4 szt. THW-9. Gwarantują one nisko 
kosztową i oszczędną eksploatację.

RoofVent® twin heat

Przykład konstrukcji

Określenie ilości jednostek

Maks. obsługiwana powierzchnia hali            
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5 Opcje

Szeroka gama akcesoriów dodatkowych pozwala dostosować urządzenia RoofVent® twin heat do 
indywidualnych potrzeb projektu. Szczegółowy opis wszystkich akcesoriów dodatkowych umieszczono 
w rozdziale K „Opcje” niniejszej instrukcji.

Opcja Zastosowanie

Wykonanie higieniczne Do stosowania RoofVent® przy wysokich wymaganiach 
higienicznych (odpowiada VDI 6022)

Zestaw hydrauliczny przełącznik 
zwrotny

Do prostej instalacji hydraulicznej

Elektromagnetyczny zawór 
mieszający

Do modulowanej regulacji nagrzewnicy (z wtyczką)

Tłumik powietrza świeżego Do redukcji emisji hałasu drzwi zabezpieczających przed 
wpływami atmosferycznymi

Tłumik powietrza wywiewanego Do redukcji emisji hałasu kratek wywiewnych

Tłumik powietrza nawiewanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Tłumik powietrza odprowadzanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Kołpak wygłuszający Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu (w nawiewniku 
wirowym Air-Injector)

Skrzynia wywiewna Stosowana w urządzeniach RoofVent® w halach o niskim 
dachu (w miejsce nawiewnika wirowego Air-Injector)

Filtr powietrza odprowadzanego  
znajdujący się z przodu kratki 
wywiewnej

Do zabezpieczenia płytowego wymiennika ciepła 2 przed 
gromadzeniem się brudu

Eliminator skraplania Do odprowadzania kondensatu z płytowego wymiennika ciepła 
1 na dach

Pompa kondensatu Do odprowadzania kondensatu z płytowego wymiennika ciepła 
2 do rurociągu odpływowego pod stropem lub na dach

Wykonanie dla systemu 
wtryskowego

Do stosowania RoofVent® z hydraulicznym systemem 
wtryskowym (zintegrowane sterowanie pompy)

Tabela D10: Dostępność opcji dla RoofVent® twin heat

RoofVent® twin heat

Opcje
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6 Sterowanie i regulacja

Istnieją zasadniczo dwie możliwości sterowania urządzeniem RoofVent® twin heat:

System Description

Hoval DigiNet W idealnej sytuacji urządzenia RoofVent® twin heat sterowane 
są poprzez system Hoval DigiNet. Ten system regulacji opra-
cowany dla systemów klimatyzacji Hoval oferuje następujące 
zalety: 

 ■ DigiNet wykorzystuje cały potencjał systemów zdecentrali-
zowanych. Reguluje on każdym urządzeniem wentylacyj-
nym indywidualnie, zależnie od warunków lokalnych.

 ■ DigiNet pozwala na maksymalną elastyczność w eksploa-
tacji w odniesieniu do stref regulacji, kombinacji urządzeń, 
trybów i czasów pracy.

 ■ DigiNet steruje rozprowadzaniem powietrza, zapewniając 
w ten sposób najwyższą wydajność wentylacji.

 ■ DigiNet reguluje wydajność odzysku energii w płytowym 
wymienniku ciepła.

 ■ Urządzenia z wtyczkami i zintegrowanymi elementami 
pomiarowymi, sterującymi i regulującymi są łatwe 
w projektowaniu i montażu.

 ■ Uruchomienie DigiNet dzięki komponentom Plug&Play 
i wstępnie zaadresowanym modułom regulatora jest proste 
i szybkie. 

Szczegółowy opis systemu Hoval DigiNet znajduje się 
w części L „Sterowanie i regulacja” niniejszego podręcznika.

System inny niż Hoval Urządzeniami RoofVent® twin heat można również sterować 
za pomocą systemów innych niż Hoval. System obcy musi 
jednak uwzględniać szczególne cechy instalacji zdecentralizo-
wanej.  
W wykonaniach dla systemów sterowania innych niż Hoval 
urządzenia RoofVent® twin heat są dostarczane ze skrzynką 
zaciskową zamiast skrzynki rozdzielczej. Dalsze informacje 
na ten temat znajdują się w osobnym opisie „Urządzenie ze 
skrzynką zaciskową RoofVent® twin heat” (dostępnym na 
żądanie).

Tabela D11: Sterowanie i regulacja dla RoofVent® twin heat 

RoofVent® twin heat

Sterowanie i regulacja 
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7 Transport i montaż

7.1 Montaż

 Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego
obchodzenia się. Transportem i montażem powinny 
zajmować się jedynie przez wyszkolonych 
specjalistów!

Urządzenia RoofVent® twin heat są dostarczane w dwóch 
częściach (jednostka dachowa, jednostka poddachowa) na 
drewnianej palecie. Przynależne części są oznakowane 
takim samym numerem urządzenia.

 

Informacja
W zależności od elementów opcjonalnych, dostawa 
może składać się z wielu części (np. w przypadku, 
gdy montowany jest tłumik powietrza nawiewanego).

Dla przygotowania montażu ważne są następujące punkty:
 ■ Urządzenia montowane są na dachu. Potrzebny jest 

w tym celu dźwig lub helikopter.
 ■ Do transportu na dach potrzebne są dwa pasy podnośni-

kowe (długość pasa ok. 6 m). W przypadku stosowania 
lin stalowych i łańcuchów odpowiednio chronić krawędzie 
urządzenia.

 ■ Upewnić się, że cokół dachowy odpowiada danym 
w Części M „Wytyczne projektowe”.

 ■

 ■ Urządzenia za pomocą własnego ciężaru mocowane są
w cokole dachowym. Do uszczelnienia potrzebny jest 
silikon, pianka poliuretanowa lub inny materiał.

Należy określić żądane ustawienie urządzenia (pozycja 
przyłączy nagrzewnicy).

 ■ Dla urządzeń z tłumikami powietrza wywiewanego 
konieczne jest dodatkowe mocowanie na cokole 
dachowym.

 ■ Należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją 
montażu.  

Rys. D5: Urządzenia 
RoofVent® są 
montowane na dachu

 

7.2 Instalacja hydrauliczna

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego 
obchodzenia się. Podłączanie hydrauliczne instalacji 
może być przeprowadzone jedynie przez 
wyszkolonych specjalistów!

System regulacyjny Hoval DigiNet skonstruowany jest dla 
sieci rozdzielczej z hydraulicznym przełączaniem pojedyn-
czych urządzeń odbiorczych, tzn. przed każdym urządze-
niem odbiorczym instalowany jest zawór mieszający. 
Standardowo stosowany jest system rozdzielczy.

 ■ Należy dostosować sieć hydrauliczną do podziałów stref 
regulacji

 ■ Poszczególne jednostki pracujące w jednej strefie regula-
cji muszą być dopasowane hydraulicznie dla zapewnienia 
równego rozprowadzania.

 ■ Medium grzewcze (max. 120 °C) przy temperaturze 
zewnętrznej 15 °C musi być dostępne bez opóźnień 
w żądanej ilości i temperaturze na zaworze mieszającym 
urządzenia odbiorczego.

 ■ Konieczna jest regulacja temperatury na dopływie zależnie 
od temperatury zewnętrznej. 

System regulacyjny Hoval DigiNet raz w tygodniu włącza na 1 
minutę komunikat zapotrzebowania ogrzewania. Zapobiega to 
blokowaniu się pompy rozdzielającej przy dłuższym przestoju. 

Wymaganie dotyczące rurociągu urządzenia RoofVent®
 ■ Stosować trójdrogowe zawory mieszające o charakterysty-

ce liniowej i wysokiej jakości.
 ■ Autorytet zaworu powinien wynosić ≥ 0.5.
 ■ Napęd zaworu powinien mieć krótki czas pracy (5s).
 ■ Napęd zaworu musi być modulowany, tzn. suw zmienia 

się proporcjonalnie z napięciem sterującym (DC 0 ... 10 V).
 ■ Do trybu awaryjnego napęd zaworu musi być wyposażony 

w osobne sterowanie wymuszone (AC 24V).
 ■ Należy zamontować zawór w pobliżu urządzenia (maks. 

odległość = 2m).

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo zranienia przez strącenie 
przedmiotów. Nagrzewnica nie może przejmować 
dodatkowego obciążenia np. przez rurociąg 
zasilający i powrotny! 

 Informacja
Dla szybkiego montażu i instalacji hydraulicznej 
zapoznaj się z opcjami „Zespół hydrauliczny” wzgl. 
„Elektromagnetyczny zawór mieszający”.

RoofVent® twin heat

Transport i montaż

Wymagania dotyczące systemu kotłów
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Skrzynka rozdzielcza 

Magistrala systemowa novaNet

Zasilanie 

Gniazdo przyłączeniowe 

Elektromagnetyczny zawór mieszający 

Alarm zbiorczy

Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik temperatury wewnętrznej

Wejście usterki ogrzewania 

Pompa rozdzielacza

DigiMaster

Strefowa szafka sterownicza  

Komunikat zapotrzebowania ogrzewania

Szafka sterownicza ogrzewania

Rys. D6: Zasadniczy schemat hydraulicznego systemu rozdzielającego   

< 
2 

m
 

RoofVent® twin heat
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7.3 Instalacja elektryczna

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 
Instalację elektryczną może wykonać tylko 
wykwalifikowany elektryk!

 ■ Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich 
odpowiednich przepisów (np. EN 60204-1).

 ■ Przy długich przewodach doprowadzających dobrać 
przekroje kabli odpowiednie do wymogów technicznych.

 ■ Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze 
schematem połączeń (prowadzenie kabla w urządzeniu, 
patrz Rys. D7).

 ■ Magistralę systemową dla sterowania/regulacji ułożyć
oddzielnie od kabli sieciowych.
Należy wykonać połączenia wtykowe nawiewnika 
wirowego Air-Injector do sekcji filtracji i od sekcji filtracji 
(wewnątrz) do jednostki dachowej. 

 ■

 ■ Okablować zawory mieszające do gniazda przyłączenio-
wego. (Dla elektromagnetycznego zaworu mieszającego 
Hoval istnieje połączenie wtykowe.)

 ■ Przy systemie wtryskowym: pompę przymocować kabla-
mi do skrzynki rozdzielczej

 ■ Należy upewnić się, że na miejscu dostępny jest sprzęt 
zabezpieczający przed prądem nadmiarowym dla 
przewodu sieciowego strefowej szafki sterowniczej 
(odporność na zwarcia 10kA).

Skrzynka rozdzielcza 
z wyłącznikiem rewizyjnym 

Siłownik przepustnicy 
ERG/obejścia 2

Połączenie wtykowe, siłownik

Przepusty kabli i połączenia 
wtykowe, nawiewnik wirowy

Zasilanie 

Kabel magistrali 

Gniazdo przyłączeniowe 

Rys. D7: Prowadzenie kabla w urządzeniu 

RoofVent® twin heat

Transport i montaż 
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Element Opis Napięcie Kabel Opcja Uwagi

Skrzynka 
rozdzielcza

Zasilanie 3 x 400 V 5 x 6 mm²

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Pompa grzewcza 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² W przypadku układu 
wtryskowego

Strefowa 
szafka
sterownicza
3-fazowa

Zasilanie 3 x 400 V 5 x … mm² W zależności od opcji

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania 

Bezpotencjałowy 
maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Wejście usterki ogrzewania 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy 
maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną

Zasilanie prądem dla 
RoofVent® twin heat

 3 x 400 V 5 x 6 mm² Dla każdego RoofVent® 
twin heat

Pompa rozdzielacza 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² Na pompę

Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Wariant:

Strefowa 
szafka
sterownicza
1-fazowa

Zasilanie 1 x 230 V 3 x … mm² W zależności od opcji 

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania

Bezpotencjałowy 
maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Wejście usterki ogrzewania 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy 
maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną

Pompa rozdzielacza 1 x 230 V 3 x 1.5 mm² Na pompę

Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Tabela D12: Wykaz kabli 

RoofVent® twin heat

Transport i montaż

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4
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8 Specyfikacja 

Urządzenie wentylacyjne RoofVent® twin heat składa się z:
 ■ Jednostki dachowej z odzyskiem energii
 ■ Skrzynki Combi
 ■ Nawiewnika wirowego
 ■ Sterowania i regulacji

Wszystkie komponenty są okablowane z wtyczkami. 

8.1 Jednostka dachowa z odzyskiem energii LW.T

Samonośna, wodoodporna obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa odporności ognio-
wej B1), z drzwiami zabezpieczającymi przed wpływami 
atmosferycznymi dla łatwego dostępu do filtra powietrza 
świeżego i skrzynki rozdzielczej, pokrywa rewizyjna z szyb-
kim zamknięciem dla łatwego dostępu do filtra powietrza 
odprowadzanego, przełącznik rewizyjny na zewnątrz do 
przerywania dostawy wysokiego napięcia.  
Jednostka dachowa zawiera:

 

 ■

 ■ Przeciwbieżne przepustnice powietrza świeżego i obiego-
wego z siłownikiem ze sprężyną zwrotną

Filtr powietrza świeżego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

 ■ Płytowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium wyposa-
żony w obejście, rynienka na kondensat i syfon dachowy, 
łącznie z przepustnicami ERG i obejściami z siłownikiem 
do regulacji odzysku energii

 ■ Bezobsługowy wentylator nawiewny z napędem 
bezpośrednim

 ■ Bezobsługowy wentylator wywiewny z napędem 
bezpośrednim wyposażony w przetwornicę częstotliwości

 ■ Skrzynkę rozdzielczą z regulatorem DigiUnit jako częścią 
systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

Regulator DigiUnit DU5
Moduł regulatora kompletnie okablowany z komponentami 
urządzenia wentylacyjnego (wentylatory, siłowniki, czujniki 
temperatury, czujnik mrozu, czujnik filtra):

 ■ steruje urządzeniem łącznie z rozprowadzaniem powietrza 
według wartości zadanych strefy regulacji

 ■ reguluje temperaturę powietrza nawiewanego za pomocą 
regulacji kaskadowej

Sekcja wysokiego napięcia
 ■ Sieciowe zaciski przyłączeniowe 
 ■ Wyłącznik rewizyjny (obsługa z zewnątrz)
 ■ Stycznik silnikowy na wentylator
 ■ Bezpiecznik dla części elektronicznej
 ■ Transformator dla regulatora DigiUnit, zaworu mieszają-

cego i siłowników
 ■ Przekaźniki dla pracy awaryjnej
 ■ Zaciski przyłączeniowe dla siłowników i czujnika 

temperatury
 ■ Ogrzewanie skrzynki rozdzielczej

Typ LW.T-9 /DN5

Znamionowy przepływ powietrza 
nawiewanego/wywiewanego

7100 m³/h

75 %

Pobór mocy na silnik 3.0 kW

Napięcie zasilające 3 x AC 400 V

Częstotliwość 50 Hz

8.2 Skrzynka Combi T.T

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z kratką powie-
trza zużytego i pokrywa rewizyjna. Skrzynka Combi zawiera:

 ■ Aluminiowy płytowy wymiennik ciepła z obiegiem; 
obejmujący przepustnicę ERG/ obejścia z siłownikiem 
do kontroli odzysku energii

 ■

 ■ Czujnik temperatury powietrza odprowadzanego
 ■ Korpus tłumiący jako dyfuzor powietrza nawiewanego
 ■ Nagrzewnicę wodną składającą się z miedzianych rurek 

z aluminiowymi żebrami
 ■ Czujnik mrozu

Typ T.T-9

Moc grzewcza … kW

Medium grzewcze nagrzewnica 
wodna 

… / … °C

Przy temperaturze wylotowej … °C

8.3 Nawiewnik wirowy D

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej zawierająca: 
 ■ Wirowy rozdzielacz powietrza z koncentryczną dyszą 

wylotową, regulowanymi łopatkami i zintegrowanym 
kołpakiem tłumiącym

 ■ Siłownik do automatycznej regulacji rozprowadzania 
powietrza

 ■ Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 ■ Elektryczne gniazdo przyłączowe (zawierająca zaciski 

przyłączeniowe do zaworu mieszającego ogrzewania)

Typ D -9

Obsługiwana powierzchnia hali … m²

RoofVent® twin heat

Specyfikacja

Współczynnik odzysku ciepła 
suchego 

Filtr powietrza zużytego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra 



87

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

8.4 Opcje

Wykonanie higieniczne 
 ■
 ■

Zestaw hydrauliczny system rozdzielczy HG 
Prefabrykowany zestaw dla hydraulicznego systemu rozdziel-
czego, złożony z elektromagnetycznego zaworu mieszające-
go, zaworu regulacyjnego, kurka kulowego, automatycznego 
odpowietrzania i śrubunków do przyłączania urządzenia do 
sieci rozdzielczej; zawór mieszający z wtyczką do przyłącza-
nia do gniazda; dopasowany do danej nagrzewnicy/chłodnicy 
i systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

Elektromagnetyczny zawór mieszający ..HV
Stały zawór regulacyjny z napędem elektromagnetycznym, 
z wtyczką do przyłączania do gniazda; dopasowany do danej 
nagrzewnicy 

Tłumik powietrza świeżego ASD
Jako element dobudowany przy drzwiach zabezpieczających 
przed wpływami atmosferycznymi, obudowa z ocynkowanej 
blachy aluminiowej z okładziną z materiału tłumiącego, do 
redukcji emisji hałasu drzwi zabezpieczających przed wpływa-
mi atmosferycznymi, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza wywiewanego FSD
Jako element dobudowany przy kratce wywiewnej, obudowa 
z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudowanymi rozgałęź-
nikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji hałasu kratki 
wywiewnej, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza nawiewanego ZSD
Jako element wbudowany wewnątrz komponentu jednostki 
poddachowej, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do reduk-
cji emisji hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza zużytego ABSD
Jako element dobudowany przy kratce powietrza odprowa-
dzanego, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do reduk-
cji emisji hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

Kołpak wygłuszający AHD
Składa się z kołpaka tłumiącego o dużej pojemności oraz 
przysłony pokrytej materiałem dźwiękochłonnym, tłumienie 
4 dB

Skrzynka wywiewna AK
Wykonana z ocynkowanej blachy aluminiowej z czterema 
przestawnymi żaluzjami poziomymi (zamiast nawiewnika 
wirowego)

Eliminator skraplania TA
Składa się z aluminiowych żeber umieszczonych na drodze 
przepływu powietrza odprowadzanego po stronie wlotu 
powietrza płytowego wymiennika ciepła w celu odprowadze-
nia kondensatu na dach.

Pompa kondensatu KP
Składa się z pompy odśrodkowej i zbiornika kondensatu; 
wydajność pompy maks. 150 l/h przy wysokości podnosze-
nia 3 m

Wykonanie dla systemu wtryskowego ES
Sterowanie i sekcja wysokiego napięcia dla pompy 
grzewczej zintegrowane w skrzynce rozdzielczej.

RoofVent® twin heat

Specyfikacja

Filtr powietrza świeżego, klasa F7
Filtr powietrza zużytego, klasa F5

Jako element dobudowany przy kratce powietrza odprowa-
dzanego, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wstawionym filtrem plisowanym (klasa G4)

Filtr powietrza odprowadzanego z przodu kratki AF



88

8.5 Sterowanie i regulacja

Cyfrowy system regulacyjny z energooszczędną eksploata-
cją zdecentralizowanych systemów klimatyzacji w halach: 

 ■ struktura systemu wg modelu warstwowego OSI
 ■ wykonane przez użytkownika połączenie poszczególnych 

modułów regulacyjnych poprzez magistralę systemową 
novaNet w swobodnej topologii 

 ■ równorzędna komunikacja poprzeczna (peer-to-peer/ 
multipeer) poprzez protokół novaNet 

 ■ szybkie czasy reakcji dzięki zależnemu od zdarzeń 
transferowi danych

 ■ fabrycznie zaadresowane moduły regulacyjne ze 
zintegrowanym ochroną przed piorunami i buforowanym 
przez baterię modułem RAM

 ■ Niewymagane są prace inżynieryjne (binding) na miejscu

Regulator DigiNet 

DigiMaster DM5
Wstępnie zaprogramowany regulator Plug&Play z graficznym 
interfejsem użytkownika, składający się z panelu dotykowego 
z kolorowym wyświetlaczem zamontowany w drzwiach 
strefowej szafy sterowniczej. 

 ■ kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa alarmów, parametry sterowania)

DigiCom DC5
Pakiet składający się z oprogramowania obsługowego, 
routera novaNet oraz kabli połączeniowych do obsługi Hoval 
DigiNet za pomocą komputera PC:  

 ■ kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa i przekazywanie alarmów, parametry 
sterowania)

 ■ funkcja trendu, zapisywanie danych i książka logów
 ■ zróżnicowana ochrona hasłem

DigiEasy DE5
Urządzenie dodatkowe do obsługi stref regulacji, do instala-
cji w dowolnym miejscu w podtynkowym gnieździe potrójnym 
lub w drzwiach strefowej szafki sterowniczej:

 ■ wyświetlanie aktualnej wartości zadanej dla temperatury 
wewnętrznej 

 ■ zwiększanie lub zmniejszanie wartości zadanej 
o maksymalnie 5°C

 ■ wyświetlanie i potwierdzanie alarmów
 ■ przełączanie trybu pracy

Optcje
 ■ Okno dla DigiMaster
 ■ Rama IP65
 ■ Gniazdo novaNet
 ■ Router novaNet
 ■ 4 funkcje specjalne z wyłącznikiem
 ■ 8 funkcji specjalnych z 2 wyłącznikami

Strefowa szafka sterownicza DigiNet 
Strefowa szafka sterownicza (blacha stalowa lakierowana, 
RAL 7035) zawiera:

 ■ 1 czujnik temperatury zewnętrznej
 ■ 1 transformator 230/24 V
 ■ 2 wyłączniki dla transformatora (1-biegunowe)
 ■ 1 przekaźnik
 ■ 1 przekaźnik bezpieczeństwa (2-biegunowy, zewnętrzny)
 ■ Zaciski wejściowe i wyjściowe (u góry)
 ■ 1 schemat elektryczny instalacji
 ■ 1 regulator DigiZone, 1 przekaźnik oraz 1 czujnik 

temperatury wewnętrznej (w dostawie) dla każdej strefy 
regulacji.

Regulator DigiZone DZ5
Urządzenie sterujące na strefę regulacji, zamontowane 
w strefowej szafce sterowniczej:

 ■ przetwarza wejścia temperatury wewnętrznej i tempera-
tury zewnętrznej, usterki ogrzewania, usterki chłodzenia 
i funkcji specjalnych (opcja),

 ■ przełącza tryby pracy odpowiednio do programu 
wyłączania czasowego

 ■ ustawia wyjścia komunikatu zapotrzebowania ogrzewa-
nia, chłodzenia i alarm zbiorczy

Opcje
 ■ Lampka alarmu
 ■ Gniazdo wtykowe
 ■ Sterowanie pompą rozdzielacza
 ■ 2 -biegunowy wyłącznik ochronny przewodu
 ■ Zasilanie prądem dla urządzeń klimatyzacyjnych do hali 

z zamontowanym regulatorem DigiUnit 
 ■ Integracja urządzeń klimatyzacyjnych do hali bez 

zamontowanego regulatora DigiUnit
 ■ Średnia wartość temperatury wewnętrznej 
 ■ Układ sterowania DigiPlus
 ■ Czujnik wilgotności
 ■ Czujnik CO2

 ■ Podstawa 

RoofVent® twin heat

Specyfikacja

 ■ Funkcja specjalna na zacisku
 ■ Montaż DigiEasy
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1 Zastosowanie

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia RoofVent® twin cool służą do doprowadzania 
powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego 
oraz do ogrzewania obiektów wielkokubaturowych z odzys-
kiem energii. Zgodne z przeznaczeniem stosowanie obej-
muje również przestrzeganie warunków montażu urucho-
mienia eksploatacji i konserwacji (instrukcja obsługi).
Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest 
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za 
uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

1.2 Użytkownicy

Urządzenia RoofVent® twin cool wolno montować, obsługi-
wać i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolo-
nym fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami 
i ewentualnymi zagrożeniami.
Instrukcja obsługi skierowana jest do inżynierów i techników, 
a także fachowców w dziedzinie techniki ogrzewania 
i wentylacji. 

1.3 Zagrożenia 

Urządzenia RoofVent® twin cool zbudowane są w oparciu 
o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. 
Niekiedy mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności 
mogą wystąpić ukryte zagrożenia, między innymi:

 ■ Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy 
przy instalacji elektrycznej 

 ■ Możliwość strącenia części (np. narzędzia) podczas 
pracy przy urządzeniach wentylacyjnych

 ■ Zagrożenie podczas pracy na dachu 
 ■ Uszkodzenie podzespołów lub komponentów wskutek 

uderzenia piorunem
 ■ Wadliwe działanie uszkodzonych części
 ■ Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody przy pracach 

na instalacji zasilania ciepłą wodą
 ■ Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidło-

wo domkniętych pokrywach rewizyjnych

2 Budowa i funkcje

RoofVent® twin cool służy do wentylacji, ogrzewania 
i chłodzenia dużych pomieszczeń (hale produkcyjne, centra 
handlowe, hale sportowe, hale targowe, itp.). Spełnia 
następujące funkcje:

 ■ Ogrzewanie (z podłączeniem do centralnego systemu 
grzewczego) 

 ■ Chłodzenie (z podłączeniem do systemu wody lodowej)
 ■ Doprowadzanie powietrza świeżego
 ■ Odprowadzanie powietrza zużytego
 ■ Recyrkulacja powietrza
 ■ Odzysk energii
 ■ Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy
 ■

Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych
urządzeń RoofVent® twin cool i pracuje z reguły bez kana-
łów powietrza nawiewanego i zużytego. Urządzenia są 
montowane w konstrukcji dachu hali w sposób rozproszony 
i tam konserwowane.  
Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza
Urządzenia RoofVent® twin cool posiadają mają szeroki 
zakres działania. Dlatego w porównaniu z innymi systema-
mi, do zapewnienia właściwych warunków dla danego 
pomieszczenia można ograniczyć ilość zastosowanych 
urządzeń.

2.1 Budowa urządzenia

RoofVent® twin cool składa się z następujących 
komponentów:

 ■ Jednostka dachowa z odzyskiem energii: samonośna 
obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, z izolacją 
wewnętrzną (klasa B1) 

 ■ Skrzynka Combi: 
zawiera drugi płytowy wymiennik ciepła i filtr powietrza 
odprowadzanego

 ■ Sekcja grzewcza/ chłodząca: 
przyłącza nagrzewnic możliwe po każdej stronie 
(standardowo pod kratką powietrza odprowadzanego)

 ■ Nawiewnik wirowy Air-Injector:
opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik 
wirowy do bezprzeciągowej dystrybucji powietrza na 
dużej powierzchni 

Urządzenie dostarczane jest w trzech częściach: jednostka 
dachowa, skrzynka Combi, oraz sekcja grzewcza/ chłodząca 
z nawiewnikiem wirowym (patrz Rys. E1). Komponenty są 
połączone śrubowo i można je pojedynczo demontować.

RoofVent® twin cool

Zastosowanie

Filtrowanie powietrza 
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2.2 Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy 

Głównym elementem urządzenia jest opatentowany nawiew-
nik powietrza - Air-Injector. Jego regulowane łopatki pozwalają 
na ciągłą regulację kąta wylotu powietrza. Ustawienie uzależ-
nione jest od wydajności nawiewnika, wysokości montażu oraz 
różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym 
a powietrzem w pomieszczeniu. Powietrze jest więc nawiewane 
pionowo w dół, w stożku, lub poziomo do pomieszczenia. 
Gwarantuje to:

 ■ że za pomocą każdego urządzenia RoofVent® twin cool 
wentylowana, ogrzewana i chłodzona jest duża powierzchnia 
hali,

 ■ brak przeciągów w obsługiwanych pomieszczeniach
 ■ oszczędność energii przez redukcję do minimum rozwarst-

wienia temperaturowego w pomieszczeniu.

Jednostka naddachowa:
Jednostka dachowa z odzyskiem 
energii

Jednostka poddachowa:
a Obudowa
b Sekcja grzewcza/ chłodząca 
c Nawiewnik wirowy

Rys. E1: Komponenty urządzenia RoofVent® twin cool 

a

b

c

RoofVent® twin cool

Budowa i funkcje
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Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector:
Reguluje kierunek nawiewu powietrza bezstopniowo z pionowego do 
poziomego

Nagrzewnica/ chłodnica:

Pokrywa rewizyjna: 
Dostęp do nagrzewnicy/ chłodnicy

Płytowy wymiennik ciepła 2:
Z obejściem do sterowania odzyskiem energii 

Przepustnica ERG i obejścia 2: 
Przeciwbieżne przepustnice do regulacji odzysku energii, z siłownikiem ciągłym

Pokrywa rewizyjna:

Przepustnica ERG i obejścia 1: 
Przeciwbieżne przepustnice do regulacji odzysku energii, z siłownikiem 
ciągłym ze sprężyną zwrotną

Drzwi zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi: 

Płytowy wymiennik ciepła 1:
Z obejściem do sterowania odzyskiem energii, czujnikiem różnicy ciśnień 
oraz odpływem kondensatu 

Dostęp do filtra powietrza świeżego oraz do skrzynki rozdzielczej

Przepustnica powietrza zewnętrznego i obiegowego: 
Przeciwbieżne przepustnice do przełączania między powietrzem 
zewnętrznym a obiegowym, z siłownikiem ciągłym i ze sprężyną zwrotną

Filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

Przepustnica grawitacyjna:
Zamyka obejście podczas przestoju eksploatacyjnego zapobiegając utracie 
ciepła

Wentylator wywiewny:
Obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem oraz 
zróżnicowanym przepływem powietrza do odszraniana

Kratka powietrza zużytego:
Dostęp do wentylatora wywiewnego  

Pokrywa rewizyjna:
Dostęp do wentylatora nawiewnego  

Wentylator nawiewny:
Obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem

Kratka powietrza odprowadzanego  

Czujnik mrozu

Separator skroplin

Przyłącze odpływu kondensatu 

Rys. E2: Komponenty urządzenia RoofVent® twin cool 

RoofVent® twin cool

Budowa i funkcje

Nagrzewnica/ chłodnica wodna wykonana z rur miedzianych z aluminiowymi 
żeberkami

Filtr powietrza wywiewanego:
Filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

Dostęp do filtra powietrza wywiewanego

Filtr powietrza świeżego:
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Wlot powietrza świeżego przez osłonę zabezpieczającą 
przed wpływem warunków atmosferycznych 

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień

Przepustnica powietrza świeżego z siłownikiem

Płytowy wymiennik ciepła 1 z czujnikiem różnicy ciśnień  

Wentylator nawiewny

Tłumik i dyfuzor

Płytowy wymiennik ciepła 2

Nagrzewnica/ chłodnica wodna

Czujnik temperatury zamarzania

Separator skroplin  

Supply air sensor

Nawiewnik wirowy z siłownikiem 

Wlot powietrza zużytego przez kratkę powietrza zużytego

Czujnik temperatury powietrza zużytego

Przepustnica ERG/ obejścia 2 z siłownikiem

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień 

Przepustnica powietrza obiegowego (przeciwbieżnie 
połączona z przepustnicą powietrza świeżego)

Przepustnica ERG/ obejścia 1 z siłownikiem

Przepustnica grawitacyjna

Wentylator wywiewny

Tłumik i dyfuzor

Wylot powietrza wywiewanego przez kratkę wywiewną

Rys. E3: Schemat działania urządzenia RoofVent® twin cool  

RoofVent® twin cool

Budowa i funkcje



95

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

2.3 Tryby pracy

RoofVent ® twin cool posiada następujące tryby pracy:
 ■ Wył.
 ■ Wentylacja
 ■ Recyrkulacja

 ■ Recyrkulacja nocna
 ■ Powietrze wywiewane
 ■ Powietrze nawiewane

 ■ Chłodzenie nocne w porze letniej
 ■ Tryb awaryjny

System regulacji DigiNet steruje trybami pracy automatycznie, w każdej strefie regulacji 
odpowiednio do programu wyłączania czasowego (wyjątek: Tryb awaryjny).
Dodatkowo można:

 ■ ręcznie przełączać tryb pracy danej strefy regulacji.
 ■ przełączać każde urządzenie RoofVent® indywidualnie na tryb pracy Wył., 

Recyrkulacja, Powietrze wywiewane, Powietrze nawiewane oraz Tryb awaryjny.

Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic Opis

OFF Wył.
Wentylatory są wyłączone. 
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
pozostaje aktywne. Brak regulacji 
temperatury wewnętrznej.

Gdy urządzenie 
nie jest potrzebne

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie/chłodzenie  ..... Wył.

VE2 Wentylacja
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia i wywiewa 
powietrze zużyte. Zależnie od zapotrze-
bowania na ciepło/zimno i zależnie od 
warunków termicznych regulowane są 
ogrzewanie/chłodzenie i odzysk energii. 
Wartość zadana temperatury wewnętrz-
nej w dzień jest aktywna.

Podczas korzystania
z pomieszczenia

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 - 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie/chłodzenie  ..... 0 - 100 %

Odszranianie 
Gdy temperatury na zewnątrz są bardzo 
niskie, kondensat w powietrzu wywiewa-
nym może zamarzać. Jeśli spadek 
ciśnienia w płytowym wymienniku ciepła 
jest zbyt wysoki, urządzenie RoofVent® 
przełącza się automatycznie na tryb 
odszraniania.

W celu odszronienia 
płytowego 
wymiennika ciepła

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wł. (50 %)
Odzysk energii  ............... 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie  ...................... 100 %

REC Recyrkulacja
Tryb wł./ wył.: Przy zapotrzebowaniu na 
ciepło lub zimno,  urządzenie RoofVent® 
zasysa powietrze z pomieszczenia, 
podgrzewa względnie ochładza powietrze 
i ponownie nawiewa do pomieszczenia.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Do podgrzewania 
wstępnego lub 
chłodzenia 
wstępnego

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie/chłodzenie   ..... Wł. *)

*) przy zapotrzebowaniu na ciepło/zimnoRECN Recyrkulacja nocna
Podobnie jak w przypadku REC, ale 
z wartością zadaną temperatury 
wewnętrznej na noc.

W nocy i w czasie 
weekendu 

RoofVent® twin cool

Budowa i funkcje
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Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Schemat Opis

EA Powietrze wywiewane 
Urządzenie RoofVent® wywiewa zużyte 
powietrze z pomieszczenia. Brak 
regulacji temperatury wewnętrznej.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie/chłodzenie   ................ Wył.

SA Powietrze nawiewane 
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia. Zależnie 
od zapotrzebowania na ciepło/zimno 
i zależnie od warunków termicznych 
regulowane jest ogrzewanie/chłodzenie. 
Zużyte powietrze z pomieszczenia 
wypływa przez otwarte okna i drzwi na 
zewnątrz lub jest wywiewane przez inny 
system. Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie/chłodzenie  ..... 0 - 100 %

NCS Chłodzenie nocne w porze letniej
Tryb wł./ wył.: Jeśli pozwala na to obec-
na temperatura, urządzenie  RoofVent® 
nawiewa chłodne powietrze świeże do 
pomieszczenia i wywiewa cieplejsze 
powietrze z pomieszczenia. Wartość 
zadana temperatury wewnętrznej w nocy 
jest aktywna.
Urządzenie nawiewa powietrze pionowo 
w dół i uzyskuje w ten sposób 
największą możliwą wydajność.

Do swobodnego
chłodzenia w nocy

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wł. *)

Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta *)

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta *)

Ogrzewanie/chłodzenie 

 

..... Wył.

*) w zależności od warunków termicznych

– Tryb awaryjny
Urządzenie RoofVent® zasysa powietrze 
z pomieszczenia, podgrzewa je i nawie-
wa ponownie do pomieszczenia. Ogrze-
wanie jest włączane poprzez sterowanie 
wymuszone przy zaworze mieszającym.
Brak regulacji temperatury wewnętrznej.

W przypadku, gdy 
system DigiNet nie 
działa (np. przed 
uruchomieniem)

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie/chłodzenie  ..... Wł.

1) Kod ten oznacza dany tryb pracy w systemie regulacyjnym DigiNet (patrz Część L „Sterowanie i regulacja”). 

Tabela E1: Tryby pracy urządzenia RoofVent twin cool 

RoofVent® twin cool

Budowa i funkcje
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3 Dane techniczne 

3.1 Oznaczenia urządzeń

Jednostka poddachowa

TWC - 9 / DN5 / LW.T + T - K.C - D / ...

Typ urządzenia
RoofVent® twin cool

Wielkość
9

Sterowanie
DN5 Wykonanie dla DigiNet 5
KK Wykonanie dla sterowania innego niż Hoval 

Jednostka dachowa 
Jednostka dachowa z odzyskiem energii dla urządzenia RoofVent® twin cool

Skrzynka Combi 

T.T

Sekcja grzewcza/chłodząca 
K.C Sekcja grzewcza/chłodząca z nagrzewnicą typu C
K.D Sekcja grzewcza/chłodząca z nagrzewnicą typu D

Nawiewnik wirowy

Opcje

Tabela E2: Oznaczenia urządzeń 

3.2 Granice zastosowania urządzenia

Temperatura powietrza zużytego maks. 50 °C
Odprowadzana wilgotność względna maks. 60 %
Zawartość wody w powietrzu zużytym 1) maks. 9.5 g/kg
Temperatura zewnętrzna 2) min. -30 °C
Temperatura medium grzewczego maks. 120 °C
Ciśnienie robocze maks. 800 kPa
Temperatura powietrza nawiewanego maks. 60 °C
Minimalny czas pracy VE2 min. 30 min
Ilość kondensatu maks. 150 kg/h

min. 5000 m³/h
1)  Jeśli wilgotność otoczenia wzrasta o więcej niż 2g / kg, należy zainstalować 

eliminator skraplania płytowego wymiennika ciepła oraz filtr powietrza wywiewanego 
na kratce wywiewnej.

2)  W przypadku pracy przy temperaturze świeżego powietrza = -20°C, należy 
zainstalować eliminator skraplania płytowego wymiennika ciepła.

Tabela B3: Granice zastosowania urządzenia RoofVent® LHW 

 Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia 
w wyniku działania kondensatu. Przy dużej 
wilgotności lub bardzo niskich temperaturach 
świeżego powietrza, woda w powietrzu zuży-
tym może skraplać się w płytowym wymienni-
ku ciepła 1. Należy użyć eliminatora skrapla-
nia (opcja), aby upewnić się, że kondensat 
nie skrapla się do wnętrza urządzenia. 

RoofVent® twin cool

Budowa i funkcje

z odzyskiem energii i filtrem powietrza odprowadzanego (bez nagrzewnicy)T
z odzyskiem energii, filtrem powietrza odprowadzanego i nagrzewnicą typu T 
(dla systemu 4-przewodowego)

Przepływ powietrza 
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3.3 Przepływ powietrza, przyłącza elektryczne 

Typ urządzenia TWC-9

Rozprowadzanie powietrza Powietrze 
nawiewane

m³/h 7000

Powietrze m³/h 7000
wywiewane

Nominalny przepływ powietrza Maks. m² 661

Odzysk energii % 75

% 86

Parametry wentylatora Napięcie zasilające V AC 3 x 400

Dopuszczalna tolerancja napięcia % ± 10

Częstotliwość Hz 50

Pobór mocy na silnik kW 3.0

Pobór prądu A 6.5

Wartość nastawcza termoprzekaźnika A 7.5

Prędkość obrotowa (nominalnie) obr./min. 1435

Siłowniki ze sprężyną zwrotną  
(w jednostce dachowej)

Napięcie zasilające V AC 24

Częstotliwość Hz 50

Napięcie sterujące V DC 2…10

Moment obrotowy Nm 15

Czas biegu siłownika s 150

Czas biegu sprężynowego urządzenia powrotnego s 16

Siłowniki  
(w skrzynce Combi)

Napięcie zasilające V AC 24

Częstotliwość Hz 50

Napięcie sterujące V DC 2…10

Moment obrotowy Nm 10

Czas przebiegu dla obrotu 90° s 150

Kontrola filtra Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia Pa 300

Układ przeciwoblodzeniowy, 
płytowy wymiennik ciepła

Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia Pa 300

Tabela E4: Dane techniczne dla RoofVent® twin cool 

RoofVent® twin cool

Dane techniczne

Nominalny przepływ powietrza

Współczynnik odzysku ciepła suchego

Współczynnik odzysku ciepła mokrego



99

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

3.4 Ciśnienie akustyczne 

Typ urządzenia TWC-9
Tryb pracy VE2 REC
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 1) dB (A) 52 66 51 44 48

Łączny poziom ciśnienia akustycznego                           dB (A) 74 88 73 66 70

Oktawowy poziom 
ciśnienia akustycznego 

  63 Hz dB (A) 52 69 57 52 56

 125 Hz dB (A) 63 78 67 57 63
2)  250 Hz dB (A) 65 81 66 59 66

 500 Hz dB (A) 66 81 64 56 61

1000 Hz dB (A) 71 81 65 61 60

2000 Hz dB (A) 66 80 65 56 58

4000 Hz dB (A) 58 76 62 50 50

8000 Hz dB (A) 44 70 52 42 41

1)

2) na zewnątrz (jednostka dachowa)

Tabela E5: Ciśnienie akustyczne RoofVent® twin cool 

RoofVent® twin cool

Dane techniczne

 przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
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3.5 Wydajność grzewcza

 

Informacja
Dane eksploatacyjne wypisane poniżej odnoszą się do najczęstszych warunków projektowych. 
Należy wykorzystać program do wybierania „HK-Select”, aby wyliczyć dane eksploatacyjne dla 
innych danych projektowych. Można pobrać „HK-Select” za darmo w Internecie. 

 

Temperatura powietrza świeżego -5 °C -15 °C
Nagrzew- Wielkość Typ Q Q
nica
wodna

TG Hmax tnaw ∆pW mW Q QTG Hmax tnaw ∆pW mW

°C kW kW m °C kPa l/h kW kW m °C kPa l/h

80/60 TWC-9 C 98 90 8.3 54 8 4195 100 89 8.3 54 8 4299

D – – – – – – – – – – – –

60/40 TWC-9 C 58 50 10.8 38 3 2508 61 50 10.9 38 3 2613

D 71 63 9.8 43 3 3038 74 62 9.8 43 4 3162

Legenda: Typ   = Typ nagrzewnicy
Q = Moc grzewcza
QTG =  Wydajność na pokrycie fabrycznych strat ciepła 
Hmax = Maksymalna wysokość montażu 
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego 
∆pW = Strata ciśnienia po stronie wody  
mW

Odniesienie: Temperatura w pomieszczeniu = 18°C, powietrza wywiewanego 20°C/ 40% wilgotności względnej

— Te warunki pracy są niedopuszczalne, gdyż przekroczona jest maksymalna temperatura powietrza nawiewanego = 60°C

Tabela E6: Wydajność grzewcza RoofVent® twin cool  

 Informacja
Wydajność na pokrycie strat ciepła (QTG) dopuszcza wymaganie dot. ciepła wentylacji (QV) oraz 
wydajność odzysku energii (QER) w odpowiednich warunkach temperaturowych. Oblicza się je 
w następujący sposób: QTG = Q + QER – QV

RoofVent® twin cool

Dane techniczne

 = Ilość wody  
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3.6 Wydajność chłodzenia

Temperatura medium chłodzącego 6/12 °C 8/14 °C
tF rhF Wielkość Typ Qodcz Qłącz QTG tnaw ∆pW mW mK Qodcz Qłącz QTG tnaw ∆pW mW mK

°C % kW kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW kW °C kPa l/h kg/h

28 40 TWC-9 C 26 29 19 14 9 4194 5 23 23 16 16 6 3231 0

TWC-9 D 32 39 25 12 12 5519 10 28 28 21 14 6 3946 0

60 TWC-9 C 25 51 18 15 25 7233 37 21 42 15 16 18 5959 29

TWC-9 D 31 65 24 12 30 9291 48 27 54 20 14 22 7748 39

32 40 TWC-9 C 33 48 26 15 23 6818 20 30 39 23 17 15 5545 13

TWC-9 D 41 61 34 12 27 8770 30 36 50 29 14 19 7227 20

60 TWC-9 C 32 73 25 16 49 10520 59 28 64 21 18 38 9211 51

TWC-9 D 40 93 33 13 58 13375 76 35 83 29 14 46 11812 67

Legenda: tF = Temperatura powietrza świeżego
rhF = Wilgotność względna powietrza świeżego
Type = Rodzaj uzwojenia chłodzącego
Qodcz = Odczuwalna wydajność chłodzenia
Qłącz = Łączna wydajność chłodzenia
QTG =  Wydajność na pokrycie fabrycznych strat chłodzenia (→ odczuwalne obciążenie chłodnicze)
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego 
∆pW = Spadek ciśnienia wody 
mW

mK = Ilość kondensatu  

Odnosi się do:  ■ Temperatury powietrza świeżego 28°C: temperatury wewnętrznej 22°C, powietrza wywiewanego 24°C/ przy 50% wilgotności względnej
 ■ Temperatury powietrza świeżego 32°C: temperatury wewnętrznej 26°C, powietrza wywiewanego 28°C/ przy 50% wilgotności względnej

Tabela E7: Wydajność chłodzenia RoofVent® twin cool 

 Informacja
Wydajność na pokrycie transmisji (QTG) dopuszcza wymaganie dot. ciepła 
wentylacji (QV) oraz wytwarzanie odzysku energii (QER) w odpowiednich 
warunkach temperaturowych. Oblicza się je w następujący sposób: 
QTG = Qodcz + QER – QV

RoofVent® twin cool

Dane techniczne

 = Ilość wody
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3.7 Minimalne i maksymalne odległości 

X/2 X Y

Typ urządzenia TWC-9 Urządzenia RoofVent® - ustawić w taki sposób, by 
jedno urządzenie nie zasysało powietrza wywiewanego 
z innego urządzenia jako powietrza świeżego.

W celu serwisowania i konserwacji na tylnej stronie 
przyłącza nagrzewnicy pozostawić ok. 1,5 m 
przestrzeni.

Kratka powietrza odprowadzanego musi być łatwo 
dostępna.

Strumień powietrza nawiewanego musi rozchodzić się 
bez przeszkód (zwracać uwagę na wsporniki i lampy).

Odległości pomiędzy 
urządzeniami X 

min. m 12.0

maks. m 26.0

Wysokość nawiewu Y 1) min. 1) m 5.0

maks. 2) m 8.0 … 11.0
1)  Przy opcji ze skrzynką wywiewną minimalna wysokość montażu jest 

o 1 m niższa (patrz rozdział K 'Opcje')
2)  Wysokość maksymalna zmienia się zależnie od warunków brzegowych

(wartości, patrz Tabela E6). 

Tabela E8: Minimalne i maksymalne odległości 

RoofVent® twin cool

Dane techniczne
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3.8 Wymiary i masa

Jednostka dachowa LW.T

Skrzynka Combi T

Przepusty kabli

Pokrywa rewizyjna 

Sekcja grzewcza/ chłodząca K

Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Powrót 

Przepływ 

Przyłącze odpływu kondensatu 

Rys. E4: Arkusz wymiarowy dla RoofVent® twin cool (wymiary w mm) 

Rp

882

53
N

Y

RoofVent® twin cool

Dane techniczne
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Typ C D

N mm 92 83

Y mm 78 95

Zawartość wody l 11.7 18.0

Przyłącze " Rura z gwintem
1½ (wewn.)

Rura z gwintem 
2 (wewn.)

Tabela E9: Dane nagrzewnicy/chłodnicy 

TWC-9 z nagrzewnicą typu C D

Jednostka dachowa kg 560 560

Jednostka poddachowa kg 358 377

Skrzynka Combi kg 200 200

Sekcja grzewcza/ kg 102 121
chłodząca

Nawiewnik wirowy kg 56 56

Razem kg 918 937

Tabela E10: Masa RoofVent® twin cool

RoofVent® twin cool

Dane techniczne
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3.9 Przepływ powietrza przy dodatkowych stratach ciśnienia

Wzrost ciśnienia w Pa Przykład: 
Przy dodatkowej 
stracie ciśnienia 
= 48 Pa 
otrzymujemy
nowy przepływ 
powietrza 
= 6620m3/hTWC-9

240

5500 6000 6500 7000 7500
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180

160
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20

0

Wykres E1: Przepływ powietrza RoofVent® twin cool przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® twin cool

Dane techniczne

Przepływ powietrza w m3/h
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4 Przykład konstrukcji

 

Informacja
Poniższy przykład konstrukcji odnosi się do trybu chłodzenia. Projektowanie dla funkcji grzew-
czej może być przeprowadzone podobnie jak w przykładzie w rozdziale „RoofVent® LHW”.

Dane wyjściowe
 ■

 ■ Wymiary hali (długość, szerokość, wysokość)
 ■ Wymagana temperatura
 ■ Żądana temperatura wewnętrzna (w pomieszczeniu 

pobytowym)
 ■ Temperatura powietrza odprowadzanego 1)

 ■ Obciążenie cieplne układu chłodniczego 
 ■ Medium chłodzące

1)  Temperatura powietrza zużytego jest z reguły wyższa od temperatury 
w pomieszczeniach pobytowych. Spowodowane jest to nieuniknionymi 
w wysokich halach warstwami termicznymi, które można jednak zredukować 
do minimum za pomocą nawiewnika wirowego. Dlatego można przyjmować 
gradient temperatury 0.2 K na metr wysokości hali.

Przykład
 ....................70'000 m³/h

Wymiary hali (D x S x W) ......................72 x 50 x 10 m
Wymagana temperatura .......................... 32 °C / 40 %
Żądana temperatura wewnętrzna .......................26 °C
Temperatura powietrza 
odprowadzanego ..................................... 28 °C / 50 %
Obciążenie cieplne układu chłodniczego ......... 200 kW
Medium chłodzące .............. Chłodnica wodna 8/14 °C

Temperatura w pomieszczeniu:...........................26 °C
Gradient temperatury: .................................. 10 · 0.2 K
Temperatura powietrza wywiewanego: ............= 28 °C

Wymagana liczba urządzeń nwym
W oparciu o przepływ powietrza na urządzenie (patrz Tabela 
E4), oblicz wymaganą ilość urządzeń.

nwym = Vwym / VU

Vwym
VG =  

nwym = 70'000 / 7'000
nwym = 10

Wybierz 10 szt. TWC-9.

V = n · VG

n = wybrana liczba urządzeń 

V = 10 · 7'000
V = 70'000 m³/h

Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie 
(odczuwalna moc chłodnicza) na urządzenie QTG (w kW)

Rzeczywisty przepływ powietrza świeżego V (w m3/h)

QTG = QTeff / n

nwym = 200 / 10
QTeff = 20 kW

Wybór typu nagrzewnicy 
Z Tabeli E7, należy wybrać wymagany typ nagrzewnicy 
w oparciu o zapotrzebowanie na pokrycie strat przez 
przenikanie na urządzenie.

Informacja
Należy zauważyć, że całkowita moc chłodnicza 
Qcałk służy do doboru wielkości źródła chłodu. 

Należy wybrać nagrzewnicę typu C z wydajnością do 
pokrycia strat przez przenikanie = 23 kW przy nagrzewnicy 
wodnej 8/14 °C i przy temp. zewnętrznej = 32°C/ 40%.

RoofVent® twin cool

Przykład konstrukcji 

Konieczny przepływ powietrza świeżego lub współczynnik 
wymiany powietrza

= konieczna ilość powietrza świeżego w m3/h
przepływ powietrza na urządzenie w m3/h

Przepływ powietrza świeżego 
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Kontrola warunków brzegowych 
 ■  Maksymalna obsługiwana powierzchnia hali 

W oparciu o wybraną liczbę urządzeń wyliczyć obsługiwaną 
powierzchnię hali na urządzenie. Jeżeli jest ona wyższa od 
wartości maksymalnej zgodnie z tabelą E4, należy 
zwiększyć liczbę urządzeń.

 ■ Utrzymywanie minimalnych i maksymalnych odległości
Wynikające z wymiarów hali i rozmieszczenia urządzeń 
odległości skontrolować w oparciu o dane z Tabeli E8.

Powierzchnia hali na urządzenie = 72 · 50 / 10 =  360 m² 
  =  661 m²  

→ OK

Minimalne i maksymalne odległości można zachować przy 
symetrycznym rozmieszczeniu urządzeń. 
→ OK

Przy większej ilości urządzeń rośnie elastyczność przy 
eksploatacji, prowadzi to jednak do wzrostu kosztów. Dla 
optymalnego wyniku należy zestawić koszty i jakość 
wentylacji.

Należy wybrać 10 szt. TWC-9 z nagrzewnicą typu C. 
Gwarantują one nisko kosztową i oszczędną eksploatację. 

RoofVent® twin cool

Przykład konstrukcji

Określenie ilości jednostek

Maks. obsługiwana powierzchnia hali
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5 Opcje

Szeroka gama akcesoriów dodatkowych pozwala dostosować urządzenia RoofVent® twin cool do 
indywidualnych potrzeb projektu. Szczegółowy opis wszystkich akcesoriów dodatkowych umieszczono 
w rozdziale K „Opcje” niniejszej instrukcji.

Opcja Zastosowanie

Wykonanie higieniczne Do stosowania RoofVent® przy wysokich wymaganiach 
higienicznych (odpowiada VDI 6022)

System rozdzielający do zespołu 
hydraulicznego

Aby ułatwić wykonanie instalacji hydraulicznej 

Elektromagnetyczny zawór 
mieszający

Do modulowanej regulacji nagrzewnicy (z wtyczką)

Tłumik powietrza świeżego Do redukcji emisji hałasu z drzwi zabezpieczających przed 
wpływami atmosferycznymi

Tłumik powietrza wywiewanego Do redukcji emisji hałasu kratek wywiewnych

Tłumik powietrza nawiewanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Tłumik powietrza odprowadzanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Kołpak wygłuszający Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu (w nawiewniku 
wirowym Air-Injector)

Skrzynia wywiewna Stosowana w urządzeniach RoofVent® w halach o niskim 
dachu (w miejsce nawiewnika wirowego Air-Injector)

Filtr powietrza odprowadzanego 
znajdujący się z przodu kratki 
wywiewnej 

Do zabezpieczenia płytowego wymiennika ciepła 2 przed 
gromadzeniem się brudu

Eliminator skraplania Do odprowadzania kondensatu z wymiennika ciepła 1 na dach

Pompa kondensatu Do odprowadzania kondensatu z płytowego wymiennika ciepła 
2 oraz z separatora kondensatu do rurociągu odpływowego 
pod stropem lub na dach

Ogrzewanie i chłodzenie 
w systemie 4-przewodowym

Dodatkowa nagrzewnica typu T w skrzynce Combi dla dwóch 
całkowicie oddzielnych obwodów hydraulicznych

Wykonanie dla systemu 
wtryskowego

Do stosowania RoofVent® z hydraulicznym systemem 
wtryskowym (zintegrowane sterowanie pompy)

Tabela E11: Dostępność opcji dla RoofVent® twin cool

RoofVent® twin cool

Opcje
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6 Sterowanie i regulacja

Istnieją zasadniczo dwie możliwości sterowania urządzeniem RoofVent® twin cool:

System Opis

Hoval DigiNet W idealnej sytuacji urządzenia RoofVent® twin cool sterowane 
są poprzez system Hoval DigiNet. Ten system regulacji 
opracowany dla systemów klimatyzacji Hoval oferuje 
następujące zalety:

 ■ DigiNet wykorzystuje cały potencjał systemów zdecentrali-
zowanych. Reguluje on każdym urządzeniem wentylacyj-
nym indywidualnie, zależnie od warunków lokalnych.

 ■ DigiNet pozwala na maksymalną elastyczność w eksploa-
tacji w odniesieniudo stref regulacji, kombinacji urządzeń, 
trybów i czasów pracy.

 ■ DigiNet steruje rozprowadzaniem powietrza, zapewniając 
w ten sposób najwyższą wydajność wentylacji.

 ■ DigiNet reguluje wydajność odzysku energii w płytowym 
wymienniku ciepła.

 ■ Urządzenia z wtyczkami i zintegrowanymi elementami 
pomiarowymi, sterującymi i regulującymi są łatwe 
w projektowaniu i montażu.

 ■ Uruchomienie DigiNet dzięki komponentom Plug&Play 
i wstępnie zaadresowanym modułom regulatora jest proste 
i szybkie. 

Szczegółowy opis systemu Hoval DigiNet znajduje się 
w Części L „Sterowanie i regulacja” niniejszego podręcznika. 

System inny niż Hoval Urządzeniami RoofVent® twin cool można również sterować 
za pomocą systemów innych niż Hoval. System obcy musi 
jednak uwzględniać szczególne cechy instalacji zdecentralizo-
wanej.  
W wykonaniach dla systemów sterowania innych niż Hoval 
urządzenia RoofVent® twin cool są dostarczane ze skrzynką 
zaciskową zamiast skrzynki rozdzielczej. Dalsze informacje 
na ten temat znajdują się w osobnym opisie „Urządzenie ze 
skrzynką zaciskową RoofVent® twin cool” (dostępnym na 
żądanie).

Tabela E12: Sterowanie i regulacja RoofVent® twin cool 

RoofVent® twin cool

Sterowanie i regulacja   
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7 Transport i montaż

7.1 Montaż

 Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego
obchodzenia się. Transportem i montażem powinny
zajmować się jedynie przez wyszkolonych specjalis-
tów!

Urządzenia RoofVent® twin cool są dostarczane w trzech 
częściach (jednostka dachowa, skrzynka Combi, sekcja 
grzewcza/ chłodząca z nawiewnikiem wirowym) na drewnia-
nej palecie. Przynależne części są oznakowane takim 
samym numerem urządzenia.

 

Informacja
W zależności od elementów opcjonalnych, dostawa 
może składać się z wielu części (np. w przypadku, 
gdy montowany jest tłumik powietrza nawiewanego).

Dla przygotowania montażu ważne są następujące punkty:
 ■ Urządzenia montowane są na dachu. Potrzebny jest 

w tym celu dźwig lub helikopter.
 ■ Do transportu na dach potrzebne są dwa pasy podnośni-

kowe (długość pasa ok. 6 m). W przypadku stosowania 
lin stalowych i łańcuchów odpowiednio chronić krawędzie 
urządzenia.

 ■ Upewnić się, że cokół dachowy odpowiada danym 
w Części M „Wytyczne projektowe”. 

 ■
 ■ Urządzenia za pomocą własnego ciężaru mocowane są 

w cokole dachowym. Do uszczelnienia potrzebny jest 
silikon, pianka poliuretanowa lub inny materiał.

Należy określić żądane ustawienie urządzenia 

 ■ Dla urządzeń z tłumikami powietrza wywiewanego 
konieczne jest dodatkowe mocowanie na cokole 
dachowym.

 ■ Należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją 
montażu.

Rys. E5: Urządzenia 
RoofVent® są 
montowane na dachu. 

 

7.2 Instalacja hydrauliczna

 

Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego
obchodzenia się. Podłączanie hydrauliczne instalacji 
może być przeprowadzone jedynie przez wyszkolo-
nych specjalistów! 

System regulacyjny Hoval DigiNet skonstruowany jest dla 
sieci rozdzielczej z hydraulicznym przełączaniem pojedyn-
czych urządzeń odbiorczych, tzn. przed każdym urządze-
niem odbiorczym instalowany jest zawór mieszający. 
Standardowo stosowany jest system rozdzielczy. 

 ■ Należy dostosować sieć hydrauliczną do podziałów stref 
regulacji

 ■ Poszczególne jednostki pracujące w jednej strefie regulacji 
muszą być dopasowane hydraulicznie dla zapewnienia 
równych wartości temperatur.

 ■ Medium grzewcze (max. 120 °C) przy temperaturze 
zewnętrznej 15 °C musi być dostępne bez opóźnień 
w żądanej ilości i temperaturze na zaworze mieszającym 
urządzenia odbiorczego.

 ■ Konieczna jest regulacja temperatury na dopływie zależnie 
od temperatury zewnętrznej.

System regulacyjny Hoval DigiNet raz w tygodniu włącza na 
1 minutę komunikat zapotrzebowania ogrzewania. Zapobiega 
to blokowaniu się pompy rozdzielającej przy dłuższym 
przestoju.

Wymaganie dotyczące rurociągu urządzenia RoofVent®
 ■ Stosować trójdrogowe zawory mieszające o charakterysty-

ce liniowej i wysokiej jakości. 
 ■ Autorytet zaworu powinien wynosić ≥ 0.5.
 ■ Napęd zaworu powinien mieć krótki czas pracy (5s).
 ■ Napęd zaworu musi być modulowany, tzn. suw zmienia się 

proporcjonalnie z napięciem sterującym (DC 0 ... 10 V).
 ■ Do trybu awaryjnego napęd zaworu musi być wyposażony 

w osobne sterowanie wymuszone (AC 24V).
 ■ Należy zamontować zawór w pobliżu urządzenia (maks. 

odległość = 2m).

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo zranienia przez strącenie 
przedmiotów. Nagrzewnica nie może przejmować 
dodatkowego obciążenia np. przez rurociąg zasilający 
i powrotny! 

 Informacja
Dla szybkiego montażu i instalacji hydraulicznej
zapoznaj się z opcjami „Zespół hydrauliczny” 
względnie „Elektromagnetyczny zawór mieszający”. 

Odprowadzanie kondensatu
Spadek i przekrój przewodu kondensatu należy zwymiarować 
w taki sposób, by nie dochodziło do zatoru kondensatu.

RoofVent® twin cool
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Wymagania dotyczące systemu kotłów 
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Skrzynka rozdzielcza

Magistrala systemowa novaNet

Zasilanie

Gniazdo przyłączeniowe

Elektromagnetyczny zawór mieszający 

Alarm zbiorczy

Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik temperatury wewnętrznej

Wejście usterki ogrzewanie

Wejście usterki chłodzenia

Pompa rozdzielacza

DigiMaster

Strefowa szafka sterownicza

Przełącznik wybierakowy grzanie/chłodzenie

Komunikat zapotrzebowania ogrzewania

Komunikat zapotrzebowania chłodzenia

Szafka sterownicza ogrzewania

Obwód grzewczy

Obwód chłodzący

Rys. E6: Zasadniczy schemat hydraulicznego systemu rozdzielczego  

< 
2 

m
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7.3 Instalacja elektryczna

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 
Instalację elektryczną może wykonać tylko wykwalifi-
kowany elektryk! 

 ■ Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich odpo-
wiednich przepisów (np. EN 60204-1).

 ■ Przy długich przewodach doprowadzających dobrać 
przekroje kabli odpowiednie do wymogów technicznych.

 ■ Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze 
schematem połączeń (prowadzenie kabla w urządzeniu, 
patrz Rys. E7).

 ■ Magistralę systemową dla sterowania/regulacji ułożyć
oddzielnie od kabli sieciowych.

 ■

 ■ Okablować zawory mieszające do gniazda przyłączenio-
wego. (Dla elektromagnetycznego zaworu mieszającego 
Hoval istnieje połączenie wtykowe.)

Należy wykonać połączenia wtykowe nawiewnika wiro-
wego Air-Injector do sekcji filtracji i od sekcji filtracji 
(wewnątrz) do jednostki dachowej.

 ■ Przy systemie wtryskowym: pompę przymocować kabla-
mi do skrzynki rozdzielczej

 ■ Należy upewnić się, że na miejscu dostępny jest sprzęt 
zabezpieczający przed prądem nadmiarowym dla 
przewodu sieciowego strefowej szafki sterowniczej 
(odporność na zwarcia 10kA).

Skrzynka rozdzielcza 
z wyłącznikiem rewizyjnym 

Siłownik przepustnicy ERG/
obejścia 2

Połączenie wtykowe, siłownik

Przepusty kabli i połączenia 
wtykowe, nawiewnik wirowy

Zasilanie

Kabel magistrali

Gniazdo przyłączeniowe

Rys. E7: Prowadzenie kabla w urządzeniu

RoofVent® twin cool

Transport i montaż   
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Element Opis Napięcie Kabel Opcja Uwagi
Skrzynka 
rozdzielcza

Zasilanie 3 x 400 V 5 x 6 mm²
Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Pompa grzewcza/chłodząca 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² W przypadku układu wtrys-
kowego w każdej pompie

Strefowa 
szafka 
sterownicza 
3–fazowa 

Zasilanie 3 x 400 V 5 x … mm² W zależności od opcji
Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania

Bezpotencjałowy
maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Komunikat zapotrzebowania
chłodzenia

Bezpotencjałowy
maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Wejście usterki ogrzewanie 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę
Wejście usterki chłodzenia 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę
Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy

maks. 230 V
3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną
Zasilanie prądem dla 
RoofVent® twin cool

3 x 400 V 5 x 6 mm² Dla każdego RoofVent® 
twin cool

Pompa rozdzielacza 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² Na pompę
Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Wariant:

Strefowa 
szafka 
sterownicza 
3–fazowa 

Zasilanie 1 x 230 V 3 x … mm² W zależności od opcji 

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania

Bezpotencjałowy
maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Komunikat zapotrzebowania
chłodzenia

Bezpotencjałowy
maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Wejście usterki ogrzewanie 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę

Wejście usterki chłodzenia 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy
maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną

Pompa główna 1 x 230 V 3 x 1.5 mm² Na pompę

Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Tabela E13: Wykaz kabli 

RoofVent® twin cool
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Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z Częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z Częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z Częścią L, rozdz. 2.4
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8 Specyfikacja

Urządzenie wentylacyjne RoofVent® twin cool składa się z:
 ■ Jednostki dachowej z odzyskiem energii
 ■ Sekcji filtracji
 ■ Sekcji grzewczej/chłodzącej
 ■ Nawiewnika wirowego Air-Injector
 ■ Sterowania i regulacji

Wszystkie komponenty są okablowane z wtyczkami.

8.1 Jednostka dachowa z odzyskiem energii LW.T

Samonośna, wodoodporna obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa odporności ognio-
wej B1), z drzwiami zabezpieczającymi przed wpływami 
atmosferycznymi dla łatwego dostępu do filtra powietrza 
świeżego i skrzynki rozdzielczej, pokrywa rewizyjna z szyb-
kim zamknięciem dla łatwego dostępu do filtra powietrza 
odprowadzanego, przełącznik rewizyjny na zewnątrz do 
przerywania dostawy wysokiego napięcia.

 

Jednostka dachowa zawiera: 
 ■

 ■ Przeciwbieżne przepustnice powietrza świeżego i obiego-
wego wyposażone w siłownik ze sprężyną zwrotną

Filtr powietrza świeżego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

 ■ Płytowy wymiennik ciepła wyposażony w obejście, 
z czujnikiem różnicy ciśnień, rynienka na kondensat 
i syfon dachowy, łącznie z przepustnicami ERG i obejś-
ciami z siłownikiem do regulacji odzysku energii

 ■ Bezobsługowy wentylator nawiewny z napędem 
bezpośrednim

 ■ Bezobsługowy wentylator wywiewny z napędem bezpo-
średnim wyposażony w przetwornicę częstotliwości

 ■ Skrzynkę rozdzielczą z regulatorem DigiUnit jako częścią 
systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

Regulator DigiUnit DU5
Moduł regulatora kompletnie okablowany z komponentami
urządzenia wentylacyjnego (wentylatory, siłowniki, czujniki 
temperatury, czujnik mrozu, czujnik filtra):

 ■ Steruje urządzeniem łącznie z rozprowadzaniem powietrza 
według wartości zadanych strefy regulacji

 ■ Reguluje temperaturę powietrza nawiewanego za pomocą 
regulacji kaskadowej

Sekcja wysokiego napięcia
 ■ Sieciowe zaciski przyłączeniowe 
 ■ Wyłącznik rewizyjny (obsługa z zewnątrz)
 ■ Stycznik silnikowy na wentylator
 ■ Bezpiecznik dla części elektronicznej
 ■ Transformator dla regulatora DigiUnit, zaworu mieszającego 

i siłowników
 ■ Przekaźniki dla pracy awaryjnej
 ■ Zaciski przyłączeniowe dla siłowników i czujnika 

temperatury
 ■ Ogrzewanie skrzynki rozdzielczej

Typ LW.T-9 /DN5

Znamionowy przepływ powietrza 
nawiewanego/wywiewanego

7000 m³/h

75 %

Pobór mocy na silnik 3.0 kW

Napięcie zasilające 3 x AC 400 V

Częstotliwość 50 Hz

8.2 Skrzynka Combi T

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z kratką powiet-
rza zużytego i pokrywa rewizyjna. Skrzynka Combi zawiera: 

 ■ Aluminiowy płytowy wymiennik ciepła z obiegiem; obejmu-
jący przepustnicę ERG/ obejścia z siłownikiem do kontroli 
odzysku energii

 ■

 ■ Czujnik temperatury powietrza odprowadzanego
 ■ Korpus tłumiący jako dyfuzor powietrza nawiewanego

Typ T.T-9

8.3 Sekcja grzewcza/ chłodząca K.C/ K.D

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej zawiera 
nagrzewnicę/chłodnicę z rur miedzianych i płytek aluminio-
wych, oddzielacz kondensatu z wanienką zbiorczą i czujnik 
mrozu; syfon przeznaczony do połączenia do linii kondensa-
cyjnej (załączony)

Typ K.__-9

Moc grzewcza … kW

Medium grzewcze nagrzewnica 
wodna

… / … °C

Przy temperaturze wylotowej … °C

Wydajność chłodzenia ... kW

Medium chłodzące chłodnica wodna ... °C

Przy temperaturze wlotowej ... °C

Przy wilgotności wlotowej ... %

RoofVent® twin cool
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Współczynnik odzysku ciepła 
suchego

Filtr powietrza zużytego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra
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8.4 Nawiewnik wirowy Air-Injector D 

Wewnętrznie izolowana obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej zawierająca: 

 

 ■ Wirowy rozdzielacz powietrza z koncentryczną dyszą 
wylotową, regulowanymi łopatkami i zintegrowanym 
kołpakiem tłumiącym

 ■ Siłownik do automatycznej regulacji rozprowadzania 
powietrza

 ■ Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 ■ Elektryczne gniazdo przyłączowe (zawierająca zaciski 

przyłączeniowe do zaworu mieszającego ogrzewania/
chłodzenia)

Typ D -9

Obsługiwana powierzchnia hali … m²

8.5 Opcje

Wykonanie higieniczne
 ■
 ■

Zestaw hydrauliczny system rozdzielczy HG 
Prefabrykowany zestaw dla hydraulicznego systemu rozdziel-
czego, złożony z elektromagnetycznego zaworu mieszające-
go, zaworu regulacyjnego, kurka kulowego, automatycznego 
odpowietrzania i śrubunków do przyłączania do urządzenia 
do sieci rozdzielczej; zawór mieszający z wtyczką do przyłą-
czania do gniazda; dopasowany do danej nagrzewnicy/
chłodnicy i systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

Elektromagnetyczny zawór mieszający ..HV
Stały zawór regulacyjny z napędem elektromagnetycznym, 
z wtyczką do przyłączania do gniazda; dopasowany do danej 
nagrzewnicy/chłodnicy

Tłumik powietrza świeżego ASD 
Jako element dobudowany przy drzwiach zabezpieczających 
przed wpływami atmosferycznymi, obudowa z ocynkowanej 
blachy aluminiowej z okładziną z materiału tłumiącego, do 
redukcji emisji hałasu drzwi, tłumienie ___ dB

 

Tłumik powietrza wywiewanego FSD
Jako element dobudowany przy kratce wywiewnej, obudowa 
z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudowanymi rozgałęź-
nikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji hałasu kratki 
wywiewnej, tłumienie ___ dB

 

Tłumik powietrza nawiewanego ZSD
Jako element wbudowany w komponent jednostki poddacho-
wej, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudo-
wanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji 
hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

 

Tłumik powietrza odprowadzanego ABSD 
Jako element dobudowany przy kratce powietrza odprowa-
dzanego, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do reduk-
cji emisji hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

 

Kołpak wygłuszający AHD 
Składa się z kołpaka tłumiącego o dużej pojemności oraz 
przysłony pokrytej materiałem dźwiękochłonnym, tłumienie 
4 dB 

Skrzynka wywiewna AK 
wykonana z ocynkowanej blachy aluminiowej z czterema 
regulowanymi kratkami powietrza wywiewanego (zamiast 
nawiewnika wirowego)

 
 

Jako element dobudowany przy kratce powietrza odprowa-
dzanego, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wstawionym filtrem plisowanym (klasa G4) 

Eliminator skraplania TA
Składa się z aluminiowych żeber umieszczonych na drodze 
przepływu powietrza odprowadzanego po stronie wlotu 
powietrza płytowego wymiennika ciepła w celu odprowadze-
nia kondensatu na dach.

Pompa kondensatu KP
Składa się z pompy odśrodkowej i zbiornika kondensatu; 
wydajność pompy maks. 150 l/h przy wysokości podnosze-
nia 3 m 

Ogrzewanie i chłodzenie w systemie 4-przewodowym
dodatkowa nagrzewnica typu T zainstalowana w skrzynce 
Combi

 

Typ T.T-9

Moc grzewcza … kW

Medium grzewcze nagrzewnica 
wodna

… / … °C

Przy temperaturze wlotowej … °C

Wykonanie dla systemu wtryskowego ES 
Sterowanie i sekcja wysokiego napięcia dla pompy grzew-
czej/chłodzącej zintegrowane w skrzynce rozdzielczej.

RoofVent® twin cool

Specyfikacja

Filtr powietrza świeżego, klasa F7
Filtr powietrza zużytego, klasa F5

Filtr powietrza odprowadzanego znajdujący się z przodu kratki 
wywiewnej AF
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8.6 Sterowanie i regulacja

Cyfrowy system regulacyjny z energooszczędną eksploata-
cją zdecentralizowanych systemów klimatyzacji w halach:

 ■ struktura systemu wg modelu warstwowego OSI
 ■ wykonane przez użytkownika połączenie poszczególnych 

modułów regulacyjnych poprzez magistralę systemową 
novaNet w swobodnej topologii

 ■ równorzędna komunikacja poprzeczna (peer-to-peer/
multipeer) poprzez protokół novaNet 

 ■ szybkie czasy reakcji dzięki zależnemu od zdarzeń 
transferowi danych

 ■ fabrycznie zaadresowane moduły regulacyjne ze zinteg-
rowanym ochroną przed piorunami i buforowanym przez 
baterię modułem RAM

 ■ niewymagane są prace inżynieryjne (binding) na miejscu

Regulatory DigiNet 

DigiMaster DM5
Wstępnie zaprogramowany regulator Plug&Play z graficznym 
interfejsem użytkownika, składający się z panelu dotykowego 
z kolorowym wyświetlaczem zamontowany w drzwiach strefo-
wej szafy sterowniczej.

 ■ kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa alarmów, parametry sterowania) 

DigiCom DC5
Pakiet składający się z oprogramowania obsługowego, 
routera novaNet oraz kabli połączeniowych do obsługi Hoval 
DigiNet za pomocą komputera PC:

 ■ kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa i przekazywanie alarmów, parametry 
sterowania)

 ■ funkcja trendu, zapisywanie danych i książka logów
 ■ zróżnicowana ochrona hasłem

DigiEasy DE5
Urządzenie dodatkowe do obsługi stref regulacji, do instalacji 
w dowolnym miejscu w podtynkowym gnieździe potrójnym 
lub w drzwiach strefowej szafki sterowniczej:

 ■ wyświetlanie aktualnej wartości zadanej dla temperatury 
wewnętrznej

 ■ zwiększanie lub zmniejszanie wartości zadanej 
o maksymalnie 5°C

 ■ wyświetlanie i potwierdzanie alarmów
 ■ przełączanie trybu pracy

Opcje
 ■ Okno dla DigiMaster
 ■ Rama IP65
 ■ Gniazdo novaNet
 ■ Router novaNet
 ■ 4 funkcje specjalne z wyłącznikiem
 ■ 8 funkcji specjalnych z 2 wyłącznikami

 

Strefowa szafka sterownicza DigiNet 
Strefowa szafka sterownicza (blacha stalowa lakierowana 
RAL 7035) zawiera: 

 ■ 1 czujnik temperatury zewnętrznej
 ■ 1 transformator 230/24 V
 ■ 2 wyłączniki dla transformatora (1- biegunowe)
 ■ 1 przekaźnik
 ■ 1 przekaźnik bezpieczeństwa (2-biegunowy, zewnętrzny) 
 ■ Zaciski wejściowe i wyjściowe (u góry)
 ■ 1 schemat elektryczny instalacji
 ■ 1 regulator DigiZone, 1 przełącznik wybierakowy 

grzanie/chłodzenie, 1 przekaźnik oraz 1 czujnik tempera-
tury wewnętrznej (załączony) dla każdej strefy regulacji.

Układ sterowania DigiZone DZ5
Urządzenie sterujące na strefę regulacji, zamontowane 
w strefowej szafce sterowniczej:

 ■ przetwarza wejścia temperatury wewnętrznej i tempera-
tury zewnętrznej, usterki ogrzewania, usterki chłodzenia 
i funkcji specjalnych (opcja),

 ■ przełącza tryby pracy odpowiednio do programu wyłą-
czania czasowego

 ■ ustawia wyjścia komunikatu zapotrzebowania ogrzewa-
nia, chłodzenia i alarm zbiorczy

Opcje
 ■ Lampka alarmu
 ■ Gniazdo wtykowe
 ■ Sterowanie pompą rozdzielacza
 ■ 2-biegunowy wyłącznik ochronny przewodu
 ■ Zasilanie prądem dla urządzeń klimatyzacyjnych do 

hali z zamontowanym regulatorem DigiUnit 
 ■ Integracja urządzeń klimatyzacyjnych do hali bez 

zamontowanego regulatora DigiUnit
 ■ Średnia wartość temperatury wewnętrznej 
 ■ Układ sterowania DigiPlus
 ■ Czujnik wilgotności
 ■ Czujnik CO2

 ■ Podstawa  

RoofVent® twin cool
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 ■ Funkcja specjalna na zacisku
■ Montaż DigiEasy
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1 Zastosowanie

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia RoofVent® twin pump służą do doprowadzania 
powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego 
oraz do ogrzewania i chłodzenia obiektów wielkokubaturo-
wych z odzyskiem energii. Zastosowanie zgodne z przezna-
czeniem obejmuje także przestrzeganie instrukcji producenta 
w zakresie montażu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji 
(instrukcja obsługi).
Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za
uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

1.2 Użytkownicy

Urządzenia RoofVent® twin pump wolno montować, obsługi-
wać i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolo-
nym fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami 
i ewentualnymi zagrożeniami.
Instrukcja użytkowania skierowana jest do inżynierów 
i techników oraz fachowców techniki budowlanej, grzewczej 
i wentylacyjnej.

1.3 Zagrożenia

Urządzenia RoofVent® twin pump zbudowane są w oparciu 
o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. 
Niekiedy podjęcia wszelkich środków ostrożności mogą 
jednak wystąpić zagrożenia, między innymi:

 ■ Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy 
przy instalacji elektrycznej

 ■ Możliwość strącenia części (np. narzędzia) podczas pracy 
przy urządzeniach wentylacyjnych

 ■ Zagrożenie podczas pracy na dachu 
 ■ Uszkodzenie urządzeń lub komponentów wskutek 

uderzenia piorunem
 ■ Wadliwe działanie uszkodzonych części
 ■ Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody przy pracach

na instalacji zasilania ciepłą wodą
 ■ Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidłowo 

domkniętych pokrywach rewizyjnych.

2 Budowa i funkcje

RoofVent® twin pump służy do wentylacji oraz ogrzewania 
i chłodzenia dużych pomieszczeń (hale produkcyjne, centra 
handlowe, hale sportowe, hale targowe itd.). Spełnia 
następujące funkcje: 

 ■ Ogrzewanie (ze zintegrowaną rewersyjną pompą ciepła)
 ■ Chłodzenie (ze zintegrowaną rewersyjną pompą ciepła) 
 ■ Doprowadzanie powietrza świeżego
 ■ Odprowadzanie powietrza zużytego
 ■ Recyrkulacja powietrza
 ■ Odzysk energii z podwójnym płytowym wymiennikiem 

ciepła
 ■ Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy
 ■

Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych
urządzeń RoofVent® twin pump i pracuje z reguły bez 
kanałów powietrza nawiewanego i zużytego. Urządzenia są 
montowane w konstrukcji dachu hali w sposób rozproszony 
i tam konserwowane.  
Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza
urządzenia RoofVent® twin pump mają szeroki zakres 
działania. Dlatego w porównaniu z innymi systemami, do 
zapewnienia właściwych warunków dla danego pomiesz-
czenia można ograniczyć ilość zastosowanych urządzeń.

2.1 Budowa urządzenia

RoofVent® twin pump składa się z następujących 
komponentów:

 ■ Jednostka dachowa z odzyskiem energii i modułem 
sterującym: 
samonośna obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, 
z izolacją wewnętrzną (klasa B1)

 ■ Skrzynka Combi: 
zawiera drugi płytowy wymiennik ciepła, filtr powietrza 
odprowadzanego oraz rury obsługiwanego obiegu medium

 ■ Sekcja grzewcza/chłodząca:
z parownikiem bezpośrednim (izolowana od wewnątrz)

 ■ Nawiewnik wirowy:
opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik 
wirowy do bezprzeciągowej dystrybucji powietrza na dużej 
powierzchni 

 ■ Pompa ciepła (Daikin ERQ250) 

Urządzenie dostarczone jest w czterech częściach: 
 ■ jednostka dachowa 
 ■ skrzynka Combi
 ■ sekcja grzewcza/chłodząca z nawiewnikiem wirowym
 ■ pompa ciepła

Komponenty urządzenia wentylacyjnego są połączone 
śrubowo i można je pojedynczo demontować. Pompa ciepła 
jest instalowana na dachu w pobliżu urządzenia.

RoofVent® twin pump

Zastosowanie   

Filtrowanie powietrza 
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2.2 Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy

Głównym elementem urządzenia jest opatentowany nawiewnik 
powietrza - Air-Injector. Jego regulowane łopatki pozwalają na 
ciągłą regulację kąta wylotu powietrza. Ustawienie uzależnione 
jest od wydajności nawiewnika, wysokości montażu oraz 
różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym 
a powietrzem w pomieszczeniu. Powietrze jest więc 
nawiewane pionowo w dół, w stożku, lub poziomo do 
pomieszczenia. Gwarantuje to: 

 ■ że za pomocą każdego urządzenia RoofVent® twin pump 
wentylowana, ogrzewana i chłodzona jest duża powierzchnia 
hali,

 ■ brak przeciągów w strefie pracy,
 ■ oszczędność energii przez redukcję do minimum 

rozwarstwienia temperaturowego w pomieszczeniu.

Jednostka naddachowa:
Jednostka dachowa z odzyskiem 
energii i modułem sterującym

Jednostka poddachowa:
a Skrzynka Combi 
b Sekcja grzewcza/chłodząca
c Nawiewnik wirowy Air-Injector

Rewersyjna pompa ciepła 

Rys. F1: Komponenty RoofVent® twin pump 

a

b

c

RoofVent® twin pump

Budowa i funkcje 



120

RoofVent® twin pump

Zastosowanie 
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Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector:
reguluje kształt nawiewu powietrza, bezstopniowo z pionowego do 
poziomego
Nagrzewnica/chłodnica:

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do nagrzewnicy/chłodnicy
Płytowy wymiennik ciepła 2:
z obejściem do sterowania odzyskiem energii 
Przepustnica ERG i obejścia 2: 
przeciwbieżne przepustnice do regulacji odzysku energii, z siłownikiem 
ciągłym

Pokrywa rewizyjna:

Przepustnica ERG i obejścia 1: 
przeciwbieżne przepustnice do regulacji odzysku energii, z siłownikiem 
ciągłym ze sprężyną zwrotną
Drzwi zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi:

Płytowy wymiennik ciepła 1:
z obejściem do sterowania odzyskiem energii, czujnikiem różnicy ciśnień 
oraz odpływem kondensatu

filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

Przepustnica powietrza zewnętrznego i obiegowego:
przeciwbieżne przepustnice do przełączania między powietrzem 
zewnętrznym a obiegowym, z siłownikiem ciągłym ze sprężyną zwrotną 
Przepustnica grawitacyjna:
zamyka obejście podczas przestoju eksploatacyjnego zapobiegając utracie 
ciepła
Wentylator wywiewny:
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem oraz 
zróżnicowanym przepływem powietrza do odszraniana 
Kratka wywiewna: 
dostęp do wentylatora wywiewnego 
Urządzenie sterujące:
ze skrzynką komunikacyjną i zaworem rozprężnym
Pompa ciepła Daikin ERQ250:
składająca się z jednostki skraplacza chłodzonego powietrzem, sprężarek 
spiralnych, zbiornika z czynnikiem roboczym, skrzynką zaciskową oraz 
osprzętem
Pokrywa rewizyjna:
dostęp do wentylatora nawiewnego  
Wentylator nawiewny:
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem
Kratka wywiewna

Separator skroplin

Złącze kondensatu 

Rys. F2: Elementy RoofVent® twin pump 

RoofVent® twin pump

Budowa i funkcje 

parownik bezpośredni/ jednostka skraplacza składające się z rur miedzianych 
z aluminiowymi żeberkami

Filtr powietrza odprowadzanego:
filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

dostęp do filtra powietrza odprowadzanego

dostęp do filtra powietrza zewnętrznego oraz do skrzynki rozdzielczej
Filtr powietrza świeżego:
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Wlot powietrza świeżego przez osłonę zabezpieczającą 
przed wpływem warunków atmosferycznych

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień 

Przepustnica powietrza świeżego z siłownikiem

Płytowy wymiennik ciepła 1 z czujnikiem różnicy ciśnień 

Wentylator nawiewny

Tłumik i dyfuzor

Płytowy wymiennik ciepła 2

Nagrzewnica/chłodnica (parownik bezpośredni)

Pompa powietrzna/ciepła (ogrzewanie/chłodzenie)

Separator skroplin 

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

Nawiewnik wirowy z siłownikiem 

Wlot powietrza odprowadzanego przez kratkę powietrza 
odprowadzanego

Czujnik temperatury powietrza wywiewanego

Przepustnica ER/obejścia 2 z siłownikiem

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień 

Przepustnica powietrza obiegowego (przeciwbieżnie 
połączona z przepustnicą powietrza świeżego) 

Przepustnica odzysku energii/obejścia 1 z siłownikiem

Przepustnica grawitacyjna

Wentylator wywiewny

Tłumik i dyfuzor

Wylot powietrza wywiewanego przez kratkę wywiewną

Rys. F3: Schemat działania urządzenia RoofVent® twin pump 

RoofVent® twin pump

Budowa i funkcje 
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2.3 Tryby pracy

Urządzenie RoofVent® twin pump posiada następujące tryby pracy:
 ■ Wył.
 ■ Wentylacja
 ■ Recyrkulacja

 ■ Recyrkulacja nocna 
 ■ Powietrze wywiewane
 ■ Powietrze nawiewane

 ■ Chłodzenie nocne w porze letniej
 ■ Tryb awaryjny

System regulacyjny DigiNet steruje tymi trybami pracy automatycznie, w każdej 
strefie regulacji odpowiednio do programu wyłączania czasowego. Dodatkowo można: 

 ■ ręcznie przełączać tryb pracy danej strefy regulacji. 
 ■ przełączać każde urządzenie RoofVent® indywidualnie na tryb pracy 

Wył., Recyrkulacja, Powietrze wywiewane lub Powietrze nawiewane.

Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic Opis

OFF Wył.
Wentylatory są wyłączone. 
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
pozostaje aktywne. Brak regulacji
temperatury wewnętrznej. 

Gdy urządzenie 
nie jest potrzebne

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Otwarta
Ogrzewanie/chłodzenie  .... Wył.

VE2 Wentylacja
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia i wywiewa 
powietrze zużyte. Zależnie od zapotrze-
bowania na ciepło, zimno i warunków 
termicznych regulowane jest ogrzewanie/ 
chłodzenie i odzysk energii. Wartość 
zadana temperatury wewnętrznej 
w dzień jest aktywna.

Podczas korzystania
z pomieszczenia

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 – 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta
Ogrzewanie/chłodzenie  .... 0 - 100 %

Tryb z powietrzem mieszanym
Przy niskich temperaturach 
zewnętrznych urządzenie RoofVent® 
automatycznie przełącza się na tryb 
mieszany (50% powietrza świeżego, 
50% cyrkulacji). Przepływ powietrza 
wentylatora wywiewnego ograniczony 
jest do połowy. 

Wentylator nawiewny  ........ Wł. (100 %)
Wentylator wywiewny  ........ Wł. (50 %)
Odzysk energii  ............... 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................

Otwarta 
w połowie

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

.................
Otwarta 
w połowie

Ogrzewanie  ...................... 100 %

Odszranianie 
Gdy temperatury powietrza świeżego są 
bardzo niskie, kondensat w powietrzu 
odprowadzanym może zamarzać. Jeśli 
straty ciśnienia w płytowym wymienniku 
ciepła są zbyt wysokie, urządzenie 
RoofVent® przełącza się automatycznie 
na tryb odszraniania.

W celu odszronienia 
płytowego 
wymiennika ciepła

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wł. (50 %)
Odzysk energii  ............... 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Otwarta
Ogrzewanie  ...................... 100 %

RoofVent® twin pump

Budowa i funkcje 
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Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic Opis

REC Recyrkulacja
Tryb wł./ wył.: Przy zapotrzebowaniu na 
ciepło lub zimno, urządzenie RoofVent® 
zasysa powietrze z pomieszczenia, 
podgrzewa je lub chłodzi i ponownie 
wdmuchuje do pomieszczenia.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Do podgrzewania 
wstępnego 
i chłodzenia 
wstępnego

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Otwarta
Ogrzewanie/chłodzenie  .... Wł. *)

*) przy zapotrzebowaniu na ciepłoRECN Recyrkulacja nocna
Podobnie jak w przypadku REC, ale 
z wartością zadaną temperatury 
wewnętrznej na noc

W nocy i w czasie 
weekendu

EA Powietrze wywiewane
Urządzenie RoofVent® wywiewa zużyte 
powietrze z pomieszczenia. Brak 
regulacji temperatury wewnętrznej.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta
Ogrzewanie/chłodzenie  .... Wył.

SA Powietrze nawiewane
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia. Zależnie 
od zapotrzebowania na ciepło/ zimno 
i warunków termicznych regulowane jest 
ogrzewanie/ chłodzenie. 
Zużyte powietrze z pomieszczenia 
wypływa przez otwarte okna i drzwi na 
zewnątrz lub jest wywiewane przez inny 
system. 
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta
Ogrzewanie/chłodzenie  .... 0 - 100 %

NCS Chłodzenie nocne w porze letniej 
Tryb wł./wył.: Jeśli pozwala na to obecna 
temperatura, urządzenie RoofVent® 
nawiewa chłodne powietrze świeże do 
pomieszczenia i wywiewa cieplejsze 
powietrze z pomieszczenia. Wartość 
zadana temperatury wewnętrznej w nocy 
jest aktywna.
Urządzenie nawiewa powietrze pionowo 
w dół i uzyskuje w ten sposób możliwie 
największą wydajność. 

Do swobodnego 
chłodzenia w nocy

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wł. *)

Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta *)

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta *)

Ogrzewanie/chłodzenie  .... Wył.

*) w zależności od warunków 
   termicznych 

1) Kod ten oznacza dany tryb pracy w systemie regulacyjnym DigiNet (patrz Część L „Sterowanie i regulacja”).

Tabela F1: Tryby pracy urządzenia RoofVent® twin pump 

 

Informacja
W trybie ogrzewania, wymiennik ciepła pompy ciepła może zamarznąć. 
Aby zapobiec spadkowi wydajności grzewczej, system przełącza się na 
odszranianie. Maksymalny czas trwania fazy odszraniania wynosi 10min; 
w tym czasie urządzenie RoofVent® pracuje w trybie recyrkulacji. 

RoofVent® twin pump

Budowa i funkcje 
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3 Dane techniczne

3.1 Oznaczenia urządzeń

Jednostka poddachowa

TWP - 9 / DN5 / LW.P + T.P - K.W - D / ...

Typ urządzenia
RoofVent® twin pump

Typ urządzenia
9

Sterowanie
DN5 Wykonanie dla DigiNet 5

Jednostka dachowa 
Jednostka dachowa z odzyskiem energii i modułem sterującym 
dla RoofVent® twin pump

Skrzynka Combi
T.P

Sekcja grzewcza/chłodząca
K.W Sekcja grzewcza/chłodząca K.W. z nagrzewnicą/chłodnicą  typu W (parownik bezpośredni)

Nawiewnik wirowy

Opcje

ERQ250

Typ urządzenia
Rewersyjna pompa ciepła wyprodukowana przez Daikin 

Tabela F2: Oznaczenie urządzenia 

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  

z odzyskiem energii, filtrem powietrza wywiewanego i rurociągiem (bez nagrzewnicy)
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3.2 Granice zastosowania urządzenia

Temperatura powietrza wywiewanego maks. 50 °C

Odprowadzana wilgotność względna maks. 60 %

Zawartość wody w powietrzu wywiewanym 1) maks. 9.5 g/kg

Temperatura zewnętrzna Heating -20…+15 °C

 Cooling -5…+43 °C

Temperatura powietrza nawiewanego maks. 60 °C

Minimalny czas pracy VE2 min. 30 min

Ilość kondensatu maks. 150 kg/h

min. 5000 m³/h
1)  Jeśli wilgotność otoczenia wzrasta o więcej niż 2g/ kg, należy zainstalować eliminator skraplania 

płytowego wymiennika ciepła oraz filtr powietrza odprowadzanego na kratce wywiewnej

Tabela F3: Granice zastosowania urządzenia RoofVent® twin pump 

 

Ostrożnie
Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia w wyniku działania konden-
satu. Przy dużej wilgotności lub bardzo niskich temperaturach powietrza 
świeżego, woda w powietrzu odprowadzanym może skraplać się w płyto-
wym wymienniku ciepła 1. Należy użyć eliminatora skraplania (opcja), aby 
upewnić się, że kondensat nie skrapla się do wnętrza urządzenia. 

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  

Przepływ powietrza
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3.3 Przepływ powietrza, przyłącza elektryczne 

Typ urządzenia TWP-9

Rozprowadzanie powietrza Powietrze 
nawiewane

m³/h 7000

Powietrze 
wywiewane

Obsługiwana powierzchnia hali Maks. m² 661

Odzysk energii % 75

% 86

Parametry wentylatora Napięcie zasilające V AC 3 x 400

Dopuszczalna tolerancja napięcia % ± 10

Częstotliwość Hz 50

Pobór mocy na silnik kW 3.0

Pobór prądu A 6.5

Wartość nastawcza termoprzekaźnika A 7.5

Prędkość obrotowa (nominalnie) obr./min. 1435

Siłowniki ze sprężyną zwrotną 
(w jednostce dachowej)

Napięcie zasilające V AC 24

Częstotliwość Hz 50

Napięcie sterujące V DC 2…10

Moment obrotowy Nm 15

Czas biegu siłownika s 150

Czas cofania sprężyny s 16

Siłownik  
(w skrzynce Combi) 

Napięcie zasilające V AC 24

Częstotliwość Hz 50

Napięcie sterujące V DC 2…10

Moment obrotowy Nm 10

Czas biegu dla obrotu 90° s 150

Kontrola filtra Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia Pa 300

Układ przeciwoblodzeniowy, 
płytowy wymiennik ciepła

Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia Pa 300

Tabela F4: Dane techniczne, RoofVent® twin pump

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  

Nominalny przepływ powietrza

m³/h 7000

Współczynnik odzysku ciepła suchego

Współczynnik odzysku ciepła mokrego
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3.4 Dane techniczne pompy ciepła 

Unit type ERQ250

Nominalna wydajność grzewcza 1) kW 31.5

Nominalna wydajność chłodzenia 2) kW 28.0

Zakres sterowania % 0…100

Czynnik roboczy – R410a

kg 8.4

Temperatura parowania °C 5.0

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 3) dB (A) 58

Ciśnienie akustyczne  4) dB (A) 78

Napięcie zasilające V AC 3 x 400

Częstotliwość Hz 50

Maks. pobór mocy kW 7.70

Maks. pobór prądu A 11.3

Wartość współczynnika COP – 4.09

Współczynnik wydajności energetycznej EER – 3.77

Prąd rozruchowy A 74
1) przy temperaturze powietrza świeżego = 7°C/ temperaturze powietrza odprowadzanego = 20°C 
2) przy temperaturze powietrza świeżego = 35°C/ temperaturze powietrza odprowadzanego = 27°C/ 
  45% wilgotności względnej

3)

4)  

Tabela F5: Dane techniczne dla pompy ciepła Daikin

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  

Wypełnienie czynnikiem roboczym (fabryczne wypełnienie)

przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
określone wartości są wartościami maksymalnymi; poziom hałasu waha się ze względu na technologię 
spiralną
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3.5 Ciśnienia akustyczne

Typ urządzenia TWP-9
Tryb pracy VE2 REC
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (w odległości 5 m) 1) dB (A) 52 66 51 44 48

Łączny poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 74 88 73 66 70

Oktawowy poziom 
ciśnienia akustycznego

  63 Hz dB (A) 52 69 57 52 56

 125 Hz dB (A) 63 78 67 57 63
2)  250 Hz dB (A) 65 81 66 59 66

 500 Hz dB (A) 66 81 64 56 61

1000 Hz dB (A) 71 81 65 61 60

2000 Hz dB (A) 66 80 65 56 58

4000 Hz dB (A) 58 76 62 50 50

8000 Hz dB (A) 44 70 52 42 41

1)

2) na zewnątrz (jednostka dachowa)

Tabela F6: Ciśnienia akustyczne RoofVent® twin pump 

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  

przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
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3.6 Wydajność grzewcza

 

Informacja
Dane eksploatacyjne wypisane poniżej odnoszą się do najczęstszych 
warunków projektowych. Należy wykorzystać program do wybierania 
„HK-Select”, aby wyliczyć dane eksploatacyjne dla innych danych 
projektowych. Można pobrać „HK-Select” za darmo w Internecie. 

tF Q QTG Hmax tnaw

°C kW kW m °C

 -5 28 20 16.3 26

-15 22 11 21.7 23

Legenda: Q = Wydajność grzewcza
QTG =  Zapotrzebowanie na pokrycie fabrycznych strat 

ciepła 
Hmax = Maksymalna wysokość nawiewu 
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego 

Odniesienie: Temperatury w pomieszczeniu = 18°C, 
powietrza wywiewanego 20°C/ 40% wilgotności względnej

Tabela F7: Wydajność grzewcza RoofVent® twin pump 

 

Informacja
Wydajność na pokrycie strat ciepła (QTG) dopuszcza wymaganie dot. 
ciepła wentylacji (QV) oraz wydajność odzysku energii (QER)  
w odpowiednich warunkach temperaturowych. Oblicza się je 
w następujący sposób: QTG = Q + QER – QV

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  
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3.7 Wydajność chłodzenia

tF rhF Qodcz Qłącz QTG tnaw mK

°C % kW kW kW °C kg/h

28 40 22 31 15 15 13

60 15 31 8 19 24

32 40 19 30 12 21 17

60 13 30 6 23 25

Legenda: tF = Temperatura powietrza świeżego
rhF = Wilgotność względna powietrza świeżego
Qodcz = Odczuwalna moc chłodnicza
Qłącz = Łączna wydajność chłodzenia
QTG =  Zapotrzebowanie na pokrycie fabrycznych 

strat chłodzenia (-> odczuwalne obciążenie 
chłodnicze)

tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego
mK = Ilość kondensatu

Odnosi się do:  ■ Temperatury powietrza świeżego = 28°C, 
powietrza w pomieszczeniu = 22°C, 
powietrza wywiewanego = 24°C/ 
50% wilgotność względna

 ■ Temperatury powietrza świeżego = 32°C, 
powietrza w pomieszczeniu = 26°C, 
powietrza wywiewanego = 28°C/ 
50% wilgotność względna

Tabela F8: Wydajność chłodzenia, RoofVent® twin pump 

 

Informacja
Wydajność na pokrycie fabrycznych strat chłodzenia (QTG) dopuszcza 
wymaganie dot. chłodzenia wentylacji (QV) oraz wydajność odzysku energii 
(QER) w odpowiednich warunkach temperaturowych. Oblicza się je 
w następujący sposób:

 

QTG = Qsen + QER – QV

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  
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3.8 Odległości minimalne i maksymalne

YX/2 X

Typ urządzenia TWP-9 W każdym przypadku, obok urządzenia RoofVent® 
należy zainstalować pompę ciepła 

Urządzenia RoofVent® - ustawić w taki sposób, by 
jedno urządzenie nie zasysało powietrza wywiewanego 
z innego urządzenia jako powietrza świeżego.

W celu serwisowania i konserwacji na tylnej stronie 
przyłącza nagrzewnicy pozostawić ok. 1,5 m 
przestrzeni.

Kratka powietrza odprowadzanego musi być łatwo 
dostępna

Strumień powietrza nawiewanego musi rozchodzić się 
bez przeszkód (zwracać uwagę na wsporniki i lampy).

Odległości pomiędzy
urządzeniami X 

Min. m 12.0

Maks. m 26.0

Wysokość nawiewu Y  1) Min. 1) m 5.0

Maks. 2) m 16… 22
1)  Przy opcji ze skrzynką wywiewną minimalna wysokość montażu jest 

o 1 m niższa  (patrz Sekcja K „Opcje”).
2)  Wysokość maksymalna zmienia się zależnie od warunków brzegowych 

(dla wartości, patrz Tabela B6).

Tabela F9: Odległości minimalne i maksymalne  

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  
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3.9 Wymiary i masy

Jednostka dachowa LW.P

Skrzynka komunikacyjna

Rurociąg cieczowy Ø 9.5 mm

Rura gazowa Ø 22.2 mm

Skrzynka Combi T.P.

Przepusty kabli

Pokrywa rewizyjna

Sekcja grzewcza/chłodząca K.W 

Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Wejście rury 

Złącze kondensatu

Przepust kabli

Rys. F4: Arkusz wymiarowy dla RoofVent® twin pump (wymiary w mm) 

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  
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Typ urządzenia TWP-9

Jednostka dachowa kg 560

Jednostka poddachowa kg 372

Skrzynka Combi kg 205

Sekcja grzewcza/ chłodząca kg 111

Nawiewnik wirowy kg 56

Razem kg 932

Tabela F10: Masy, RoofVent® twin pump

Pompa ciepła Daikin ERQ250

765930

67 67

15
7016

80

Waga: 240 kg

Skrzynka rozdzielcza 

Złącze dla obwodu czynnika roboczego (przód lub dół)

Przepusty kabli

Tabela F11: Wymiary i masy pompy ciepła  

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  



135

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

3.10 Przepływ powietrza przy dodatkowych stratach ciśnienia

Wzrost ciśnienia w Pa Przykład: 
Przy dodatkowej 
stracie ciśnienia 
= 48Pa otrzymuje-
my nowy przepływ 
powietrza 
= 6620m3/hTWP-9

240

5500 6000 6500 7000 7500

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Wykres F1: Przepływ powietrza RoofVent® twin pump przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  

Przepływ powietrza w m3/h
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4 Przykład konstrukcji

 

Informacja
Poniższy przykład konstrukcji odnosi się do trybu chłodzenia. Projektowanie dla funkcji grzew-
czej może być przeprowadzone podobnie jak w przykładzie w rozdziale B „RoofVent® LHW”.

Dane wyjściowe
 ■

1)

 ■ Wymiary hali (długość, szerokość, wysokość)
 ■ Warunki projektu
 ■ Pożądana temperatura w pomieszczeniu (na zajmowanej 

powierzchni)
 ■ Temperatura powietrza odprowadzanego 2)

 ■ Obciążenie cieplne układu chłodniczego
1)  Należy sprawdzić, czy przepisy lokalne oraz wymagania specyficzne dla 

projektu pozwalają na zmniejszenie szybkości przepływu powietrza 
świeżego w przypadku niskich temperatur na zewnątrz. Jeśli tak, należy 
użyć trybu obsługi z użyciem powietrza mieszanego (50% świeże 
powietrze, 50% recyrkulacja) dla swoich obliczeń projektowych.

Przykład
 ...................20'000 m³/h

Wymiary hali (D x S x W) ..................... 50 x 18 x 10 m
Warunki projektu ........................................ 28 °C/40 %
Pożądana temperatura w pomieszczeniu ...........22 °C
Temperatura powietrza 
odprowadzanego ....................................... 24 °C/50 %
Obciążenie cieplne układu chłodniczego .......... 42 kW

2)  Temperatura powietrza zużytego jest z reguły wyższa od temperatury 
w pomieszczeniach pobytowych. Spowodowane jest to nieuniknionymi 
w wysokich halach warstwami termicznymi, które można jednak 
zredukować do minimum za pomocą nawiewnika wirowego. Dlatego 
można przyjmować gradient temperatury 0.2 K na metr wysokości hali.

Temperatura w pomieszczeniu:...........................22 °C
Gradient temperatury: .................................. 10 · 0.2 K
Temperatura powietrza wywiewanego: ............= 24 °C

Wymagana liczba urządzeń nwym
Na podstawie szybkości przepływu powietrza na urządzenie 
(patrz Tabela F4), należy obliczyć wymaganą liczbę urządzeń.

nwym = Vwym / VG

Vwym
VG =  

nwym = 20'000 / 7'000
nwym = 2.86

Wybierz 3 szt. TWP-9.

V = n · VG

n = wybrana liczba urządzeń 

V = 3 · 7'000
V = 21'000 m³/h

Zapotrzebowanie na pokrycie strat chłodzenia 
(odczuwalna wydajność chłodzenia) w każdym 
urządzeniu QTG (w kW) 

Rzeczywisty przepływ powietrza świeżego V (w m3/h)

QTG = QTeff / n

QTG = 42 / 3
QTG = 14 kW

Kontrola wydajności chłodniczej
Należy porównać wymagane zapotrzebowanie na pokrycie 
strat chłodzenia w każdym urządzeniu z danymi z Tabeli F8. 
Jeśli wydajność chłodzenia jest niewystarczająca, należy 
zwiększyć liczbę urządzeń.

Rzeczywista wydajność QTG = 15 kW 
Konieczna wydajność = 14 kW 
→ OK

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  

Konieczny przepływ powietrza świeżego lub współczynnik 
wymiany powietrza

= konieczna ilość powietrza świeżego w m3/h
przepływ powietrza w urządzeniu w m3/h

Przepływ powietrza świeżego 
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Kontrola warunków brzegowych
 ■  Maksymalna obsługiwana powierzchnia hali

W oparciu o wybraną liczbę urządzeń wyliczyć 
obsługiwaną powierzchnię hali na urządzenie. Jeżeli jest 
ona wyższa od wartości maksymalnej zgodnie z Tabelą 
F4, należy zwiększyć liczbę urządzeń.

 ■ Utrzymywanie minimalnych i maksymalnych odległości
Wynikające z wymiarów hali i rozmieszczenia urządzeń 
odległości skontrolować w oparciu o dane z Tabeli F9.

Powierzchnia hali na urządzenie = 50 · 18 / 3 =  300 m² 
  =  661 m²  

→ OK

Minimalne i maksymalne odległości można zachować 
przy symetrycznym rozmieszczeniu urządzeń.

Maks. obsługiwana powierzchnia hali

→ OK

Przy większej ilości urządzeń rośnie elastyczność przy 
eksploatacji, prowadzi to jednak do wzrostu kosztów. Dla 
optymalnego wyniku należy zestawić koszty i jakość 
wentylacji.

Należy wybrać 3 szt. TWP-9. Gwarantują one nisko 
kosztową i oszczędną eksploatację. 

RoofVent® twin pump

Dane techniczne  

Określenie ilości jednostek
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5 Opcje

Szeroka gama akcesoriów dodatkowych pozwala dostosować urządzenia RoofVent® twin pump do 
indywidualnych potrzeb projektu. Szczegółowy opis wszystkich akcesoriów dodatkowych umieszczono 
w rozdziale K „Opcje” niniejszej instrukcji.

Opcja Zastosowanie

Wykonanie higieniczne Do stosowania RoofVent® przy wysokich wymaganiach 
higienicznych (odpowiada VDI 6022)

Tłumik powietrza świeżego Do redukcji emisji hałasu drzwi zabezpieczających przed 
wpływami atmosferycznymi

Tłumik powietrza wywiewanego Do redukcji emisji hałasu kratek wywiewnych

Tłumik powietrza nawiewanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Tłumik powietrza odprowadzanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Kołpak wygłuszający  Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu (w nawiewniku 
wirowym Air-Injector) 

Skrzynia wywiewna Stosowana w urządzeniach RoofVent® w halach o niskim 
dachu (w miejsce nawiewnika wirowego Air-Injector) 

Filtr powietrza odprowadzanego 
znajdujący się z przodu kratki 
wywiewnej

Do zabezpieczenia płytowego wymiennika ciepła 2 przed 
gromadzeniem się brudu

Eliminator skraplania Do odprowadzania kondensatu z wymiennika ciepła na dach

Pompa kondensatu Do odprowadzania kondensatu z separatora kondensatu do 
rurociągu odpływowego pod stropem lub na dach

Tabela F12: Dostępność opcji dla RoofVent® twin pump

RoofVent® twin pump

Opcje
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6 Sterowanie i regulacja

Urządzenia RoofVent® twin pump sterowane są poprzez 
system Hoval DigiNet. Ten system regulacji opracowany dla 
systemów klimatyzacji Hoval oferuje następujące zalety:

 ■ DigiNet wykorzystuje cały potencjał systemów zdecentra-
lizowanych. Reguluje on każdym urządzeniem wentylacyj-
nym indywidualnie, zależnie od warunków lokalnych.

 ■ DigiNet pozwala na maksymalną elastyczność w eksploa-
tacji w odniesieniu do stref regulacji, kombinacji urządzeń, 
trybów i czasów pracy.

 ■ DigiNet steruje rozprowadzaniem powietrza, zapewniając 
w ten sposób najwyższą wydajność wentylacji.

 ■ DigiNet reguluje wydajność odzysku energii w płytowym 
wymienniku ciepła.

 ■ Urządzenia z wtyczkami i zintegrowanymi elementami 
pomiarowymi, sterującymi i regulującymi są łatwe 
w projektowaniu i montażu.

 ■ Uruchomienie DigiNet dzięki komponentom Plug&Play 
i wstępnie zaadresowanym modułom regulatora jest pros-
te i szybkie.

 ■ DigiNet steruje wydajnością grzewczą/ chłodzenia rewer-
syjnej pompy ciepła w zakresie modulacji od 0 … 100%.

Szczegółowy opis systemu Hoval DigiNet znajduje się 
w części L „Sterowanie i regulacja” niniejszej instrukcji.

RoofVent® twin pump

Sterowanie i regulacja  
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7 Transport i montaż

7.1 Montaż

 

Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego
obchodzenia się. Transportem i montażem powinny 
zajmować się jedynie przez wyszkolonych 
specjalistów!

Urządzenia RoofVent® twin pump są dostarczane w czte-
rech częściach (jednostka dachowa, skrzynka Combi, sek-
cja grzewcza/chłodząca z nawiewnikiem wirowym i pompą 
ciepła) na drewnianej palecie. Przynależne części są 
oznakowane takim samym numerem urządzenia.

 

Informacja
W zależności od elementów opcjonalnych, dostawa 
może składać się z wielu części (np. w przypadku, 
gdy montowany jest tłumik powietrza nawiewanego).

Dla przygotowania montażu ważne są następujące punkty:
Urządzenie wentylacyjne

 ■ Urządzenia montowane są na dachu. Potrzebny jest 
w tym celu dźwig lub helikopter.

 ■ Do transportu na dach potrzebne są dwa pasy podnośni-
kowe (długość pasa ok. 6 m). W przypadku stosowania 
lin stalowych i łańcuchów odpowiednio chronić krawędzie 
urządzenia.

 ■ Upewnić się, że cokół dachowy odpowiada danym 
w Części M „Wytyczne projektowe”.

 ■

 ■ Urządzenia za pomocą własnego ciężaru mocowane są
w cokole dachowym. Do uszczelnienia potrzebny jest 
silikon, pianka poliuretanowa lub inny materiał.

Należy określić żądane ustawienie urządzenia (pozycja 
przyłączy nagrzewnicy).

 ■ Dla urządzeń z tłumikami powietrza wywiewanego konie-
czne jest dodatkowe mocowanie na cokole dachowym. 

 ■ Należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją 
montażu.

Rys. F5: Urządzenia 
RoofVent® są 
montowane na dachu.

 

Pompa ciepła
 ■ Pozostawić wystarczająco dużo miejsca w celu 

umożliwienia wykonywania prac konserwacyjnych, jak 
również aby umożliwić wlot i wylot powietrza.

ERQ250RoofVent ≥ 800 mm

Rys. F6: Zalecany minimalny ostęp między urządzeniami 

 ■ Upewnić się, że wlot i wylot powietrza nie są skierowane 
w kierunku wiatru dominującego. W razie potrzeby, należy 
zastosować ochronę przed wiatrem dla urządzenia.

 ■ Przestrzegać ograniczeń dotyczących długości rur 
rurociągu cieczowego:

≥ 5 m
≤ 50 m

≤ 
30

 m

Rys. F7: Długość rury oraz różnica wysokości 

 ■ Pompy ciepła należy zainstalować na solidnym 
fundamencie (konstrukcja stalowa lub betonowa).

72
2-

73
7

≥6
7

≥6
7 76

5

≥
15

0 67
67

A
B

7

Rys. F8: Wymiary fundamentu (w mm) 

 ■ Urządzenia należy przymocować za pomocą 4 śrub 
kotwowych M12.

 ■ Dookoła fundamentu należy zamontować kanał w celu 
umożliwienia odprowadzenia kondensatu.

 ■ Należy przestrzegać dostarczonych instrukcji dot. 
instalacji.

RoofVent® twin pump

Sterowanie i regulacja  
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7.2 Instalacja hydrauliczna

 

Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego
obchodzenia się. Podłączanie hydrauliczne instalacji 
może być przeprowadzone jedynie przez 
wyszkolonych specjalistów!

Przewody czynnika roboczego
Pompa ciepła zawiera cały wymagany osprzęt oraz została 
przetestowana pod kątem szczelności. Połączenia rur 
znajdują się na zewnątrz obudowy. W jednostce dachowej 
RoofVent® zainstalowany jest zawór rozprężny.

 ■ Rurociągi od urządzeń grzewczych/chłodzących do 
skrzynki Combi oraz od jednostki dachowej RoofVent® 
do zaworu rozprężnego oraz do pompy ciepła powinny 
być zainstalowane przez specjalistę ds. chłodnictwa.

 ■ Należy użyć rur miedzianych odpornych na czynnik 
chłodniczy.

 ■ Należy sprawdzić szczelność rurociągów.
 ■ Należy wykonać izolację rurociągu.
 ■ Należy wypełnić czynnikiem chłodniczym w zależności 

od całkowitej długości rurociągu cieczowego.

Odprowadzanie kondensatu
Spadek i przekrój przewodu kondensatu należy zwymiaro
wać w taki sposób, by nie dochodziło do zatoru kondensatu.

Pompa ciepła

Zawór rozprężny 

Jednostka dachowa RoofVent®

Skrzynka Combi

Sekcja grzewcza/chłodząca

Rys. F9: Rurociągi na miejscu 

RoofVent® twin pump

Transport i montaż  
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Przyłącze ogrzewania/chłodzenia 

Skrzynka rozdzielacza, pompa ciepła

Skrzynka rozdzielacza DigiUnit 

Komunikat zapotrzebowania ogrzewania/chłodzenia 

Wejście usterki ogrzewanie/chłodzenia 

Skrzynka komunikacyjna

Linia komunikacyjna, pompa ciepła

Zasilanie, pompa ciepła 

Zasilanie, jednostka RoofVent®

Czujnik temperatury, przewód ssawny

Czujnik temperatury, rura wtryskowa 

Magistrala systemowa novaNet

Zasilanie, strefowa szafka sterownicza

Alarm zbiorczy

Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik temperatury wewnętrznej 

DigiMaster

Strefowa szafka sterownicza

Rys. F10: Zasadniczy schemat RoofVent® twin pump   

RoofVent® twin pump

Transport i montaż   
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7.3 Instalacja elektryczna

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 
Instalację elektryczną może wykonać tylko wykwalifi-
kowany elektryk! 

 ■ Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich 
odpowiednich przepisów (np. EN 60204-1).

 ■ Przy długich przewodach doprowadzających dobrać 
przekroje kabli odpowiednie do wymogów technicznych.

 ■ Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze 
schematem połączeń (prowadzenie kabla w urządzeniu, 
patrz Rys. F11).

 ■ Magistralę systemową dla sterowania/regulacji ułożyć
oddzielnie od kabli sieciowych.

 ■

 ■ Należy połączyć siłownik przepustnicy odzysku energii/
obejścia 2 ze skrzynką rozdzielacza przewodami 
elektrycznymi

 ■ Należy wykonać połączenia wtykowe czujników tempe-
ratur przewodu ssawnego oraz rury wtryskowej.

 ■ Należy upewnić się, że na miejscu dostępny jest sprzęt 
zabezpieczający przed prądem nadmiarowym dla 
przewodu sieciowego strefowej szafki sterowniczej 
(odporność na zwarcia 10kA).

Skrzynka komunikacyjna 

Skrzynka rozdzielacza 
z wyłącznikiem rewizyjnym

Przełączanie ogrzewania/
chłodzenia

Linia komunikacyjna, pompa ciepła

Zasilanie, pompa ciepła 

Połączenia wtykowe, czujnik 
temperatury 

Siłownik przepustnicy ERG/
obejścia 2

Połączenie wtykowe, siłownik 

Przepusty kabli i połączenie 
wtykowe, nawiewnik wirowy

Zasilanie, urządzenie RoofVent®

Kabel magistrali 

Czujnik temperatury, przewód 
ssawny  

Czujnik temperatury, rura 
wtryskowa 

Gniazdo przyłączeniowe

Rys. F11: Prowadzenie kabla w urządzeniu

RoofVent® twin pump

Transport i montaż   

Należy wykonać połączenia wtykowe nawiewnika wirowe-
go Air-Injector do sekcji filtracji i od sekcji filtracji (wew-
nątrz) do jednostki dachowej.
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Element Opis Napięcie Kabel Opcja Uwagi

Skrzynka 
rozdzielcza

Zasilanie 3 x 400 V 5 x 6 mm²

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Przełączanie ogrzewania/ Bezpotencjałowy
chłodzenia Maks. 230 V

3 x 0.75 mm²

Skrzynka 
komunikacyjna

Linia komunikacyjna, pompa 
ciepła

1 x 2 x 0.75 mm²

Strefowa szafka 
sterownicza 
3–fazowa 

Zasilanie 3 x 400 V 5 x … mm² W zależności od opcji

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną

Zasilanie prądem dla 
RoofVent® twin pump

3 x 400 V 5 x 6 mm² Dla każdego RoofVent® 
twin pump

Zasilanie prądem dla pompy 3 x 400 V 5 x 6 mm²
ciepła

Na pompę ciepła

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Wariant:

Strefowa szafka 
sterownicza 
1–fazowa

Zasilanie 1 x 230 V 3 x … mm² W zależności od opcji 

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną 

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Tabela F13: Wykaz kabli  

RoofVent® twin pump

Transport i montaż   

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4



145

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

8 Specyfikacja 

Urządzenie wentylacyjne RoofVent® twin pump składa się z:
 ■ Jednostki dachowej z odzyskiem energii i modułem 

sterującym
 ■ Skrzynki Combi
 ■ Sekcji grzewczej/chłodzącej
 ■ Nawiewnika wirowego Air-Injector 
 ■ Pompy ciepła (Daikin ERQ250)
 ■ Sterowania i regulacji

Wszystkie komponenty są okablowane z wtyczkami.

8.1  Jednostka dachowa z odzyskiem energii i zespołem 
sterującym LW.P.

-

Samonośna, wodoodporna obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa odporności ognio-
wej B1) z drzwiami ochronnymi dla łatwego dostępu do filtra 
powietrza świeżego i skrzynki rozdzielczej, pokrywa rewizyj-
na z szybkim zamknięciem dla łatwego dostępu do filtra 
powietrza odprowadzanego, wyłącznik rewizyjny na zewnątrz 
do przerywania dostawy wysokiego napięcia.

 
 

Jednostka dachowa zawiera:
 ■

 ■ Przeciwbieżne przepustnice powietrza świeżego i obiego-
wego z siłownikiem

Filtr powietrza świeżego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

 ■ Płytowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium wyposa-
żony w obejście, czujnik różnicy ciśnień, rynienka na kon-
densat i syfon dachowy; łącznie z przepustnicami ERG 
i obejściami z siłownikiem do regulacji odzysku energii

 ■ Bezobsługowy, wentylator nawiewny z napędem 
bezpośrednim

 ■ Bezobsługowy, wentylator wywiewny z napędem 
bezpośrednim wyposażony w przetwornicę częstotliwości

 ■ Skrzynkę rozdzielczą z regulatorem DigiUnit, jako część 
systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

 ■ Moduł sterujący ze skrzynką komunikacyjną i zaworem 
rozprężnym

Regulator DigiUnit DU5
Moduł regulatora kompletnie okablowany z komponentami
urządzenia wentylacyjnego (wentylatory, siłowniki, czujniki 
temperatur, czujnik mrozu, kontrola filtra):

 ■ Steruje urządzeniem, w tym dystrybucją powietrza, 
zgodnie ze specyfikacjami strefy sterowania

 ■ Kontroluje temperaturę powietrza nawiewanego przy 
użyciu sterowania kaskadowego

High-voltage section
 ■ Sieciowe zaciski przyłączeniowe 
 ■ Wyłącznik rewizyjny (obsługa z zewnątrz)
 ■ Stycznik silnikowy na wentylator
 ■ Bezpiecznik dla części elektronicznej
 ■ Transformator dla regulatora DigiUnit, zaworu 

mieszającego i siłowników

 ■ Zaciski przyłączeniowe do siłowników i czujnika 
temperatury

 ■ Ogrzewanie skrzynki rozdzielczej 

Typ LW.P-9 /DN5

Znamionowy przepływ powietrza 
nawiewanego/wywiewanego 

7000 m³/h

75 %

Pobór mocy na silnik 3.0 kW

Napięcie zasilające 3 x 400 V AC

Częstotliwość 50 Hz

8.2 Skrzynka Combi T.P

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z kratką 
powietrza odprowadzanego i pokrywą rewizyjną. Skrzynka 
Combi zawiera:

 ■ Aluminiowy płytowy wymiennik ciepła z obiegiem; 
obejmujący przepustnicę ERG/ obejścia z siłownikiem 
do kontroli odzysku energii

 ■

 ■ Czujnik temperatury powietrza odprowadzanego
 ■ Rurociąg obiegu czynnika roboczego
 ■ Korpus tłumiący jako dyfuzor powietrza nawiewanego  

Typ T.P-9

8.3 Sekcja grzewcza/chłodząca K.W. 

Wewnętrznie izolowana obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej zawierająca parownik bezpośredni wykonany 
z rur miedzianych i płytek aluminiowych, oddzielacz 
kondensatu z wanienką zbiorczą i przyłączem spustowym; 
syfon przeznaczony do połączenia do linii kondensacyjnej 
(załączony).

Typ K.W-9

Temperatura parowania °C

Wydajność grzewcza … kW

Przy temperaturze wylotowej … °C

Wydajność chłodzenia ... kW

Przy temperaturze wlotowej ... °C

Przy wilgotności wlotowej ... %

RoofVent® twin pump

Specyfikacja

 ■ Przekaźniki dla trybu awaryjnego

Współczynnik odzysku ciepła 
suchego

Filtr powietrza odprowadzanego (filtr kieszeniowy, 
klasa G4) z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra
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8.4 Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Wewnętrznie izolowana obudowa z blachy aluminiowo-
cynkowej zawierająca:

 ■ Wirowy dystrybutor powietrza z koncentryczną dyszą 
wylotową, regulowanymi łopatkami i zintegrowaną 
pokrywą absorbera

 ■ Siłownik do automatycznej regulacji dystrybucji powietrza
 ■ Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 ■ Elektryczne gniazdo przyłączeniowe (zawierająca zaciski 

dla zaworu mieszającego ogrzewania/ chłodzenia)

Typ D -9

Obsługiwana powierzchnia hali … m²

8.5 Pompa ciepła

Daikin ERQ250A7W1B
System pomp powietrza modułowego/ pomp ciepłego 
powietrza do ogrzewania/ chłodzenia jako system 
dwuczęściowy

 ■ Kompaktowy zespół do instalacji na zewnątrz
 ■ Pomalowana obudowa RAL 7044 (silk grey) wykonana 

z ocynkowanej blachy stalowej
 ■ Sprężarka spiralna z regulacją prędkości
 ■ Wentylator z regulacją prędkości
 ■
 ■ Elektroniczny zawór rozprężny
 ■ 4-drożny zawór do rozmrażania
 ■ Zawory zamykające po stronie czynnika roboczego
 ■ Czynnik roboczy R 410A
 ■ Skrzynka rozdzielacza

Typ Daikin ERQ250A7W1B

Maks. wydajność grzewcza 31.5 kW

Maks. wydajność chłodzenia 28.0 kW

Zakres modulacji 0…100 %

Napięcie zasilające 3 x 400 V AC

Częstotliwość 50 Hz

8.6 Opcje

Wykonanie higieniczne
 ■
 ■

Tłumik powietrza świeżego ASD
Jako element dobudowany przy drzwiach zabezpieczających
przed wpływami atmosferycznymi, obudowa z ocynkowanej 

Filtr powietrza świeżego, klasa F7

Tłumik powietrza wywiewanego FSD
Jako element dobudowany przy kratce wywiewnej, obudowa 
z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudowanymi rozgałęź-
nikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji hałasu kratki 
wywiewanej, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza nawiewanego ZSD
Jako element wbudowany wewnątrz komponentu jednostki 
poddachowej, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do reduk-
cji emisji hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza zużytego ABSD
Jako element dobudowany przy kratce powietrza odprowa-
dzanego, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do reduk-
cji emisji hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

Kołpak wygłuszający AHD
Składa się z kołpaka tłumiącego o dużej pojemności oraz 
przysłony pokrytej materiałem dźwiękochłonnym, tłumienie 
4 dB

Skrzynka wywiewna AK
Wykonana z ocynkowanej blachy aluminiowej z czterema 
przestawnymi żaluzjami poziomymi (zamiast nawiewnika 
wirowego) 

Jako element dobudowany przy kratce powietrza odprowa-
dzanego, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wstawionym filtrem plisowanym (klasa G4) 

Eliminator skraplania TA
Składa się z aluminiowych żeber umieszczonych na drodze 
przepływu powietrza odprowadzanego po stronie wlotu 
powietrza płytowego wymiennika ciepła w celu odprowa-
dzenia kondensatu na dach. 

Pompa kondensatu KP
Składa się z pompy odśrodkowej i zbiornika kondensatu; 
wydajność pompy maks. 150 l/h przy wysokości podnosze-
nia 3 m

RoofVent® twin pump

Specyfikacja

Parownik ożebrowany powlekany Al/ Cu

Filtr powietrza zużytego, klasa F5

blachy aluminiowej z okładziną z materiału tłumiącego, do 
redukcji emisji hałasu drzwi, tłumienie ___ dB

Filtr powietrza odprowadzanego znajdujący się z przodu kratki 
wywiewnej AF
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Regulatory DigiNet 

DigiMaster DM5
Wstępnie zaprogramowany regulator Plug&Play z graficznym 
interfejsem użytkownika, składający się z panelu dotykowego 
z kolorowym wyświetlaczem zamontowany w drzwiach 
strefowej szafy sterowniczej. 

 ■ Wstępnie zaprogramowany regulator Plug&Play z graficz-
nym interfejsem użytkownika, składający się z panelu 
dotykowego z kolorowym wyświetlaczem zamontowany 
w drzwiach strefowej szafy sterowniczej. 

DigiCom DC5
Pakiet składający się z oprogramowania obsługowego, 
routera novaNet oraz kabli połączeniowych do obsługi Hoval 
DigiNet za pomocą komputera PC:  

 ■ kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa i przekazywanie alarmów, parametry 
sterowania)

 ■ funkcja trendu, zapisywanie danych i książka logów
 ■ zróżnicowana ochrona hasłem

DigiEasy DE5
Urządzenie dodatkowe do obsługi stref regulacji, do instalacji 
w dowolnym miejscu w podtynkowym gnieździe potrójnym 
lub w drzwiach strefowej szafki sterowniczej: 

 ■ wyświetlanie aktualnej wartości zadanej dla temperatury 
wewnętrznej 

 ■ zwiększanie lub zmniejszanie wartości zadanej 
o maksymalnie 5°C

 ■ wyświetlanie i potwierdzanie alarmów
 ■ przełączanie trybu pracy 

Opcje
 ■ Okno dla DigiMaster
 ■ Rama IP65
 ■ Gniazdo novaNet
 ■ Router novaNet

 ■ przełącza tryby pracy odpowiednio do programu wyłą-
czania czasowego

 ■ ustawia wyjścia komunikatu zapotrzebowania ogrzewa-
nia, chłodzenia i alarm zbiorczy

Opcje
 ■ Lampka alarmu
 ■ Gniazdo wtykowe
 ■ Sterowanie pompą rozdzielacza
 ■ 2-biegunowy wyłącznik ochronny przewodu
 ■ Zasilanie prądem dla urządzeń klimatyzacyjnych do 

hali z zamontowanym regulatorem DigiUnit
 ■ Integracja urządzeń klimatyzacyjnych do hali bez 

zamontowanego regulatora DigiUnit
 ■ Średnia wartość temperatury wewnętrznej 
 ■ Układ sterowania DigiPlus
 ■ Czujnik wilgotności
 ■ Czujnik CO2

 ■ Podstawa

RoofVent® twin pump

8.7 Sterowanie i regulacja

Cyfrowy system regulacyjny z energooszczędną eksploatacją 
zdecentralizowanych systemów klimatyzacji w halach: 

 ■ struktura systemu wg modelu warstwowego OSI
 ■ wykonane przez użytkownika połączenie poszczególnych 

modułów regulacyjnych poprzez magistralę systemową 
novaNet w swobodnej topologii 

 ■ równorzędna komunikacja poprzeczna (peer-to-peer/ 
multipeer) poprzez protokół novaNet 

 ■ szybkie czasy reakcji dzięki zależnemu od zdarzeń 
transferowi danych

 ■ fabrycznie zaadresowane moduły regulacyjne ze zintegro-
wanym ochroną przed piorunami i buforowanym przez 
baterię modułem RAM

 ■ niewymagane są prace inżynieryjne (binding) na miejsc

Strefowa szafka sterownicza DigiNet 
Strefowa szafka sterownicza (blacha stalowa lakierowana 
RAL 7035) zawiera: 

 ■ 1 czujnik temperatury zewnętrznej
 ■ 1 transformator 230/24 V
 ■ 2 wyłączniki dla transformatora (1- biegunowe)
 ■ 1 przekaźnik
 ■ 1 przekaźnik bezpieczeństwa (2- biegunowy, zewnętrzny)
 ■ Zaciski wejściowe i wyjściowe (u góry)
 ■ 1 schemat elektryczny instalacji 
 ■ 1 regulator DigiZone, 1 przełącznik wybierakowy grzanie/

chłodzenie, 1 przekaźnik oraz 1 czujnik temperatury 
wewnętrznej (załączony) dla każdej strefy regulacji

Układ sterowania DigiZone DZ5
Urządzenie sterujące na strefę regulacji, zamontowane 
w strefowej szafce sterowniczej:  

 ■ przetwarza wejścia temperatury wewnętrznej i tempera-
tury zewnętrznej, usterki ogrzewania, usterki chłodzenia 
i funkcji specjalnych (opcja), 

 ■ 4 funkcje specjalne z wyłącznikiem
 ■ 8 funkcji specjalnych z 2 wyłącznikami
 ■ Funkcja specjalna na zacisku 
 ■ Montaż DigiEasy

Specyfikacja
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1 Zastosowanie

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia RoofVent® condens służą do doprowadzania 
powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego 
oraz do ogrzewania z odzyskiem energii obiektów wielkoku-
baturowych. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 
obejmuje także przestrzeganie instrukcji producenta 
w zakresie montażu, uruchamiania, eksploatacji i konser-
wacji (instrukcja obsługi).
Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

1.2 Użytkownicy 

Urządzenia RoofVent® condens wolno montować, obsługi-
wać i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolo-
nym fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami 
i ewentualnymi zagrożeniami.
Instrukcja użytkowania skierowana jest do inżynierów 
i techników oraz fachowców techniki budowlanej, grzewczej
i wentylacyjnej. 

1.3 Zagrożenia 

Urządzenia RoofVent® condens zbudowane są w oparciu 
o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. 
Niekiedy mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności 
mogą jednak wystąpić zagrożenia, między innymi: 

 ■ Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy 
przy instalacji elektrycznej

 ■ Możliwość strącenia części (np. narzędzia) podczas 
pracy przy urządzeniach wentylacyjnych

 ■ Zagrożenie podczas pracy na dachu
 ■ Uszkodzenie podzespołów lub komponentów wskutek 

uderzenia piorunem
 ■ Wadliwe działanie uszkodzonych części
 ■ Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody przy pracach 

na instalacji zasilania ciepłą wodą
 ■ Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidłowo 

domkniętych pokrywach rewizyjnych.

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo wybuchu podczas wydostawania 
się gazów. W przypadku wyczucia gazu:

 

■ 
 

■ nie palić  
■ otworzyć okna i drzwi
■ wyłączyć instalację
■ zamknąć zawór odcinający gazu

2 Budowa i funkcje 

Urządzenie RoofVent® condens służy do wentylacji oraz 
ogrzewania dużych pomieszczeń (hale produkcyjne, centra 
handlowe, hale sportowe, hale targowe, itp.). Spełnia 
następujące funkcje:

 ■ Ogrzewanie (ze zintegrowanym wysokowydajnym gazo-
wym kotłem kondensacyjnym),

 ■ Doprowadzanie powietrza świeżego
 ■ Odprowadzanie powietrza zużytego
 ■ Recyrkulacja powietrza
 ■ Odzysk energii
 ■ Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy
 ■

Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych
urządzeń RoofVent® condens i pracuje z reguły bez kanałów
powietrza nawiewanego i odprowadzanego. Urządzenia są
montowane w konstrukcji dachu hali w sposób rozproszony 
i tam konserwowane.  
Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza
urządzenia RoofVent® condens posiadają szeroki zakres 
działania. Dlatego w porównaniu z innymi systemami, do 
zapewnienia właściwych warunków dla danego pomieszcze-
nia można ograniczyć ilość zastosowanych urządzeń. 
Zintegrowany z urządzeniem wentylacyjnym jest wysokowy-
dajny gazowy kocioł kondensacyjny. Dzięki zdecentralizo-
wanemu generowaniu ciepła ma miejsce oszczędność 
przestrzeni grzewczej. Przyłącze do centralnego zasilania 
w ciepłą wodę nie jest konieczne.

2.1 Budowa urządzenia

Urządzenie RoofVent® condens składa się z następujących 
komponentów:

 ■ Jednostka dachowa z odzyskiem energii i podzespołem
generowania ciepła w samonośnej obudowie z ocynkowa-
nej blachy aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa B1)

 ■ Sekcja filtracji: w celu dopasowania do lokalnych warun-
ków montażowych dostarczana w trzech standardowych 
długościach w zależności od wielkości urządzenia

 ■ Sekcja grzewcza
 ■ Nawiewnik wirowy Air-Injector: 

opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik 
wirowy do bezprzeciągowej dystrybucji powietrza na 
dużej powierzchni

Urządzenie dostarczane jest w dwóch częściach: jednostka 
naddachowa i poddachowa (patrz Rys. G1). Elementy są 
połączone śrubowo i można je pojedynczo demontować.

RoofVent® condens

Zastosowanie 

unikać otwartego ognia i tworzenia się iskier

Filtrowanie powietrza 
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2.2 Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy 

Głównym elementem urządzenia jest opatentowany nawiewnik 
powietrza - Air-Injector. Jego regulowane łopatki pozwalają na 
ciągłą regulację kąta wylotu powietrza. Ustawienie uzależnione 
jest od wydajności nawiewnika, wysokości montażu oraz różni-
cy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem 
w pomieszczeniu. Powietrze jest więc nawiewane pionowo 
w dół, w stożku, lub poziomo do pomieszczenia. Gwarantuje to:

 ■ że za pomocą każdego urządzenia RoofVent® condens 
wentylowana i ogrzewana jest duża powierzchnia hali,

 ■ brak przeciągów w obsługiwanych pomieszczeniach,
 ■ oszczędność energii przez redukcję do minimum 

rozwarstwienia temperaturowego w pomieszczeniu.

Jednostka naddachowa:
Jednostka dachowa z odzyskiem 
energii oraz podzespołem 
generowania ciepła

Jednostka poddachowa:
a Sekcja filtracji
b Sekcja grzewcza
c Nawiewnik wirowy Air-Injector

Rys. G1: Komponenty urządzenia RoofVent® condens 

a
b
c

RoofVent® condens

Zastosowanie 
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RoofVent® condens

Zastosowanie 
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Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector: 
reguluje kształt nawiewu powietrza, bezstopniowo z pionowego do 
poziomego

Czujnik mrozu:  
do ochrony nagrzewnicy przed zamarzaniem

Kratka powietrza wywiewanego

 

Przepustnica ERG i obejścia:  
przeciwbieżne przepustnice do regulacji odzysku energii, z siłownikiem 

Pokrywa rewizyjna: 

Drzwi zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi: 

 

Przepustnica powietrza świeżego i obiegowego: 
przeciwbieżne przepustnice do przełączania między powietrzem świeżym 
a obiegowym, z siłownikiem 

Podzespół generowania ciepła: 
złożony z gazowego kotła kondensacyjnego, komina, pompy cyrkulacyjnej, 
naczynia wzbiorczego i odpływu kondensatu z neutralizatorem

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do nagrzewnicy

Nagrzewnica: 

Przepustnica grawitacyjna: 
zamyka obejście podczas przestoju eksploatacyjnego zapobiegając utratom 
ciepła

Wentylator wywiewny: 
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem i zmiennym 
przepływem powietrza

Kratka wywiewna: 
dostęp do wentylatora wywiewnego

Płytowy wymiennik ciepła: 
z obejściem w celu kontroli odzysku energii i odpływem kondensatu

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do wentylatora nawiewnego 

Wentylator nawiewny: 
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem

Rys. G2: Budowa urządzenia RoofVent® condens 

RoofVent® condens

Zastosowanie 

Filtr powietrza zużytego:
filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

Dostęp do filtra powietrza zużytego

dostęp do filtra powietrza świeżego oraz do skrzynki rozdzielczej

Filtr powietrza świeżego:
filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

nagrzewnica wodna wykonana z rur miedzianych z aluminiowymi żeberkami
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Wlot powietrza świeżego przez osłonę zabezpieczającą 
przed wpływem warunków atmosferycznych

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień 

Przepustnica powietrza świeżego z siłownikiem

Płytowy wymiennik ciepła

Wentylator nawiewny

Tłumik i dyfuzor

Nagrzewnica wodna

Czujnik mrozu

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

Nawiewnik wirowy z siłownikiem

Wlot powietrza zużytego przez kratkę powietrza 
wywiewanego

Czujnik temperatury powietrza wywiewanego

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień 

Przepustnica powietrza obiegowego (przeciwbieżnie 
połączona z przepustnicą powietrza świeżego)

Przepustnica ERG/obejścia z siłownikiem

Przepustnica grawitacyjna

Wentylator wywiewny

Tłumik i dyfuzor

Wylot powietrza wywiewanego przez kratkę wywiewną

Rys. G3: Schemat działania urządzenia RoofVent® condens  

RoofVent® condens

Budowa i funkcje
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2.3 Tryby pracy

Urządzenie RoofVent® condens posiada następujące tryby pracy:
 ■ Wył.
 ■ Wentylacja
 ■ Recyrkulacja
 ■ Recyrkulacja nocna

 ■ Powietrze wywiewane
 ■ Powietrze nawiewane
 ■ Chłodzenie nocne w porze letniej

 

Informacja
W wielu krajach dopuszczalna jest redukcja współczynnika wymiany 
powietrza przy niskich temperaturach zewnętrznych. Urządzenie 
RoofVent® condens wykorzystuje tę okoliczność w celu oszczędności 
energii: z trybu wentylacji przełącza się ono automatycznie na tryb 
mieszany.

System regulacji DigiNet steruje trybami pracy automatycznie, w każdej strefie 
regulacji odpowiednio do programu wyłączania czasowego. Dodatkowo można:

 ■ ręcznie przełączać tryb pracy danej strefy regulacji. 
 ■ przełączać każde urządzenie RoofVent® condens indywidualnie na tryb pracy 

Wył., Recyrkulacja, Powietrze wywiewane lub Powietrze nawiewane.

Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic Opis

OFF Wył.
Wentylatory są wyłączone. 
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
pozostaje aktywne. Brak regulacji 
temperatury wewnętrznej. 

Gdy urządzenie 
nie jest potrzebne

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Otwarta
Ogrzewanie   ...................... Wył.

VE2 Wentylacja
Urządzenie RoofVent® nawiewa
świeże powietrze do pomieszczenia 
i wywiewa powietrze zużyte. Zależnie 
od zapotrzebowania na ciepło i warun-
ków termicznych regulowane jest ogrze-
wanie i odzysk energii.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Podczas korzystania
z pomieszczenia

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 – 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie  ...................... 0 – 100 %

Tryb z powietrzem mieszanym 
Przy niskich temperaturach zewnętrznych 
urządzenie RoofVent® automatycznie 
przełącza się na tryb mieszany (50% 
powietrza świeżego, 50% cyrkulacji). 
Przepływ powietrza wentylatora wywiew-
nego ograniczony jest do połowy. 

Wentylator nawiewny  ........ Wł. (100 %)
Wentylator wywiewny  ........ Wł. (50 %)
Odzysk energii  ............... 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................

Otwarta 
w połowie

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
.................

Otwarta 
w połowie

Ogrzewanie  ...................... 100 %

RoofVent® condens

Budowa i funkcje
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Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic Opis

REC Recyrkulacja
Tryb wł./ wył.: Przy zapotrzebowaniu na 
ciepło, urządzenie RoofVent® zasysa 
powietrze z pomieszczenia, podgrzewa je 
i ponownie nawiewa do pomieszczenia.
Wartość zadana temperatury wewnętrz-
nej w dzień jest aktywna.

Do podgrzewania 
wstępnego 

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie  ...................... Wł. *)

*) w przypadku zapotrzebowania na 
   ciepło

RECN Recyrkulacja nocna
Podobnie jak w przypadku REC, ale 
z wartością zadaną temperatury 
wewnętrznej na noc.

W nocy i w czasie 
weekendu

EA Powietrze wywiewane
Urządzenie RoofVent® wywiewa zużyte 
powietrze z pomieszczenia. Brak 
regulacji temperatury wewnętrznej.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie  ...................... Wył.

SA Powietrze nawiewane
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia. Zależnie od 
zapotrzebowania na ciepło i warunków 
termicznych regulowane jest ogrzewanie. 
Zużyte powietrze pomieszczenia wypływa 
przez otwarte okna i drzwi na zewnątrz 
lub jest wywiewane przez inny system.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie  ...................... 0 – 100 %

NCS Chłodzenie nocne w porze letniej
Tryb wł./ wył.: Jeśli pozwala na to obec-
na temperatura, urządzenie RoofVent® 
nawiewa chłodne świeże powietrze do 
pomieszczenia i wywiewa cieplejsze 
powietrze z pomieszczenia. Wartość 
zadana temperatury wewnętrznej 
w nocy jest aktywna.
Urządzenie nawiewa powietrze pionowo 
w dół i uzyskuje w ten sposób możliwie 
największą wydajność. 

Do swobodnego 
chłodzenia w nocy

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wł. *)

Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta *)

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta *)

Ogrzewanie  ...................... Wył.
*) w zależności od warunków 
   termicznych

1) Kod ten oznacza dany tryb pracy w systemie regulacyjnym DigiNet (patrz Część L „Sterowanie i regulacja”). 

Tabela G1: Tryby pracy urządzenia RoofVent® condens  

RoofVent® condens

Budowa i funkcje
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3 Dane techniczne

3.1 Oznaczenie urządzeń

Jednostka poddachowa

CON - 9 / DN5 / LW.C + F.C00 - H.Z - D / ...

Typ urządzenia
RoofVent® condens

Wielkość
9

Sterowanie 
Wykonanie dla DigiNet 5

Jednostka dachowa
Jednostka dachowa z odzyskiem energii 
i podzespołem generowania ciepła 

Sekcja filtracji
F.C00 Sekcja filtracji krótka
F.C25 Sekcja filtracji średnia
F.C50 Sekcja filtracji długa

Sekcja grzewcza i typ nagrzewnicy
H.Z Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu Z

Nawiewnik wirowy

Opcje

Tabela G2: Oznaczenie urządzeń  

3.2 Granice zastosowania urządzenia 

Temperatura powietrza wywiewanego maks. 50 °C

Odprowadzana wilgotność względna maks. 60 %

Zawartość wody w powietrzu wywiewanym maks. 12.5 g/kg

Odprowadzana wilgotność względna min. -15 °C

Temperatura powietrza nawiewanego maks. 60 °C

Minimalny czas pracy VE2 min. 30 min

Tabela G3: Granice zastosowania urządzenia RoofVent® condens 

 

Informacja
Jako standardowy środek zapobiegający 
zamarzaniu w obwodzie ogrzewania urzą-
dzenia RoofVent® używany jest glikol 
etylenowy. Prosimy o kontakt z obsługą 
zajmującą się zastosowaniami Hoval po 
poradę odnośnie zastosowań w przemyśle 
spożywczym. 

RoofVent® condens

Dane techniczne
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3.3 Przepływ powietrza, przyłącza elektryczne  

Typ urządzenia CON-9

Rozprowadzanie 
powietrza

1) 2) Powietrze
nawiewane

8000

Powietrze
wywiewane

8000

Obsługiwana powierzchnia hali Maks. m² 797

Odzysk energii % 63

% 73

Parametry wentylatora Napięcie zasilające V AC 3 x 400

Dopuszczalna tolerancja napięcia % ± 10

Częstotliwość Hz 50

Pobór mocy na silnik kW 3.0

Pobór prądu A 6.5

Wartość nastawcza termoprzekaźnika A 7.5

Prędkość obrotowa (nominalnie) obr./min. 1435

Siłowniki Napięcie zasilające V AC 24

Częstotliwość Hz 50

Napięcie sterujące V DC 2…10

Moment obrotowy Nm 10

Czas biegu dla obrotu 90° s 150

Kontrola filtra Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia Pa 300

Gazowy kocioł 
kondensacyjny

Nominalna wydajność cieplna przy 40/30°C kW 12.8 – 60.7

Nominalne obciążenie cieplne kW 12.2 – 57.3

% 109.0 / 98.2

Zużycie gazu przy 0 °C / 1013 mbar

Gaz ziemny E Wo = 15.0 kWh/m³  
Hu = 9.97 kWh/m³

m³/h 5.8

Gaz ziemny  
LL

Wo = 12.4 kWh/m³ 
Hu = 8.57 kWh/m³

m³/h 6.7

Ciśnienie gazu, gaz ziemny E/LL mbar 18 – 50

Przyłącze gazu (gwint zewnętrzny) " R ¾

Kondensat l/h 5.4
1) Referencja: RoofVent® condens z pionowym kierunkiem nawiewu powietrza  
2)  W automatycznym trybie mieszanym przy niskich temperaturach zewnętrznych: 

– Powietrze nawiewane: 4000 m³/h h powietrze wywiewane, 4000 m³/h recyrkulacja 
– Powietrze wywiewane: 4000 m³/h

Tabela G4: Dane techniczne RoofVent® condens

RoofVent® condens

Dane techniczne

Znamionowy przepływ powietrza m³/h

m³/h

Współczynnik odzysku ciepła suchego

Współczynnik odzysku ciepła mokrego

Standardowa wydajność 
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3.4 Ciśnienia akustyczne

Typ urządzenia CON-9
Tryb pracy VE2 REC
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 1) dB (A) 52 66 57 49 48

Łączny poziom ciśnienia akustycznego                                        dB (A) 74 88 79 71 70

Oktawowy poziom 
ciśnienia akustycznego

63 Hz dB (A) 52 69 59 54 56

125 Hz dB (A) 63 78 70 60 63
2) 250 Hz dB (A) 65 81 71 63 66

500 Hz dB (A) 66 81 70 62 61

1000 Hz dB (A) 71 81 72 67 60

2000 Hz dB (A) 66 80 73 64 58

4000 Hz dB (A) 58 76 71 58 50

8000 Hz dB (A) 44 70 62 51 41

1)

2) na zewnątrz (jednostka dachowa)

Tabela G5: Poziom ciśnienia akustycznego RoofVent® condens 

RoofVent® condens

Dane techniczne

przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
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3.5 Wydajność grzewcza 

 

Informacja
Dane eksploatacyjne wypisane poniżej odnoszą się do najczęstszych warunków projektowych. 
Należy wykorzystać program do wybierania „HK-Select”, aby wyliczyć dane eksploatacyjne dla 
innych danych projektowych. Można pobrać „HK-Select” za darmo w Internecie. 

Temperatura po-
wietrza świeżego

-5 °C -15 °C

Wielkość Q QTG Hmax tnaw Q QTG Hmax tnaw

kW kW m °C kW kW m °C

CON-9 60 40 14.1 33 60 32 15.7 30

Q = Moc grzewcza
QTG =  Zapotrzebowanie na pokrycie fabrycznych strat ciepła 
Hmax = Maksymalna wysokość nawiewu 
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego 

Odniesienie: do temperatury w pomieszczeniu = 18°C, 
powietrza wywiewanego 20°C/ 40% wilgotności względnej

Tabela G6: Moce grzewcze RoofVent® condens w trybie mieszanym 

 

Informacja
Wydajność na pokrycie strat ciepła (QTG) dopuszcza wymaganie dot. ciepła wentylacji (QV) oraz 
wydajność odzysku energii (QER) w odpowiednich warunkach temperaturowych. Oblicza się je 
w następujący sposób: QTG = Q + QER – QV

RoofVent® condens

Dane techniczne
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3.6 Minimalne i maksymalne odległości 

X/2 X 

Y 

Typ urządzenia CON-9 Urządzenia RoofVent® - ustawić w taki sposób, by 
jedno urządzenie nie zasysało powietrza wywiewanego 
z innego urządzenia jako powietrza świeżego.

Kratka powietrza odprowadzanego musi być łatwo 
dostępna

W celu serwisowania i konserwacji na tylnej stronie 
przyłącza nagrzewnicy pozostawić ok. 1,5 m 
przestrzeni.

Strumień powietrza nawiewanego musi rozchodzić się 
bez przeszkód (zwracać uwagę na wsporniki i lampy).

Odległości pomiędzy
urządzeniami X 

Min. m 13.0

Maks. m 28.0

Wysokość wywiewu Y  1) Min. 1) m 5.0

Maks. 2) m 14.0 … 16.0
1)  Przy opcji ze skrzynką wywiewną minimalna wysokość montażu jest 

o 1 m niższa (patrz rozdział K „Opcje”)
2)  Wysokość maksymalna zmienia się zależnie od warunków brzegowych

(wartości, patrz Tabela G6). 

Tabela G7: Minimalne i maksymalne odległości   

RoofVent® condens

Dane techniczne
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3.7 Wymiary i masy

Jednostka dachowa LW.C

Sekcja filtracji: krótka F.C00/średnia F.C25/długa F.C50

Sekcja grzewcza H

Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Przepusty kabli do przyłącza elektrycznego 

Pokrywa rewizyjna 

Rys. G4: Arkusz wymiarowy dla RoofVent® condens (wymiary w mm) 

RoofVent® condens

Dane techniczne
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Typ urządzenia CON-9

Wymiary jednostki 
poddachowej

Wykonanie sekcji filtracyjnej F.C00 F.C25 F.C50

G mm 980 1230 1480

S mm 1850 2100 2350

H mm 530 780 1030

Masy Jednostka dachowa kg 730

Jednostka poddachowa kg
(z F00)

194

Sekcja filtracji F00 kg 87

Sekcja grzewcza kg 51

Nawiewnik wirowy 
Air-Injector

kg 56

Łącznie (z F00) kg 924

Sekcja filtracji F.C25 1) kg + 16

Sekcja filtracji F.C25 1) kg + 32
1)  

Tabela G8: Wymiary i masy RoofVent® condens 

3.8 Przepływ powietrza przy dodatkowych stratach ciśnienia

Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

CON-9

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

0 5  0 8   8  0  0  0 7  5  0  0 7  0  0  0 6  5  0  0

Powietrze nawiewane

Przykład: 
Przy dodatkowych 
stratach ciśnienia 
= 53 Pa otrzymujemy 
nowy przepływ 
powietrza = 7710m3/h

Wykres G1: Przepływ powietrza RoofVent® condens przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® condens

Dane techniczne

Masa dodatkowa w porównaniu z wykonaniem z sekcją filtracji F.C00

Przepływ powietrza w m3/h



164

4 Przykład konstrukcji

Dane wyjściowe
 ■

1)

 ■ Wymiary hali (długość, szerokość, wysokość)
 ■ Obliczeniowa temperatura zewnętrzna
 ■ Żądana temperatura wewnętrzna (w pomieszczeniu 

pobytowym)
 ■ Temperatura powietrza odprowadzanego 2)

 ■ Zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła na przenikanie 
(udział pokrywany przez urządzenia RoofVent®)

 ■ Wewnętrzne zyski ciepła (maszyny, oświetlenie, itp.)

1)  Sprawdzić, czy lokalne przepisy i wymagania projektu dopuszczają 
redukcję przepływu świeżego powietrza przy niskich temperaturach. 
Jeżeli tak, należy zastosować tryb mieszany (50% powietrze świeże, 
50 % recyrkulacja) dla konstrukcji.

2) Temperatura powietrza zużytego jest z reguły wyższa od temperatury 
w pomieszczeniach pobytowych. Spowodowane jest to nieuniknionymi 
w wysokich halach warstwami termicznymi, które można jednak 
zredukować do minimum za pomocą nawiewnika wirowego. Dlatego 
można przyjmować gradient temperatury 0.2 K na metr wysokości hali.

Przykład
 ......44'000 m³/h

Wymiary hali (D x S x W) ........................ 72 x 50 x 9 m
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna ............... -5 °C
Żądana temperatura wewnętrzna .......................18 °C
Temperatura powietrza 
odprowadzanego ..................................... 20 °C / 40 %
Fabryczne straty powietrza ............................. 250 kW

Zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła na 
przenikanie ......................................................... 28 kW

Temperatura wewnętrzna:....................................18 °C
Gradient temperatury: .................................... 9 · 0.2 K
Temperatura powietrza zużytego: ....................≈ 20 °C

Wymagana liczba urządzeń nwym
W oparciu o przepływ powietrza na urządzenie (patrz Tabela 
G4), należy obliczyć wymaganą liczbę urządzeń.

nwym = Vwym / VG

Vwym
VG =  

nwym = 44'000 / 8'000
nwym = 5.5

Wybierz 6 szt. CON-9.

V = n · VG

n = wybrana liczba urządzeń

V = 6 · 8'000
V = 48'000 m³/h

Efektywne straty ciepła QTeff (w kW)

QTeff = QL – QM

QL = zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez 
 przenikanie w kW

QM = wewnętrzne zyski ciepła w kW
Do obliczania wewnętrznych zysków ciepła (moce 
przyłączowe maszyn i oświetlenia) uwzględniać następujące 
kryteria: czasy pracy, równoczesność, bezpośrednie 
oddawanie ciepła przez konwekcję, pośrednie oddawanie 
ciepła przez promieniowanie itd.

QTeff = 250 – 28
QTeff = 222 kW

Zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła w każdym 
urządzeniu QTG (w kW) 

QTG = QTeff / n

QTG = 222 / 6
QTG = 37 kW

RoofVent® condens

Przykład konstrukcji

Zapotrzebowanie na powietrze świeże lub krotność 
wymiany powietrza 

= konieczna ilość powietrza świeżego w m3/h 
przepływ powietrza dla wybranej wielkości 
urządzenia w m3/h

Rzeczywisty przepływ powietrza świeżego V (w m3/h)

Zapotrzebowanie na powietrze świeże 
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Sprawdzanie wydajności grzewczej
Należy porównać wymagane wydajność na pokrycie 
fabrycznych strat ciepła w każdym urządzeniu z danymi 
zawartymi w Tabeli G8. Jeśli wydajność jest niewystarczająca, 
należy zwiększyć liczbę urządzeń.

Rzeczywista wydajność QTG = 40 kW 
Wymagana wydajność          = 37 kW 
→ OK

Kontrola warunków brzegowych 
 ■ Maksymalna wysokość nawiewu

Jeżeli rzeczywista wysokość nawiewu (= odległość między 
podłogą a dolną krawędzią urządzenia) jest większa niż 
maksymalna wysokość nawiewu Hmax (patrz Tabela G6), 
urządzenie RoofVent® condens nie nadaje się do tego 
zastosowania.

 

 ■  Maksymalna obsługiwana powierzchnia hali  
W oparciu o wybraną liczbę urządzeń wyliczyć obsługiwaną 
powierzchnię hali na urządzenie. Jeżeli jest ona większa od 
wartości maksymalnej zgodnie z Tabelą G4, należy 
zwiększyć liczbę urządzeń.

 ■ Utrzymywanie minimalnych i maksymalnych odległości
Wynikające z geometrii hali i rozmieszczenia urządzeń 
odległości sprawdzić w oparciu o dane z Tabeli G7.

Rzeczywista wysokość nawiewu =  7.2 m 
Maks. wysokość nawiewu Hmax  =   14.1 m 
→ OK

Powierzchnia hali na urządzenie = 72 · 50 / 6 =  600 m² 
  =  797 m²  

→ OK

Minimalne i maksymalne odległości można zachować przy 
symetrycznym rozmieszczeniu urządzeń.  

Maks. obsługiwana powierzchnia hali

→ OK

Przy większej ilości urządzeń rośnie elastyczność przy 
eksploatacji, prowadzi to jednak do wzrostu kosztów. Dla 
optymalnego wyniku należy zestawić koszty i jakość 
wentylacji. 

Należy wybrać 6 szt. CON-9. Gwarantują one nisko 
kosztową i oszczędną eksploatację. 

RoofVent® condens

Przykład konstrukcji

Określenie ilości jednostek
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5 Opcje

Szeroka gama akcesoriów dodatkowych pozwala dostosować urządzenia RoofVent® condens do 
indywidualnych potrzeb projektu. Szczegółowy opis wszystkich akcesoriów dodatkowych umieszczono 
w rozdziale K „Opcje” niniejszej instrukcji.

Opcja Zastosowanie

Wykonanie olejoodporne Do stosowania RoofVent® z silnie zaolejonym powietrzem 
wywiewanym

Wykonanie higieniczne Do stosowania RoofVent® przy wysokich wymaganiach 
higienicznych (odpowiada VDI 6022)

Tłumik powietrza świeżego Do redukcji emisji hałasu drzwi zabezpieczających przed 
wpływem warunków atmosferycznych

Tłumik powietrza wywiewanego Do redukcji emisji hałasu kratek wywiewnych

Tłumik powietrza nawiewanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Tłumik powietrza wywiewanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Kołpak wygłuszający Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu (w nawiewniku 
wirowym Air-Injector) 

Siłowniki ze sprężyną zwrotną Jako dodatkowa ochrona przed zamarzaniem (zamykają 
przepustnicę powietrza świeżego i przepustnicę ERG 
w przypadku awarii zasilania prądem)

Skrzynia wywiewna Stosowana w urządzeniach RoofVent® dla niskich hal 
(w miejsce nawiewnika wirowego Air-Injector)

Eliminator skraplania Do odprowadzania kondensatu z wymiennika ciepła na dach

Tabela G9: Dostępność opcji dla RoofVent® condens

RoofVent® condens

Opcje
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6 Sterowanie i regulacja

Urządzenia RoofVent® condens sterowane są poprzez 
system Hoval DigiNet. Ten system regulacji, opracowany dla 
systemów wentylacji i klimatyzacji Hoval, oferuje następujące 
zalety:

 ■ DigiNet wykorzystuje cały potencjał systemów zdecentra-
lizowanych. Reguluje on każdym urządzeniem wentylacyj-
nym indywidualnie, zależnie od warunków lokalnych.

 ■ DigiNet pozwala na maksymalną elastyczność w eksploa-
tacji w odniesieniu do stref regulacji, kombinacji urządzeń, 
trybów i czasów pracy.

 ■ DigiNet steruje rozprowadzaniem powietrza, zapewniając 
w ten sposób najwyższą wydajność wentylacji

 ■ DigiNet reguluje wydajność odzysku energii w płytowym 
wymienniku ciepła.

 ■ Urządzenia z wtyczkami i zintegrowanymi elementami 
pomiarowymi, sterującymi i regulującymi są łatwe 
w projektowaniu i montażu.

 ■ Uruchomienie DigiNet dzięki komponentom Plug&Play 
i wstępnie zaadresowanym modułom regulatora jest 
proste i szybkie.

 ■ DigiNet steruje zintegrowanym gazowym kotłem 
kondensacyjnym z palnikiem modulującym.

 ■ Szczegółowy opis systemu Hoval DigiNet znajduje się 
w Części L „Sterowanie i regulacja” niniejszej instrukcji.

RoofVent® condens

Sterowanie i regulacja
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7 Transport i montaż

7.1 Montaż

 

Ostrożnie
Istnieje niebezpieczeństwo zranienia wskutek 
niefachowego obchodzenia się z urządzeniem. 
Transport i prace montażowe powinny być 
wykonywane przez wyszkolonych specjalistów! 

Urządzenia RoofVent® condens są dostarczane w trzech 
częściach: jednostka dachowa, jednostka poddachowa, 
1 skrzynia z akcesoriami do komina na drewnianej palecie. 
Przynależne części są oznakowane takim samym numerem 
urządzenia.

 

Informacja
W zależności od elementów opcjonalnych, dostawa 
może składać się z wielu części (np. w przypadku, 
gdy montowany jest tłumik powietrza nawiewanego).

Dla przygotowania montażu ważne są następujące punkty:
 ■ Urządzenia montowane są na dachu. Potrzebny jest 

w tym celu dźwig lub helikopter.
 ■ Do transportu na dach potrzebne są dwa pasy podnośni-

kowe (długość pasa ok. 6 m). W przypadku stosowania 
lin stalowych i łańcuchów odpowiednio chronić krawędzie 
urządzenia.

 ■ Upewnić się, że cokół dachowy odpowiada specyfikacjom 
zawartym w części M „Wytyczne projektowe”.

 ■
 ■ Urządzenia za pomocą własnego ciężaru mocowane są 

w cokole dachowym. Do uszczelnienia potrzebny jest 
silikon, pianka poliuretanowa lub inny materiał.

Należy określić pożądane ustawienie urządzenia 

 ■ Dla urządzeń z tłumikami powietrza wywiewanego konie-
czne jest dodatkowe mocowanie na cokole dachowym.

 ■ Należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją 
montażu

Rys. G5: Urządzenia 
RoofVent® są 
montowane na dachu. 

 

7.2 Instalacja hydrauliczna

 

Ostrożnie
Istnieje niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefa-
chowego obchodzenia się z urządzeniem. Podłącza-
nie hydrauliczne instalacji może być przeprowadzone 
jedynie przez wyszkolonych specjalistów!

W urządzeniach RoofVent® condens jest już zintegrowany 
cały obwód grzejny. Podczas instalacji należy wykonać 
następujące prace: 

 ■ Przyłączyć rury dopływowe i odpływowe jednostki 
poddachowej do podzespołu generowania ciepła.

 ■ Napełnić obwód grzewczy dostarczonym płynem 
akumulatorowym:
– Ilość płynu ......... ok. 25 l 
– Ciśnienie w instalacji ..... 2 bary w temp. 20 °C

 ■ Kondensat kotła gazowego przepływa przez neutralizator 
i jest zwykle odprowadzany bezpośrednio na dach. Jeśli 
nie jest to zgodne z lokalnymi przepisami, należy 
przyłączyć przewód do zbierania kondensatu:
– połączenie wtykowe ....... DN 40

7.3 Przyłącze gazu

Ostrożnie 
Istnieje niebezpieczeństwo zranienia wskutek 
niefachowego obchodzenia się z urządzeniem. 
Wykonanie przyłącza gazu zlecać tylko fachowcom!

Przestrzegać następujących punktów:
 ■ Dla przewodu gazowego przewidziano otwór na spodniej 

stronie podzespołu generowania ciepła (patrz Rys. G8).
 ■ Przewód gazowy podłączyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami:
– Przyłącze  .............. R ¾" (zewnętrzne)

 ■ Bezpośrednio przed kotłem zamontować zawór 
odcinający gazu.

Rys. G6: Otwór na 
przewód gazowy.

 

RoofVent® condens

Transport i montaż
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Skrzynka rozdzielcza

Magistrala systemowa novaNet

Zasilanie

Alarm zbiorczy

Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik temperatury wewnętrznej

DigiMaster

Strefowa szafka sterownicza

Rys. G7: Schemat ideowy  

RoofVent® condens

Transport i montaż
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7.4 Instalacja elektryczna

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Instalację elektryczną może wykonać tylko 
wykwalifikowany elektryk! 

 ■ Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich 
odpowiednich przepisów (np. EN 60204-1).

 ■ Przy długich przewodach doprowadzających dobrać 
przekroje kabli odpowiednie do wymogów technicznych.

 ■ Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze 
schematem połączeń (prowadzenie kabla w urządzeniu, 
patrz Rys. G8). 

 ■ Magistralę systemową dla sterowania/regulacji ułożyć
oddzielnie od kabli sieciowych.

 ■

 ■ Należy upewnić się, że na miejscu dostępny jest sprzęt 
zabezpieczający przed prądem nadmiarowym dla 
przewodu sieciowego ze strefowej szafki sterowniczej 
(odporność na zwarcia 10kA). 

Wykonać połączenia wtykowe nawiewnika wirowego
Air-Injector do sekcji filtracji i od sekcji filtracji (wewnątrz) 
do jednostki dachowe.

Skrzynka rozdzielcza 
z wyłącznikiem rewizyjnym

Przepusty kabli i połączenia 
wtykowe 

Zasilanie

Kabel magistrali

Gniazdo przyłączeniowe

Rys. G8: Prowadzenie kabla w urządzeniu 

RoofVent® condens

Transport i montaż
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Element Opis Napięcie Kabel Opcja Uwagi

Skrzynka 
rozdzielcza

Zasilanie 3 x 400 V 5 x 6 mm²

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Strefowa 
szafka 
sterownicza 
3–fazowa 

Zasilanie 3 x 400 V 5 x … mm² W zależności od opcji

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną

Zasilanie prądem dla 
RoofVent® condens

3 x 400 V 5 x 6 mm² Dla każdego RoofVent® 
condens

Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Wariant:

Strefowa 
szafka 
sterownicza 
1–fazowa

Zasilanie 1 x 230 V 3 x … mm² W zależności od opcji 

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną 

Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Tabela G10: Wykaz kabli 

RoofVent® condens

Transport i montaż

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4
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8 Specyfikacja

Urządzenie wentylacyjne RoofVent® condens złożone z:
 ■ Jednostki dachowej z odzyskiem energii i podzespołem 

generowania ciepła
 ■ Sekcji filtracji
 ■ Sekcji grzewczej 
 ■ Nawiewnika wirowego Air-Injector
 ■ Sterowania i regulacji

Wszystkie elementy są okablowane z wtyczkami.

8.1  Jednostka dachowa z odzyskiem energii 
i podzespołem generowania ciepła LW.C

 

Samonośna, wodoodporna obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa odporności 
ogniowej B1) z drzwiami ochronnymi dla łatwego dostępu 
do filtra powietrza świeżego i skrzynki rozdzielczej, pokrywa 
rewizyjna z szybkim zamknięciem dla łatwego dostępu do 
filtra powietrza odprowadzanego, wyłącznik rewizyjny na 
zewnątrz do przerywania dostawy wysokiego napięcia.

 
 

Jednostka dachowa zawiera:
 ■ Podzespół generowania ciepła, złożony z gazowego kotła 

kondensacyjnego, komina, pompy cyrkulacyjnej, naczynia 
wzbiorczego i odpływu kondensatu z neutralizatorem

 ■

 ■ Przeciwbieżne przepustnice powietrza świeżego 
i obiegowego z siłownikiem

 ■ Płytowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium 
wyposażony w obejście, rynienka na kondensat i syfon 
dachowy; łącznie z przepustnicami ERG i obejściami 
i z siłownikiem do regulacji odzysku energii

Filtr powietrza świeżego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

 ■ Bezobsługowy wentylator nawiewny z bezpośrednim 
napędem

 ■ Bezobsługowy wentylator wywiewny z bezpośrednim 
napędem wyposażony w przetwornicę częstotliwości

 ■ Skrzynkę rozdzielczą z regulatorem DigiUnit, jako częścią 
systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

Regulator DigiUnit DU5
Moduł regulatora kompletnie okablowany z komponentami 
urządzenia wentylacyjnego (wentylatory, siłowniki, czujniki 
temperatury, czujnik mrozu, kontrola filtra, podzespół 
generowania ciepła):

 ■ Steruje zintegrowanym gazowym kotłem kondensacyjnym 
z modulującym palnikiem 

 ■ Steruje urządzeniem łącznie z rozprowadzaniem 
powietrza według wartości zadanych strefy regulacji

 ■ Reguluje temperaturę powietrza nawiewanego za 
pomocą regulacji kaskadowej

Sekcja wysokiego napięcia
 ■ Sieciowe zaciski przyłączeniowe
 ■ Wyłącznik rewizyjny (może być obsługiwany z zewnątrz)
 ■ Stycznik silnikowy na wentylator

 ■ Zaciski przyłączeniowe do siłowników, czujnika 
temperatury i sterowania palnikiem

 ■ Ogrzewanie skrzynki rozdzielczej 
 ■ Zasilanie prądem gazowego kotła kondensacyjnego 

Typ LW.C-9/DN5

Znamionowy przepływ powietrza 
nawiewanego/wywiewanego

8000 m³/h

Znamionowa moc grzewcza 60 kW
63 %

Pobór mocy na silnik 3.0 kW
Napięcie zasilające 3 x AC 400 V
Częstotliwość 50 Hz

8.2 Sekcja filtracji F.C00/ F.C25/ F.C50 

Obudowa ocynkowanej blachy aluminiowej z kratką 
powietrza zużytego i pokrywą rewizyjną dla łatwego dostępu 
do nagrzewnicy. Sekcja filtracji zawiera:

 ■

 ■ Czujnik temperatury powietrza zużytego
 ■ Korpus tłumiący jako dyfuzor powietrza nawiewanego

Typ F.C __-9

8.3 Sekcja grzewcza H.Z

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, zawiera 
nagrzewnicę wodną z rur miedzianych i płytek aluminiowych 
oraz czujnik mrozu. 

Typ H.Z-9
Moc grzewcza 60 kW

8.4 Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej zawierająca: 
 ■ Wirowy rozdzielacz powietrza z koncentryczną dyszą 

wylotową, regulowanymi łopatkami prowadzącymi 
i zintegrowanym kołpakiem tłumiącym

 ■ Siłownik do automatycznej regulacji rozprowadzania 
powietrza

 ■ Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 ■ Elektryczne gniazdo przyłączeniowe

Typ D -9
Obsługiwana powierzchnia hali … m²

RoofVent® condens

Specyfikacja

 ■ Stycznik silnikowy dla pompy cyrkulacyjnej
 ■ Bezpiecznik dla części elektronicznej
 ■ Transformator dla regulatora DigiUnit i siłowniki

Współczynnik odzysku ciepła 
suchego

Filtr powietrza zużytego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra 
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8.5 Opcje

Wykonanie olejoodporne 
 ■ Materiały olejoodporne
 ■
 ■ Odprowadzanie kondensatu z płytowego wymiennika 

ciepła do wanienki w sekcji filtracji 
 ■ Sekcja filtracji F25 w olejoszczelnym wykonaniu ze 

zintegrowaną wanienką na olej/kondensat i z króćcem 
odpływowym 

Wykonanie higieniczne
 ■
 ■

Tłumik powietrza świeżego ASD
Jako element dobudowany przy drzwiach zabezpieczających 
przed wpływami atmosferycznymi, obudowa z ocynkowanej 
blachy aluminiowej z okładziną z materiału tłumiącego, do 
redukcji emisji hałasu drzwi, tłumienie ___ dB 

Tłumik powietrza wywiewanego FSD
Jako element dobudowany przy kratce wywiewnej, obudowa 
z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudowanymi rozgałęź-
nikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji hałasu kratki 
wywiewnej, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza nawiewanego ZSD
Jako element wbudowany w komponent jednostki podda-
chowej, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do 
redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza odprowadzanego ABSD 
Jako element dobudowany przy kratce powietrza odprowa-
dzanego, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do 
redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB 

Kołpak wygłuszający AHD 
Składa się z kołpaka tłumiącego o dużej pojemności oraz 
przysłony pokrytej materiałem dźwiękochłonnym, tłumienie 
4 dB

Siłowniki ze sprężyną zwrotną SMF
Modułowe siłowniki z funkcją bezpieczeństwa w przypadku 
awarii prądu, na przepustnicy powietrza świeżego i ERG.

Skrzynka wywiewna AK
Wykonana z ocynkowanej blachy aluminiowej z czterema 
regulowanymi kratkami powietrza wywiewanego (zamiast 
nawiewnika wirowego)  

Eliminator skraplania TA
Składa się z aluminiowych żeber umieszczonych na 
drodze przepływu powietrza wywiewanego po stronie 

8.6 Sterowanie i regulacja 

Cyfrowy system regulacyjny dla energooszczędnej eksploatacji
zdecentralizowanych systemów wentylacji i klimatyzacji w halach:  

 ■ Struktura systemu wg modelu warstwowego OSI
 ■ Wykonane w miejscu połączenia poszczególnych modułów 

regulacyjnych poprzez magistralę systemową novaNet 
w swobodnej topologii 

 ■ Równorzędna komunikacja poprzeczna (peer-to-peer/ 
multipeer) poprzez protokół novaNet 

 ■ Szybkie czasy reakcji dzięki zależnemu od zdarzeń transfe-
rowi danych 

 ■ Fabrycznie zaadresowane moduły regulacyjne ze zintegro-
waną ochroną przed piorunami i buforowanym przez baterię 
modułem RAM

 ■ Niewymagane są prace inżynieryjne (bindingu) na miejscu

Regulator DigiNet 

DigiMaster DM5
Wstępnie zaprogramowany regulator Plug & Play z graficznym 
interfejsem użytkownika, składający się z panelu dotykowego 
z kolorowym wyświetlaczem zamontowanego na drzwiach 
szafy sterowniczej strefy. 

 ■ Kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa alarmów, parametry sterowania)

DigiCom DC5
Pakiet składający się z oprogramowania obsługowego, routera 
novaNet i kabli połączeniowych do obsługi Hoval DigiNet za 
pomocą komputera PC:

 ■ Kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, ustawienia alarmowe, parametry sterowania)

 ■ Funkcja trendu, zapisywanie danych i książka logów
 ■ Zróżnicowana ochrona hasłem

DigiEasy DE5
Urządzenie dodatkowe do obsługi stref regulacji, do instalacji 
w dowolnym miejscu w podtynkowym gnieździe potrójnym lub 
w drzwiach strefowej szafki sterowniczej:

 ■ Wyświetlanie aktualnej wartości zadanej dla temperatury 
wewnętrznej 

 ■ Zwiększanie lub zmniejszanie wartości zadanej 
o maksymalnie 5°C

 ■ Wyświetlanie i potwierdzanie alarmów
 ■ Przełączanie trybu pracy

RoofVent® condens

Specyfikacja

Filtr powietrza wywiewanego, klasa F5

Filtr powietrza świeżego, klasa F7
Filtr powietrza wywiewanego, klasa F5

wlotu powietrza płytowego wymiennika ciepła w celu 
odprowadzenia kondensatu na dach.
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 ■ 1 czujnik temperatury zewnętrznej
 ■ 1 transformator 230/24 V
 ■ 2 wyłączniki ochronne przewodu do transformatora 

(1-biegunowe)
 ■ 1 przekaźnik
 ■ 1 wyłącznik bezpieczeństwa (2-biegunowy, zewnętrzny)
 ■ Zaciski wejściowe i wyjściowe (góra)
 ■ 1 schemat elektryczny instalacji 
 ■ 1 układ sterowania DigiZone, 1 przekaźnik oraz 1 czujnik 

temperatury wewnętrznej (załączony) dla każdej strefy.

Układ sterowania DigiZone DZ5
Urządzenie sterujące na strefę regulacji, zamontowane 
w strefowej szafce sterowniczej: 

 ■ Urządzenie sterujące na strefę regulacji, zamontowane 
w strefowej szafce sterowniczej: 

 ■ Przełącza tryby pracy odpowiednio do programu 
włączania czasowego

 ■ Ustawia wyjście alarmu zbiorczego

Opcje
 ■ Lampka alarmu
 ■ Gniazdo
 ■ 2 -biegunowe wyłączniki 
 ■ Zasilanie prądem dla urządzeń Hoval z zamontowanym 

regulatorem DigiUnit 
 ■ Integracja urządzeń Hoval bez zamontowanego 

regulatora DigiUnit
 ■ Uśrednianie temperatury wewnętrznej
 ■ Układ sterowania DigiPlus 
 ■ Czujnik wilgotności
 ■ Czujnik CO2

 ■ Podstawa

RoofVent® condens

Opcje
 ■ Okno dla DigiMaster
 ■ Rama IP65
 ■ Gniazdo wtykowe novaNet
 ■ Router novaNet
 ■ 4 funkcje specjalne z wyłącznikiem
 ■ 8 funkcji specjalnych z 2 wyłącznikami
 ■ 8 funkcji specjalnych z 2 wyłącznikami
 ■ Montaż DigiEasy

Strefowa szafka sterownicza DigiNet
Strefowa szafka sterownicza (blacha stalowa lakierowana 
RAL 7035) zawiera:

Specyfikacja
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RoofVent® direct cool
Urządzenie wentylacyjne z systemem chłodzenia „single split” do ogrzewania 
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1 Zastosowanie

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia RoofVent® direct cool służą do doprowadzania 
powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego 
oraz do ogrzewania i chłodzenia z odzyskiem energii obiek-
tów wielkokubaturowych. Zastosowanie zgodne z przezna-
czeniem obejmuje także przestrzeganie instrukcji producen-
ta w zakresie montażu, uruchamiania, eksploatacji i konser-
wacji (instrukcja obsługi).
Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za 
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

1.2 Użytkownicy

Urządzenia RoofVent® direct cool wolno montować, obsługi-
wać i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolo-
nym fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami 
i ewentualnymi zagrożeniami.
Instrukcja użytkowania skierowana jest do inżynierów 
i techników oraz fachowców techniki budowlanej, grzewczej
i wentylacyjnej. 

1.3 Zagrożenia 

Urządzenia RoofVent® direct cool zbudowane są w oparciu 
o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. 
Niekiedy mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności mogą 
jednak wystąpić zagrożenia, między innymi:

 ■ Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy przy 
instalacji elektrycznej

 ■ Możliwość strącenia części (np. narzędzia) podczas pracy 
przy urządzeniach wentylacyjnych

 ■ Zagrożenie podczas pracy na dachu
 ■ Uszkodzenie podzespołów lub komponentów wskutek

uderzenia piorunem
 ■ Wadliwe działanie uszkodzonych części
 ■ Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody przy pracach 

na instalacji zasilania ciepłą wodą
 ■ Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidłowo 

domkniętych pokrywach rewizyjnych

2 Budowa i funkcje

RoofVent® direct cool służy do wentylacji oraz ogrzewania 
i chłodzenia dużych pomieszczeń (hale produkcyjne, centra 
handlowe, hale sportowe, hale targowe, itp.). Spełnia 
następujące funkcje:

 ■ Ogrzewanie (z podłączeniem do centralnego systemu 
grzewczego) 

 ■ Chłodzenie (ze zintegrowanym systemem chłodzącym 
„single split) 

 ■ Doprowadzanie powietrza świeżego
 ■ Odprowadzanie powietrza zużytego
 ■ Recyrkulacja powietrza 
 ■ Odzysk energii 
 ■ Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy
 ■

Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych
urządzeń RoofVent® direct cool i pracuje z reguły bez kana-
łów powietrza nawiewanego i odprowadzanego. Urządzenia 
są montowane w konstrukcji dachu hali w sposób rozproszo-
ny i tam konserwowane. 
Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza
urządzenia RoofVent® direct cool posiadają szeroki zakres 
działania. Dlatego w porównaniu z innymi systemami, do 
zapewnienia właściwych warunków dla danego pomiesz-
czenia można ograniczyć ilość zastosowanych urządzeń. 
W urządzeniu RoofVent® direct cool zamontowany jest 
parownik bezpośredni; w pobliżu w jednostce dachowej 
zamontowana jest jednostka skraplacza. Pozwala to na 
zaoszczędzanie centralnego zasilania w zimno w formie 
zestawu dla wody zimnej.

2.1 Budowa urządzenia

Urządzenie RoofVent® direct cool składa się z następujących 
elementów:

 ■ Jednostka dachowa z odzyskiem energii: samonośna 
obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, z izolacją 
wewnętrzną (klasa B1) 

 ■ Sekcja filtracji: 
w celu dopasowania do lokalnych warunków montażowych 
dostarczana w trzech standardowych długościach 
w zależności od wielkości urządzenia

 ■ Sekcja chłodząca z parownikiem bezpośrednim (z izolacją 
wewnętrzną)

 ■ Sekcja grzewcza (z izolacją wewnętrzną): 
przyłącza nagrzewnic możliwe po każdej stronie (standar-
dowo pod kratką powietrza odprowadzanego)

 ■ Nawiewnik wirowy Air-Injector (z izolacją wewnętrzną): 
opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik wiro-
wy do bezprzeciągowej dystrybucji powietrza na dużej 
powierzchni

 ■ Jednostka skraplacza: 
Samonośna obudowa wykonana z powlekanej blachy 
stalowej

Urządzenie dostarczane jest w trzech częściach: jednostka 
dachowa, jednostka poddachowa oraz jednostka skraplacza 
(patrz Rys. H1). Elementy jednostki dachowej i jednostki 
poddachowej są połączone ze sobą połączone śrubowo 
i można je pojedynczo demontować.

RoofVent® direct cool

Zastosowanie 

Filtrowanie powietrza 
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2.2 Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy

Głównym elementem urządzenia jest opatentowany nawiewnik 
powietrza - Air-Injector. Jego regulowane łopatki pozwalają na 
ciągłą regulację kąta wylotu powietrza. Ustawienie uzależnione 
jest od wydajności nawiewnika, wysokości montażu oraz 
różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym 
a powietrzem w pomieszczeniu. Powietrze jest więc nawiewa-
ne pionowo w dół, w stożku, lub poziomo do pomieszczenia. 
Gwarantuje to:

 ■ że za pomocą każdego urządzenia RoofVent® direct cool 
wentylowana, ogrzewana i chłodzona jest duża 
powierzchnia hali,

 ■ brak przeciągów w obsługiwanych pomieszczeniach 
 ■ oszczędność energii przez redukcję do minimum 

rozwarstwienia temperaturowego w pomieszczeniu.

Jednostka naddachowa: 
Jednostka dachowa z odzyskiem 
energii  

Jednostka poddachowa:
a Sekcja filtracji
b  Sekcja chłodząca (z parowni-

kiem bezpośrednim)
c Sekcja grzewcza 
d Nawiewnik wirowy

Jednostka skraplacza 

Rys. H1: Komponenty urządzenia RoofVent® direct cool 

a

b
c
d

RoofVent® direct cool

Budowa i funkcje  
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Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector:
reguluje kształt nawiewu powietrza, bezstopniowo z pionowego do 
poziomego

Czujnik mrozu

Złącze odpływu kondensatu

Zawór rozprężny  

Kratka powietrza wywiewanego

Przepustnica ERG i obejścia:
przeciwbieżne przepustnice do regulacji odzysku energii, z siłownikiem 

Pokrywa rewizyjna:

Jednostka skraplacza:
złożona z chłodzonego powietrzem skraplacza, sprężarki spiralnej 
(sprężarek spiralnych), zbiornika na czynnik chłodniczy, skrzynki na 
przyłącza elektryczne oraz armatur

Drzwi zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi:

Przepustnica powietrza świeżego i obiegowego:
przeciwbieżne przepustnice do przełączania między powietrzem świeżym 
a obiegowym, z siłownikiem 

Przepustnica grawitacyjna:
zamyka obejście podczas przestoju eksploatacyjnego zapobiegając utratom 
ciepła

Wentylator wywiewny:
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem

Kratka wywiewna:
Dostęp do wentylatora wywiewnego 

Płytowy wymiennik ciepła:
z obejściem do regulacji odzysku energii i odpływem kondensatu

Pokrywa rewizyjna:
dostęp do wentylatora nawiewowego  

Wentylator nawiewny:
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do chłodnicy

Chłodnica:

Separator skroplin 

Nagrzewnica:

Rys. H2: Budowa urządzenia RoofVent® direct cool 

RoofVent® direct cool

Budowa i funkcje 

Filtr powietrza zużytego:
filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

dostęp do filtra powietrza zużytego

dostęp do filtra powietrza świeżego oraz do skrzynki rozdzielczej

Filtr powietrza świeżego:
filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

parownik bezpośredni wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi żeberkami

nagrzewnica wodna wykonana z rur miedzianych z aluminiowymi żeberkami
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Wlot powietrza świeżego przez osłonę zabezpieczającą 
przed wpływem warunków atmosferycznych

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień 

Przepustnica powietrza świeżego z siłownikiem

Płytowy wymiennik ciepła 

Wentylator nawiewny

Tłumik i dyfuzor

Chłodnica (parownik bezpośredni)

Separator skroplin

Nagrzewnica (parownik bezpośredni)

Separator skroplin 

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

Nawiewnik wirowy z siłownikiem 

Wlot powietrza zużytego przez kratkę powietrza 
wywiewanego

Czujnik temperatury powietrza wywiewanego

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień 

Przepustnica powietrza obiegowego (przeciwbieżnie
połączona z przepustnicą powietrza świeżego)

Przepustnica ERG/obejścia z siłownikiem

Przepustnica grawitacyjna

Wentylator wywiewny

Tłumik i dyfuzor 

Wylot powietrza wywiewanego przez kratkę wywiewną

Rys. H3: Schemat działania urządzenia RoofVent® direct cool  

RoofVent® direct cool

Budowa i funkcje 
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2.3 Tryby pracy

Urządzenie RoofVent® direct cool posiada następujące tryby pracy:
 ■ Wył.
 ■ Wentylacja
 ■ Recirculacja
 ■ Recirculacja nocna

 ■ Powietrze wywiewane
 ■ Powietrze nawiewane
 ■ Chłodzenie nocne w porze letniej
 ■ Tryb awaryjny

System regulacyjny DigiNet steruje tymi trybami pracy automatycznie, w każdej 
strefie regulacji odpowiednio do programu wyłączania czasowego (wyjątek: 
Tryb awaryjny). Dodatkowo można:

 ■ ręcznie przełączać tryb pracy danej strefy regulacji.
 ■ przełączać każde urządzenie RoofVent® indywidualnie na tryb pracy Wył., 

Recyrkulacja, Powietrze wywiewane, Powietrze nawiewane oraz Tryb 
awaryjny. 

Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic Opis

OFF Wył.
Wentylatory są wyłączone. 
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
pozostaje aktywne. Brak regulacji
temperatury wewnętrznej.

Gdy urządzenie nie 
jest potrzebne

Wentylator nawiewny ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Otwarta
Ogrzewanie  ...................... Wył.
Chłodzenie  ....................... Wył.

VE2 Wentylacja
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia i wywiewa 
powietrze zużyte. Zależnie od zapotrze-
bowania na ciepło/ zimno i zależnie od 
warunków termicznych, regulowane są 
ogrzewanie/ chłodzenie. Wartość zadana 
temperatury wewnętrznej w dzień jest 
aktywna.

Podczas korzystania
z pomieszczenia

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 – 100 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 

................. Zamknięta
Ogrzewanie   ...................... 0 – 100 %
Chłodzenie  ....................... 0 – 100 %

REC Recyrkulacja 
Tryb wł./ wył.: Przy zapotrzebowaniu na 
ciepło lub zimno, urządzenie RoofVent® 
zasysa powietrze z pomieszczenia, 
podgrzewa lub chłodzi je i ponownie 
nawiewa je do pomieszczenia.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Do podgrzewania 
wstępnego 
i chłodzenia 
wstępnego

Wentylator nawiewny  ........ Wł. 1) 2)

Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie/chłodzenie  .... Wł. 1)

Ogrzewanie/chłodzenie  .... Wł. 2)

1) przy zapotrzebowaniu na ciepło
2) przy zapotrzebowaniu na zimno

RECN Recyrkulacja nocna
Podobnie jak w przypadku REC, ale 
z wartością zadaną temperatury
wewnętrznej na noc

W nocy i w czasie 
weekendu  

EA Powietrze wywiewane
Urządzenie RoofVent® wywiewa zużyte 
powietrze z pomieszczenia. Brak 
regulacji temperatury wewnętrznej.

W nocy i w czasie 
weekendu  

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie  ...................... Wył.
Chłodzenie  ....................... Wył.

RoofVent® direct cool

Budowa i funkcje 
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Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic Opis

SA Powietrze nawiewane
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia. Zależnie 
od zapotrzebowania na ciepło/ zimno 
i zależnie od warunków termicznych 
regulowane jest ogrzewanie/chłodzenie. 
Zużyte powietrze z pomieszczenia 
wypływa przez otwarte okna i drzwi na 
zewnątrz lub jest wywiewane przez inny 
system. 
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie  ...................... 0 – 100 %
Chłodzenie  ....................... 0 – 100 %

NCS Chłodzenie nocne w porze letniej
Tryb wł./wył.: Jeśli pozwala na to obecna 
temperatura, urządzenie RoofVent® 
nawiewa chłodne świeże powietrze do 
pomieszczenia i wywiewa cieplejsze 
powietrze z pomieszczenia. Wartość 
zadana temperatury wewnętrznej 
w nocy jest aktywna.
Urządzenie nawiewa powietrze pionowo 
w dół i uzyskuje w ten sposób możliwie 
największą wydajność.

Do swobodnego 
chłodzenia w nocy

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wł. *)

Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta *)

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta *)

Ogrzewanie  ...................... Wył.
Chłodzenie  ....................... Wył.

*) w zależności od warunków termicznych  

– Tryb awaryjny
Urządzenie RoofVent® zasysa powietrze 
z pomieszczenia, podgrzewa je i nawie-
wa je ponownie do pomieszczenia. 
Ogrzewanie jest włączane poprzez 
sterowanie wymuszone przy zaworze 
mieszającym. 
Brak regulacji temperatury wewnętrznej. 

Jeżeli system DigiNet 
nie pracuje (np. przed 
uruchomieniem)

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Odzysk energii  ............... 0 %
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie  ...................... Wł.
Chłodzenie  ....................... Wył.

1) Kod ten oznacza dany tryb pracy w systemie regulacyjnym DigiNet (patrz Część L „Sterowanie i regulacja”).

Tabela H1: Tryby pracy urządzenia RoofVent® direct cool 

RoofVent® direct cool

Budowa i funkcje 
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3 Dane techniczne

3.1 Oznaczenia urządzeń

Jednostka poddachowa

DIC - 6 / DN5 / LW + F00 - K.Y - H.B - D / ...

Typ urządzenia
RoofVent® direct cool

Wielkość 
6 lub 9

Sterowanie
DN5 Wykonanie dla DigiNet 5

Jednostka dachowa
Jednostka dachowa z odzyskiem energii  

Sekcja filtracji
F00 Sekcja filtracji, krótka
F25 Sekcja filtracji, średnia
F50 Sekcja filtracji, długa

Sekcja chłodząca
K.Y Sekcja chłodząca z chłodnicą typu Y (parownik bezpośredni)

Sekcja grzewcza
H.A Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu A
H.B Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu B
H.C Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu C

Nawiewnik wirowy

Opcje

GF - 44

Typ urządzenia
Condenser unit from R-System

Wydajność chłodzenia
44 44 kW (Dla urządzenia o wielkości 6)
66 66 kW (Dla urządzenia o wielkości 9)

Tabela H2: Oznaczenie urządzeń  

RoofVent® direct cool

Dane techniczne 



184

3.2 Granice zastosowania urządzenia

Typ urządzenia DIC-6 DIC-9

Temperatura powietrza zużytego maks. °C 50 50

Odprowadzana wilgotność względna maks. % 60 60

Zawartość wody w powietrzu zużytym1) maks. g/kg 12.5 12.5

Temperatura zewnętrzna 2) min. °C -30 -30

Temperatura medium grzewczego maks. °C 120 120

Ciśnienie robocze maks. kPa 800 800

Temperatura powietrza nawiewanego maks. °C 60 60

Minimalny czas pracy VE2 min. min 30 30

Ilość kondensatu maks. kg/h 60 150

min. m³/h 3100 5000

Tabela H3: Granice zastosowania urządzenia RoofVent® direct cool 

3.3 Przepływ powietrza, przyłącza elektryczne

Typ urządzenia DIC-6 DIC-9

Rozprowadzanie 
powietrza 

1) Powietrze
nawiewane

Powietrze
wywiewane

Obsługiwana powierzchnia hali Maks. 426 748

Odzysk energii Min. % 60 63

Parametry wentylatora Napięcie zasilające V AC 3 x 400 3 x 400

Dopuszczalna tolerancja napięcia % ± 10 ± 10

Częstotliwość Hz 50 50

Pobór mocy na silnik kW 1.8 3.0

Pobór prądu A 4.0 6.5

Wartość nastawcza termoprzekaźnika A 4.6 7.5

Prędkość obrotowa (nominalnie) obr./min.

Siłowniki Napięcie zasilające V AC 24 24

Częstotliwość Hz 50 50

Napięcie sterujące V DC 2…10 2…10

Moment obrotowy Nm 10 10

Czas biegu dla obrotu 90° s 150 150

Kontrola filtra Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia Pa 300 300
1) Odniesienie: RoofVent® direct cool z nagrzewnicą typu B i pionowym kierunkiem nawiewu powietrza

Tabela H4: Dane techniczne urządzenia RoofVent® direct cool

RoofVent® direct cool

Dane techniczne 

Przepływ powietrza

Znamionowy przepływ powietrza m³/h 5000 7650

m³/h 5000 7650

m²

Współczynnik odzysku ciepła 
suchego

1440 1435
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3.4 Dane techniczne jednostki skraplacza

Typ urządzenia GF44 GF66

Zastosowanie dla RoofVent® DIC-6 DIC-9

Znamionowa wydajność chłodnicza kW 44 66

Zakres regulacji % 0…100 0…100

Medium chłodnicze R410a R410a

kg 15 15

Temperatura parowania °C 5.0 5.0

Poziom ciśnienia akustycznego (5m) 1) dB (A) 57 59

Poziom ciśnienia akustycznego 2) dB (A) 77 79

Napięcie zasilające V AC 3 x 400 3 x 400

Częstotliwość Hz 50 50

Pobór mocy kW 12.5 21.0

Maks. pobór prądu A 25 38

Wartość współczynnika COP 3.71 3.93

Prąd rozruchowy A 2 x 101 2 x 118

Temperatura otoczenia (w czasie pracy) °C -5…+40 -5…+40
1)

2)  

Tabela H5: Dane techniczne jednostki skraplacza z Systemu R.

RoofVent® direct cool

Dane techniczne 

Ilość medium chłodniczego 

przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
określone wartości są wartościami maksymalnymi; poziom hałasu waha się ze względu na technologię 
spiralną
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3.5 Ciśnienie akustyczne 

Typ urządzenia DIC-6 DIC-9
Tryb pracy VE2 REC VE2 REC
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego 
(w odległości 5 m) 1)

dB (A) 46 60 58 47 46 52 66 57 49 48

Łączny poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 68 82 80 69 68 74 88 79 71 70

Oktawowy poziom 
ciśnienia akustycznego

63 Hz dB (A) 51 63 62 48 54 52 69 59 54 56

125 Hz dB (A) 55 71 70 56 63 63 78 70 60 63
2) 250 Hz dB (A) 61 76 74 64 63 65 81 71 63 66

500 Hz dB (A) 61 75 71 61 58 66 81 70 62 61

1000 Hz dB (A) 65 77 72 63 57 71 81 72 67 60

2000 Hz dB (A) 57 72 72 60 56 66 80 73 64 58

4000 Hz dB (A) 49 71 71 57 48 58 76 71 58 50

8000 Hz dB (A) 36 65 63 49 42 44 70 62 51 41

1)

2) na zewnątrz (jednostka dachowa)

Tabela H6: Ciśnienia akustyczne urządzenia RoofVent® direct cool  

RoofVent® direct cool

Dane techniczne 

przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
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3.6 Wydajność grzewcza

 

Informacja
Dane eksploatacyjne wypisane poniżej odnoszą się do najczęstszych warunków projektowych. 
Należy wykorzystać program do wybierania „HK-Select”, aby wyliczyć dane eksploatacyjne dla 
innych danych projektowych. Można pobrać „HK-Select” za darmo w Internecie. 

Temperatura powietrza świeżego -5 °C -15 °C
Nagrzew-
nica
wodna

TG Hmax tnaw ∆pW mW Q QTG Hmax tnaw ∆pW mW

°C kW kW m °C kPa l/h kW kW m °C kPa l/h

80/60 DIC-6 A 35 20 14.3 29 7 1485 37 17 15.8 27 8 1571

DIC-6 B 49 34 11.1 37 13 2099 52 32 11.6 36 14 2222

DIC-6 C 75 60 8.6 52 12 3210 79 59 8.7 51 13 3399

60/40 DIC-6 A 22 7 23.9 22 3 931 24 4 25.0 20 4 1018

DIC-6 B 31 16 15.9 27 6 1312 34 13 17.6 25 7 1438

DIC-6 C 47 33 11.3 36 5 2035 52 32 11.5 36 6 2225

80/60 DIC-9 A 58 39 13.9 32 6 2480 61 34 14.8 30 7 2606

DIC-9 B 73 54 11.8 38 10 3148 77 50 12.3 36 11 3310

DIC-9 C 112 93 9.2 53 10 4823 118 91 9.3 52 11 5070

60/40 DIC-9 A 36 16 21.1 24 3 1530 39 12 25.0 22 3 1659

DIC-9 B 45 26 16.8 27 4 1939 49 22 18.2 26 5 2104

DIC-9 C 70 51 12.1 37 4 3020 76 49 12.4 36 5 3269

Legenda: Typ   = Typ nagrzewnicy/chłodnicy
Q = Moc grzewcza
QTG =  Wydajność na pokrycie fabrycznych strat ciepła 
Hmax = Maksymalna wysokość nawiewu 
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego 
∆pW = Straty ciśnienia po stronie wody
mW

Odnosi się do: Temperatury w pomieszczeniu = 18°C, powietrza wywiewanego 20°C/40% wilgotności względnej

Tabela H7: Moce grzewcze RoofVent® direct cool 

 

Informacja
Wydajność na pokrycie strat ciepła (QTG) dopuszcza wymaganie dot. ciepła wentylacji (QV) 
oraz wydajność odzysku energii (QER) w odpowiednich warunkach temperaturowych. Oblicza się 
je w następujący sposób: QTG = Q + QER – QV

RoofVent® direct cool

Dane techniczne 

Wielkość Typ Q Q

 = Ilość wody
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3.7 Wydajność chłodzenia

Wielkość DIC-6 DIC-9
tF rhF Qodcz Qłącz QTG tnaw mK Qodcz Qłącz QTG tnaw mK

°C % kW kW kW °C kg/h kW kW kW °C kg/h

28 40 23 32 17 12 11 35 48 26 12 16

60 21 44 15 13 28 32 67 23 13 43

32 40 27 42 21 13 19 41 65 32 13 30

60 19 44 13 18 36 29 68 20 18 56

Legenda: tF = Temperatura powietrza świeżego
rhF = Wilgotność względna powietrza świeżego
Qodcz = Odczuwalna moc chłodnicza
Qłącz = Łączna wydajność chłodzenia
QTG =  Zapotrzebowanie na pokrycie fabrycznych strat chłodzenia 

(→ odczuwalne chłodzenie)
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego
mK = Ilość kondensatu

Odnosi się do:  ■ Temperatury powietrza świeżego = 28°C, powietrza w pomieszczeniu = 22°C, 
powietrza odprowadzanego = 24°C/50% wilgotność względna

 ■ Temperatury powietrza świeżego = 32°C, powietrza w pomieszczeniu = 26°C, 
powietrza odprowadzanego = 28°C/50% wilgotność względna

Tabela H8: Wydajność chłodzenia urządzenia RoofVent® direct cool 

 

Informacja
Wydajność na pokrycie fabrycznych strat (QTG) dopuszcza wymaganie 
dot. chłodzenia wentylacji (QV) oraz wydajność odzysku energii (QER) 
w odpowiednich warunkach temperaturowych. Oblicza się je w następujący 
sposób: QTG = Qsen + QER – QV

RoofVent® direct cool

Dane techniczne 
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3.8 Minimalne i maksymalne odległości

Y X/2 X 

Typ urządzenia DIC-6 DIC-9 Urządzenia RoofVent® ustawić w taki sposób, by nie zasysały 
podgrzanego przez skraplacz powietrza jako powietrza 
zewnętrznego.

Urządzenia RoofVent® - ustawić w taki sposób, by jedno 
urządzenie nie zasysało powietrza wywiewanego z innego 
urządzenia jako powietrza świeżego.

Kratka powietrza odprowadzanego musi być łatwo dostępna

W celu serwisowania i konserwacji na tylnej stronie przyłącza 
nagrzewnicy pozostawić ok. 1,5 m przestrzeni.

Strumień powietrza nawiewanego musi rozchodzić się bez 
przeszkód (zwracać uwagę na wsporniki i lampy).

Odległości pomiędzy
urządzeniami X 

11 13

Maks. m 21 27

Wysokość 
nawiewu Y 1)

Min. 1) m 4.0 5.0

Maks. 2) m 9 … 25 m
1)  Przy opcji ze skrzynką wywiewną minimalna wysokość 

montażu jest o 1 m niższa (patrz rozdział K „Opcje”)
2)  Wysokość maksymalna zmienia się zależnie od warunków 

brzegowych (wartości, patrz Tabela H7). 

Tabela H9: Minimalne i maksymalne odległości  

RoofVent® direct cool

Dane techniczne 

Min. m
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3.9 Wymiary i masy

Jednostka dachowa LW

Sekcja filtracji krótka F00/średnia F25/długa F50

Przepusty kabli 

Pokrywa rewizyjna

Sekcja chłodząca K

Sekcja grzewcza H

Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Przewód gazu zasysanego   

Przewód cieczy

Złącze odpływu kondensatu 

Odpływ nagrzewnicy wodnej 

Rys. H4: Arkusz wymiarowy dla RoofVent® direct cool (wymiary w mm) 

80

RoofVent® direct cool

Dane techniczne 

Dopływ nagrzewnicy wodnej 
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Typ urządzenia DIC-6 DIC-9

Wymiary jednostki 
dachowej

A mm 2100 2400

B mm 1080 1380

C mm 1390 1500

D mm 600 675

E mm 1092 1392

Wymiary jednostki 
poddachowej

Wykonanie sekcji filtracji F00 F25 F50 F00 F25 F50

G mm 940 1190 1440 980 1230 1480

S mm 2320 2570 2820 2460 2710 2960

H mm 530 780 1030 530 780 1030

F mm 980 1240

J mm 410 450

K mm 848 1048

M mm 620 610

M2 mm 270 300

N mm 123 92

N2 mm 101 111

O mm 767 937

P mm 254 360

P2 mm 758 882

Q mm 490 570

R mm 900 1100

V mm 500 630

W mm 54 53

Dane chłodnicy 
(Typ Y)

Objętość wewnętrzna l 9.3 13.9

L " 42 x 2.0 42 x 2.0

L1 " 28 x 1.5 35 x 1.5

Dane nagrzewnicy Typ nagrzewnicy A B C A B C
Pojemność wodna l 3.1 3.1 6.2 4.7 4.7 9.4
L2 " Rura z gwintem

  1 ¼ (wewn.)
Rura z gwintem

  1 ½ (wewn.)

Masy Roof unit kg 390 560

Jednostka poddachowa 
(z F00) 

Sekcja filtracji F00 kg 63 82

Sekcja chłodząca kg 76 111

Sekcja grzewcza kg 30 30 37 44 44 54

Nawiewnik wirowy kg 37 56

Łącznie (z F00) kg 596 596 603 853 853 863

Sekcja filtracji F25 1) kg + 11 + 13

Sekcja filtracji F50 1) kg + 22 + 26
1)

Tabela H10: Wymiary i masy urządzenia RoofVent® direct cool

RoofVent® direct cool

Dane techniczne 

kg 206 206 213 293 293 303

Masa dodatkowa w porównaniu z wykonaniem ze sekcji filtracji F00
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Jednostka skraplacza GF-66

20
49

19
80

12002300

Masa
 ■ GF-44: 610 kg
 ■ GF-66: 680 kg

Wyłącznik izolujący 

Skrzynka rozdzielcza 

Złącze obiegu zimnego 

Przepusty kabli

Tabela H11: Wymiary i masy jednostki skraplacza GF (wymiary w mm) 

RoofVent® direct cool

Dane techniczne 
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3.10 Przepływ powietrza przy dodatkowych stratach ciśnienia

Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

DIC-6

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

0 0 6  0   5  5  0  0 5  0  0  0 4  5  0  0 4  0  0  0

Powietrze nawiewane

Przykład: 
Przy dodatkowych 
stratach ciśnienia
= 42 Pa otrzymujemy 
nowy przepływ 
powietrza = 4800m3/h

Wykres H1: Przepływ powietrza RoofVent® direct cool DIC-6 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

DIC-9

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

 8  5  00 8  0  0  0 7  5  0  0  7  6  5  0 7  0  0  0 6  5  0  0

Powietrze nawiewane

Wykres H2: Przepływ powietrza RoofVent® direct cool DIC-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® direct cool

Dane techniczne 

Przepływ powietrza w m3/h

Przepływ powietrza w m3/h



194

4 Przykład konstrukcji

 

Informacja
Poniższy przykład konstrukcji odnosi się do trybu chłodzenia. Projektowanie dla funkcji grzew-
czej może być przeprowadzone podobnie jak w przykładzie w rozdziale B „RoofVent® LHW”.

Dane wyjściowe
 ■

 ■ Wymiary hali (długość, szerokość, wysokość)
 ■ Warunki projektu
 ■ Żądana temperatura w pomieszczeniu (na zajmowanej 

powierzchni)
 ■ Temperatura powietrza odprowadzanego 1)

 ■ Obciążenie termiczne układu chłodniczego 
1)  Temperatura powietrza zużytego jest z reguły wyższa od temperatury 

w pomieszczeniach pobytowych. Spowodowane jest to nieuniknionymi 
w wysokich halach warstwami termicznymi, które można jednak 
zredukować do minimum za pomocą nawiewnika wirowego. Dlatego 
można przyjmować gradient temperatury 0.2 K na metr wysokości hali.

Przykład
 ......13'500 m³/h

Wymiary hali (D x S x W) ..................... 50 x 18 x 10 m
Warunki projektu ...................................... 28 °C / 40 %
Żądana temperatura w pomieszczeniu ...............22 °C
Temperatura powietrza 
odprowadzanego ..................................... 24 °C / 50 %
Obciążenie termiczne układu chłodniczego ...... 45 kW

Temperatura w pomieszczeniu:...........................22 °C
Gradient temperatury: .................................. 10 · 0.2 K
Temperatura powietrza wywiewanego:.............= 24 °C

Wymagana liczba urządzeń nwym
W oparciu o przepływ powietrza na urządzenie (patrz Tabela 
H4), należy wybrać prowizorycznie wielkość urządzenia. 
(Zależnie od wyniku dalszych obliczeń powtórzyć dobór dla 
innej wielkości urządzenia). 

nwym = Vwym / VG

Vwym
VG =  

nwym = 13'500/5'000
nwym = 2.7

Wybierz 3 szt. DIC-9.

V = n · VG

n = wybrana liczba urządzeń

V = 3 · 5'000
V = 15'000 m³/h

Zapotrzebowanie na pokrycie strat chłodzenia 
(odczuwalna wydajność chłodzenia) w każdym 
urządzeniu QTG (w kW) 

QTG = QTeff / n

nwym = 45/3
QTeff = 15 kW

Kontrola wydajności chłodniczej 
Należy porównać wymaganą wydajność na pokrycie strat 
chłodzenia w każdym urządzeniu z danymi z Tabeli H8. 

Rzeczywista wydajność QTG = 17 kW 
Wymagana wydajność         = 15 kW 
→ OK

RoofVent® direct cool

Przykład konstrukcji  

Zapotrzebowanie na powietrze świeże lub krotność 
wymiany powietrza 

= konieczna ilość powietrza świeżego w m3/h
przepływ powietrza w urządzeniu w m3/h

Rzeczywisty przepływ powietrza świeżego V (w m3/h)

Zapotrzebowanie na powietrze świeże
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Kontrola warunków brzegowych
 ■  Maksymalna obsługiwana powierzchnia hali 

W oparciu o wybraną liczbę urządzeń wyliczyć obsługiwa-
ną powierzchnię hali na urządzenie. Jeżeli jest ona więk-
sza od wartości maksymalnej zgodnie z Tabelą H4, należy 
zwiększyć liczbę urządzeń.

 ■ Utrzymywanie minimalnych i maksymalnych odległości
Wynikające z wymiaru hali i rozmieszczenia urządzeń 
odległości skontrolować w oparciu o dane z Tabeli H9.

Powierzchnia hali na urządzenie = 50 · 18 / 3 =  300 m² 
  =  426 m²  

→ OK

Minimalne i maksymalne odległości można zachować przy 
symetrycznym rozmieszczeniu urządzeń. 
→ OK

Przy większej ilości urządzeń rośnie elastyczność przy 
eksploatacji, prowadzi to jednak do wzrostu kosztów. Dla 
optymalnego wyniku należy zestawić koszty i jakość 
wentylacji. 

Należy wybrać 3 szt. DIC-6. Gwarantują one nisko 
kosztową i oszczędną eksploatację. 

RoofVent® direct cool

Przykład konstrukcji  

Określenie ilości jednostek

Maks. obsługiwana powierzchnia hali
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5 Opcje 

Szeroka gama akcesoriów dodatkowych pozwala dostosować urządzenia RoofVent® direct cool do 
indywidualnych potrzeb projektu. Szczegółowy opis wszystkich akcesoriów dodatkowych umieszczono 
w rozdziale K „Opcje” niniejszej instrukcji.

Opcja Zastosowanie

Wykonanie olejoodporne Do stosowania RoofVent® z silnie zaolejonym powietrzem 
wywiewanym

Wykonanie higieniczne Do stosowania RoofVent® przy wysokich wymaganiach 
higienicznych (odpowiada VDI 6022)

Zestaw hydrauliczny system 
rozdzielczy

Do prostej instalacji hydraulicznej

Elektromagnetyczny zawór 
mieszający

Do stałej regulacji nagrzewnicy (z wtyczką)

Tłumik powietrza świeżego Do redukcji emisji hałasu drzwi zabezpieczających przed 
wpływem warunków atmosferycznych

Tłumik powietrza wywiewanego Do redukcji emisji hałasu kratek wywiewanych

Tłumik powietrza nawiewanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Tłumik powietrza odprowadzanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Kołpak wygłuszający  Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu (w nawiewniku 
wirowym Air-Injector)

Siłowniki ze sprężyną zwrotną Jako dodatkowa ochrona przed zamarzaniem (zamykają 
przepustnicę powietrza świeżego i przepustnicę ERG 
w przypadku awarii zasilania prądem)

Skrzynia wywiewna Stosowana w urządzeniach RoofVent® dla hal o niskim dachu 
(w miejsce nawiewnika wirowego Air-Injector) 

Skrzynia wywiewna Do odprowadzania kondensatu z płytowego wymiennika ciepła 
na dach

Pompa kondensatu Do odprowadzenia kondensatu z separatora kondensatu do 
rurociągu odpływowego pod stropem lub na dach

Wykonanie dla systemu 
wtryskowego

Do stosowania RoofVent® z hydraulicznym systemem 
wtryskowym (zintegrowane sterowanie pompy)

Tabela H12: Dostępność opcji dla RoofVent® direct cool

RoofVent® direct cool

Opcje  
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6 Sterowanie i regulacja 

Urządzenia RoofVent® direct cool sterowane są poprzez system 
Hoval DigiNet. Ten system regulacji, opracowany dla systemów 
wentylacji i klimatyzacji Hoval, oferuje następujące zalety:

 ■ DigiNet wykorzystuje cały potencjał systemów zdecentralizo-
wanych. Reguluje on każdym urządzeniem wentylacyjnym 
indywidualnie, zależnie od warunków lokalnych.

 ■ DigiNet pozwala na maksymalną elastyczność w eksploatacji 
w odniesieniu do stref regulacji, kombinacji urządzeń, trybów 
i czasów pracy.

 ■ DigiNet steruje rozprowadzaniem powietrza, zapewniając 
w ten sposób najwyższą wydajność wentylacji

 ■ DigiNet reguluje wydajność odzysku energii w płytowym 
wymienniku ciepła.

 ■ Urządzenia z wtyczkami i zintegrowanymi elementami 
pomiarowymi, sterującymi i regulującymi są łatwe 
w projektowaniu i montażu.

 ■ Uruchomienie DigiNet dzięki komponentom Plug&Play 
i wstępnie zaadresowanym modułom regulatora jest proste 
i szybkie. 

 ■ DigiNet steruje wydajnością chłodzenia jednostki skraplacza 
w zakresie od 0 ... 100%.

Szczegółowy opis systemu Hoval DigiNet znajduje się w Części 
L „Sterowanie i regulacja” niniejszej instrukcji. 

RoofVent® direct cool

Sterowanie i regulacja 
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7 Transport i montaż

7.1 Montaż

 

Ostrożnie
Istnieje niebezpieczeństwo zranienia wskutek 
niefachowego obchodzenia się z urządzeniem. 
Transport i prace montażowe powinny być 
wykonywane przez wyszkolonych specjalistów!

Urządzenia RoofVent® direct cool są dostarczane w trzech 
częściach (jednostka dachowa, jednostka poddachowa, 
jednostka skraplacza) na drewnianej palecie. Przynależne 
części są oznakowane takim samym numerem urządzenia. 

 

Informacja
W zależności od elementów opcjonalnych, dostawa 
może składać się z wielu części (np. w przypadku, 
gdy montowany jest tłumik powietrza nawiewanego).

Dla przygotowania montażu ważne są następujące punkty:

Zespół wentylacyjny
 ■ Urządzenia montowane są na dachu. Potrzebny jest 

w tym celu dźwig lub helikopter.
 ■ Do transportu na dach potrzebne są dwa pasy podnośni-

kowe (długość pasa ok. 6 m). W przypadku stosowania 
lin stalowych i łańcuchów odpowiednio chronić krawędzie 
urządzenia.

 ■ Upewnić się, że cokół dachowy odpowiada specyfikacjom 
zawartym w części M „Wytyczne projektowe”.

 ■ Należy określić pożądane ustawienie urządzenia (pozycja 
przyłączy nagrzewnicy)

 ■ Urządzenia za pomocą własnego ciężaru mocowane są 
w cokole dachowym. Do uszczelnienia potrzebny jest 
silikon, pianka poliuretanowa lub inny materiał.

 ■ Dla urządzeń z tłumikami powietrza wywiewanego konie-
czne jest dodatkowe mocowanie na cokole dachowym.

 ■ Należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją 
montażu.

Rys. H5: Urządzenia 
RoofVent® są 
montowane na dachu. 

 

Jednostka skraplacza
Jednostkę skraplacza przetransportować na dach za pomocą 
belek transportowych. W odpowiedni sposób osłonić 
krawędzie urządzenia.

 ■ Urządzenie zainstalować poziomo na czterech 
zaznaczonych punktach przylegania (na elementach 
dźwiękoszczelnych). 

 ■ Nie należy ustawiać jednostki skraplacza bezpośrednio na 
płaskiej powierzchni. Wymagany jest prześwit na dole 
wynoszący co najmniej 50mm tak by woda deszczowa 
mogła spływać przez otwory na spodniej stronie urządze-
nia.

 ■

 ■

 ■ Cokół dachowy urządzenia wentylacyjnego i jednostkę 
skraplacza zamontować mniej więcej na tej samej wyso-
kości. Jeżeli różnica wysokości wynosi ponad 1 m, należy 
skontaktować się z firmą Hoval.

Rys. H6: Jednostkę skraplacza
przetransportować na dach
za pomocą dźwignicy. 

Rys. H7: Nie należy 
umieszczać jednostki 
skraplacza bezpośrednio 
na płaskiej powierzchni.

  

≥ 
50

 m
m

 

RoofVent® direct cool

Transport i montaż

Należy określić żądane ustawienie urządzeń (zasysanie 
powietrza).
Dla prac konserwacyjnych przewidzieć wystarczającą ilość 
wolnej przestrzeni wokół jednostki skraplacza.
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Rys. H8: Punkty przyłożenia oraz zalecane minimalne odległości dla jednostki skraplacza (wymiary w mm) 

RoofVent® direct cool

Transport i montaż 
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7.2 Instalacja hydrauliczna

 

Ostrożnie
Istnieje niebezpieczeństwo zranienia wskutek 
niefachowego obchodzenia się z urządzeniem. 
Podłączanie hydrauliczne instalacji może być 
przeprowadzone jedynie przez wyszkolonych 
specjalistów! 

System ogrzewania
System regulacyjny Hoval DigiNet skonstruowany jest dla 
sieci rozdzielczej z hydraulicznym przełączaniem pojedyn-
czych urządzeń odbiorczych, tzn. przed każdym urządze-
niem odbiorczym instalowany jest zawór mieszający. 
Standardowo stosowany jest system rozdzielczy.

 ■ Należy dostosować system hydrauliczny do podziałów 
stref regulacji

 ■ Poszczególne jednostki pracujące w jednej strefie regula-
cji muszą być dopasowane do siebie hydraulicznie dla 
zapewnienia równego rozprowadzania.

 ■ Medium grzewcze (max. 120 °C) przy temperaturze 
zewnętrznej od 15 °C musi być dostępne bez opóźnień, 
w żądanej ilości i temperaturze na zaworze mieszającym 
urządzenia odbiorczego.

 ■ Konieczna jest regulacja temperatury na dopływie 
zależnie od temperatury zewnętrznej.

System regulacyjny Hoval DigiNet raz w tygodniu włącza na 
1 minutę komunikat zapotrzebowania ogrzewania. Zapobie-
ga to blokowaniu się pompy rozdzielającej przy dłuższym 
przestoju.

Wymaganie dotyczące rurociągów
 ■ Stosować trójdrogowe zawory mieszające o charakterys-

tyce liniowej i wysokiej jakości. 
 ■ Autorytet zaworu powinien wynosić ≥ 0.5.
 ■ Napęd zaworu powinien mieć krótki czas pracy (5s).
 ■ Siłownik zaworu musi być modulowany, tzn., suw zmienia 

się proporcjonalnie do napięcia sterującego (DC 0 ... 10 V).
 ■ Do trybu awaryjnego siłownik zaworu musi być wyposa-

żony w osobne sterowanie wymuszone (AC 24V).
 ■ Zawór instalować blisko urządzenia (maks. odległość 

= 2m).

 

Ostrożnie 
Istnieje niebezpieczeństwo zranienia przez strącenia
przedmiotów. Nagrzewnica nie może przejmować 
dodatkowego obciążenia np. z rurociągu zasilającego 
i powrotnego!  

 

Informacja 
Dla szybkiej instalacji układu hydraulicznego zapoz-
naj się z opcjami „Zestaw hydrauliczny” oraz 
„Elektromagnetyczny zawór mieszający”.

Chłodzenie
Jednostka skraplacza zawiera konieczną armaturę oraz 
została sprawdzona pod kątem szczelności. Przyłącza 
przewodów rurowych znajdują się na zewnątrz na obudowie 
i są wyposażone w zawór rozprężny.

 ■ Wykonanie orurowania od jednostki skraplacza do 
chłodnicy oraz montaż zaworu rozprężnego zlecać 
wyłącznie specjaliście od chłodnictwa.

 ■ Stosować rury miedziane odporne na czynnik chłodniczy.
 ■ Orurowanie skontrolować pod kątem szczelności. 
 ■ Orurowanie zaizolować.
 ■ Orurowanie i ilość czynnika chłodniczego są skonstruo-

wane dla odległości ok. 10 m między urządzeniem 
wentylacyjnym a jednostką skraplacza. W przypadku 
większych odległości dopasować wymiary rur oraz ilość 
czynnika chłodniczego.

 ■ Wykonać przewód odpływowy z syfonem i spadkiem do 
skraplacza.

 ■ Odprowadzanie kondensatu z chłodnicy: Spadek 
i przekrój przewodu kondensatu należy zwymiarować 
w taki sposób, by nie dochodziło do zatoru kondensatu.

Pochylenie 3 – 5 %

Promienie odpowiednio do średnicy rur przewodu 
odpływowego

Rys. H9: Wykonać przewód odpływowy z syfonem i spadkiem do skraplacza. 

RoofVent® direct cool

Transport i montaż 

Wymagania dotyczące systemu kotłów
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Komunikat zapotrzebowania chłodzenia

Wejście usterki chłodzenia

Zasilanie

Skrzynka rozdzielcza

Szafka sterownicza jednostki skraplania  

Zawór rozprężny

Magistrala systemowa novaNet

Gniazdo przyłączeniowe

Elektromagnetyczny zawór mieszający

Alarm zbiorczy

Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik temperatury wewnętrznej 

Wejście usterki ogrzewanie

Pompa rozdzielacza 

DigiMaster

Strefowa szafka sterownicza

Komunikat zapotrzebowania ogrzewania

Szafka sterownicza ogrzewania  

Rys. H10: Zasadniczy schemat hydraulicznego systemu rozdzielczego 

< 
2 

m
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7.3 Instalacja elektryczna

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Instalację elektryczną może wykonać tylko 
wykwalifikowany elektryk! 

 ■ Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich 
odpowiednich przepisów (np. EN 60204-1).

 ■ Przy długich przewodach doprowadzających dobrać 
przekroje kabli odpowiednie do wymogów technicznych.

 ■ Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze 
schematem połączeń (prowadzenie kabla w urządzeniu, 
patrz Rys. H11).

 ■ Magistralę systemową dla sterowania/regulacji ułożyć
oddzielnie od kabli sieciowych.

 ■

 ■ Okablować zawory mieszające do gniazda przyłączenio-
wego. (Dla elektromagnetycznego zaworu mieszającego 
Hoval istnieje połączenie wtykowe.)

Wykonać połączenia wtykowe nawiewnika wirowego 
Air-Injector do sekcji filtracji i od sekcji filtracji (wewnątrz) 
do jednostki dachowe. 

 ■ Przy systemie wtryskowym: pompę przymocować 
kablami do skrzynki rozdzielcze.

 ■ Należy upewnić się, że na miejscu dostępny jest sprzęt 
zabezpieczający przed prądem nadmiarowym dla 
przewodu sieciowego ze strefowej szafki sterowniczej 
(odporność na zwarcia 10kA).

Skrzynka rozdzielcza 
z wyłącznikiem rewizyjnym

Zasilanie

Komunikat zapotrzebowania 
chłodzenia

Wejście usterki chłodzenia

Przepusty kabli i połączenia 
wtykowe

Kabel magistrali

Gniazdo przyłączeniowe

Rys. H11: Prowadzenie kabla w urządzeniu 

RoofVent® direct cool

Transport i montaż 
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Element Opis Napięcie Kabel Opcja Uwagi
Skrzynka 
rozdzielcza

Zasilanie 3 x 400 V DIC-6: 5 x 4 mm²
DIC-9: 5 x 6 mm²

Zasilanie prądem jednostki 
skraplacza

Komunikat zapotrzebowania
chłodzenia

0…10 V 2 x 1.5 mm²

Wejście usterki chłodzenia 230 V 3 x 1.5 mm²
Magistrala systemowa 
novaNet

12 V 2 x 0.16 mm²

Pompa grzewcza 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² Do systemu wtryskowego
Strefowa 
szafka 
sterownicza 
3–fazowa 

Zasilanie 3 x 400 V 5 x … mm² W zależności od opcji
Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej 

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania 

Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Wejście usterki ogrzewanie Na strefę
Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy

Maks. 230 V
3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną
Zasilanie prądem dla jednostki 
skraplacza

GF-44: 5 x  6 mm²
GF-66: 5 x 10 mm²

Na jednostkę skraplacza (dla 
kabli o długości maks. 50m)

Pompa rozdzielacza 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² Na pompę
Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Wariant:

Strefowa 
szafka 
sterownicza 
1–fazowa

Zasilanie 1 x 230 V 3 x … mm² W zależności od opcji 
Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej 

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
wewnętrznej 

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania

Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Wejście usterki ogrzewanie 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę
Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy

Maks. 230 V
3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną 
Pompa rozdzielacza 1 x 230 V 3 x 1.5 mm² Na pompę
Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Tabela H13: Wykaz kabli 

RoofVent® direct cool
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24 V 3 x 1.5 mm²

3 x 400 V

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4
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8 Specyfikacja

Urządzenie wentylacyjne RoofVent® direct cool złożone z:
 ■ Jednostki dachowej z odzyskiem energii 
 ■ Sekcji filtracji
 ■ Sekcji chłodzącej
 ■ Sekcji grzewczej 
 ■ Nawiewnika wirowego Air-Injector
 ■ Jednostki skraplacza 
 ■ Zaworu rozprężnego
 ■ Sterowania i regulacji 

Wszystkie elementy są okablowane z wtyczkami.

8.1 Jednostka dachowa z odzyskiem energii LW

Samonośna, wodoodporna obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa odporności ognio-
wej B1) z drzwiami ochronnymi dla łatwego dostępu do filtra 
powietrza świeżego i skrzynki rozdzielczej, pokrywa rewizyj-
na z szybkim zamknięciem dla łatwego dostępu do filtra 
powietrza odprowadzanego, wyłącznik rewizyjny na zewnątrz 
do przerywania dostawy wysokiego napięcia. 

 

Jednostka dachowa zawiera:
 ■

 ■ Przeciwbieżne przepustnice powietrza świeżego i obiego-
wego z siłownikiem

 ■ Płytowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium wyposa-
żony w obejście, rynienka na kondensat i syfon dachowy; 
łącznie z przepustnicami ERG i obejściami z siłownikiem 
do regulacji odzysku energii (LHW, LKW)

 ■ Bezobsługowy wentylator nawiewny z bezpośrednim 
napędem 

 ■ Bezobsługowy wentylator wywiewny z bezpośrednim 
napędem wyposażony w przetwornicę częstotliwości

 ■ Skrzynkę rozdzielczą z regulatorem DigiUnit, jako część 
systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

Regulator DigiUnit DU5
Moduł regulatora kompletnie okablowany z komponentami 
urządzenia wentylacyjnego (wentylatory, siłowniki, czujniki 
temperatur, czujnik mrozu, kontrola filtra):

 ■ Steruje wydajnością chłodniczą jednostki skraplacza
 ■ Przetwarza wejście usterki chłodzenia
 ■ Steruje urządzeniem łącznie z rozprowadzaniem 

powietrza według wartości zadanych strefy regulacji
 ■ Reguluje temperaturę powietrza nawiewanego za pomo-

cą regulacji kaskadowej

Sekcja wysokiego napięcia
 ■ Sekcja wysokiego napięcia
 ■ Wyłącznik rewizyjny(obsługa z zewnątrz) 
 ■ Stycznik silnikowy na wentylator 
 ■ Bezpiecznik dla części elektronicznej 

 ■ Zaciski przyłączeniowe do siłowników i czujnika 
temperatury

 ■ Ogrzewanie skrzynki rozdzielczej
 ■ Zaciski przyłączowe do komunikatu zapotrzebowania na 

chłodzenie i wejścia usterki chłodzenia

Typ LW-… /DN5

Znamionowy przepływ powietrza
nawiewanego/wywiewanego

… m³/h

… %

Pobór mocy na silnik … kW

Napięcie zasilające 3 x AC 400 V

Częstotliwość 50 Hz

8.2 Sekcja filtracji F00/ F25/ F50 

Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z kratką powietrza odprowadzanego i pokrywą rewizyjną. 
Sekcja filtracji zawiera:

 ■

 ■ Czujnik temperatury powietrza odprowadzanego
 ■ Korpus tłumiący jako dyfuzor powietrza nawiewanego

Typ F-…

8.3 Sekcja chłodząca K.Y.

Wewnętrznie izolowana obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej, zawiera parownik bezpośredni z rur miedzia-
nych i płytek aluminiowych, oddzielacz kondensatu z wanien-
ką zbiorczą i króciec spustowy; syfon przeznaczony do połą-
czenia do linii kondensacyjnej (dołączony do przesyłki)

Typ K.Y-…

Temperatura parowania 5 °C

Wydajność chłodzenia ... kW

Przy temperaturze wlotowej ... °C

Przy wilgotności wlotowej ... %

RoofVent® direct cool

Specyfikacja

Filtr powietrza świeżego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

 ■ Transformator dla regulatora DigiUnit, zaworu mieszają-
cego i siłowników

 ■ Przekaźniki dla trybu awaryjnego

Współczynnik odzysku ciepła 
suchego

Filtr powietrza odprowadzanego (filtr kieszeniowy, klasa 
G4) z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra
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8.4 Sekcja grzewcza H.A/ H.B/ H.C

Wewnętrznie izolowana obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej zawiera nagrzewnicę wodną z rur miedzianych 
i płytek aluminiowych oraz czujnik mrozu.

Typ H.__-…

Moc grzewcza … kW

Medium grzewcze, nagrzewnica 
wodna

… / … °C

Przy temperaturze wlotowej … °C

8.5 Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Wewnętrznie izolowana obudowa z cynkowanej blachy 
aluminiowej zawierająca:

 ■ Wirowy rozdzielacz powietrza z koncentryczną dyszą 
nawiewną, regulowanymi łopatkami prowadzącymi 
i zintegrowanym kołpakiem tłumiącym 

 ■ Siłownik do automatycznej regulacji rozprowadzania 
powietrza

 ■ Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 ■ Elektryczne gniazdo przyłączeniowe (zawierająca zaciski 

przyłączeniowe do zaworu mieszającego ogrzewania)

Typ D-…

Obsługiwana powierzchnia hali … m²

8.6 Jednostka skraplacza GF 

Samonośna konstrukcja z powlekanej blachy stalowej (RAL 
7035). W urządzeniu są zamontowane:

 ■ Skraplacz chłodzony powietrzem
 ■ Bezpośrednio sterowany kompresor
 ■ Zbiornik z czynnikiem chłodniczym
 ■ Skrzynka z przyłączami elektrycznymi
 ■ Suszarka filtracyjna
 ■ Wziernik z szybką
 ■ Zawór zamykający
 ■ Elektronicznie sterowany zawór rozprężny
 ■ Dysza do pomiaru ciśnienia
 ■ Zawór bezpieczeństwa

Typ GF-…

Wydajność chłodzenia … kW

Przy temperaturze zewnętrznej … °C

Przy wilgotności względnej … %

Czynnik chłodniczy R410a

Temperatura parowania 5 °C

Napięcie zasilające AC 3 x 400 V

Pobór mocy kW

8.7 Opcje

Wykonanie olejoodporne 
 ■ Materiały olejoodporne
 ■
 ■ Odprowadzanie kondensatu z płytowego wymiennika 

ciepła do wanienki w sekcji filtracji
 ■ Sekcja filtracji F25 w olejoszczelnym wykonaniu ze 

zintegrowaną wanienką na olej/kondensat i z króćcem 
odpływowym 

Wykonanie higieniczne
 ■
 ■

Zestaw hydrauliczny systemu rozdzielczego HG 
Prefabrykowany zestaw dla hydraulicznego systemu 
rozdzielczego, złożony z elektromagnetycznego zaworu 
mieszającego, zaworu regulacyjnego, kurka kulowego, 
automatycznego odpowietrzania i śrubunków do przyłącza-
nia do urządzenia i do sieci rozdzielczej; zawór mieszający 
z wtyczką do przyłączania do gniazda; dopasowany do danej 
nagrzewnicy i systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

Elektromagnetyczny zawór mieszający ..HV
Zawór regulacyjny z napędem elektromagnetycznym, 
z wtyczką do przyłączania do gniazda; dopasowany do danej 
nagrzewnicy.

Tłumik powietrza świeżego ASD
Jako element dobudowany przy drzwiach zabezpieczających 
przed wpływami atmosferycznymi, obudowa z ocynkowanej 
blachy aluminiowej z okładziną z materiału tłumiącego, do 
redukcji emisji hałasu drzwi, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza wywiewanego FSD
Jako element dobudowany przy kratce wywiewnej, obudowa 
z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudowanymi rozgałęź-
nikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji hałasu kratki 
wywiewanej, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza nawiewanego ZSD
Jako element wbudowany w komponent jednostki podda-
chowej, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej 
z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do 
redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza odprowadzanego ABSD
Jako element dobudowany przy kratce powietrza 
odprowadzanego, obudowa z ocynkowanej blachy aluminio-
wej z wbudowanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do 
redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu, tłumienie___ dB 

Kołpak wygłuszający AHD
Składa się z kołpaka tłumiącego o dużej pojemności oraz 
przysłony pokrytej materiałem dźwiękochłonnym, tłumienie 
4 dB

RoofVent® direct cool

Specyfikacja

Filtr powietrza wywiewanego, klasa F5

Filtr powietrza świeżego, klasa F7
Filtr powietrza wywiewanego, klasa F5
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Siłowniki ze sprężyną zwrotną SMF
Modułowe siłowniki z funkcją bezpieczeństwa w przypadku 
awarii prądu, na przepustnicy powietrza świeżego i ERG. 

Skrzynka wywiewna AK
Wykonana z ocynkowanej blachy aluminiowej z czterema 
regulowanymi kratkami powietrza wywiewanego (zastępuje 
nawiewnik wirowy).

Eliminator skraplania TA
Składa się z aluminiowych żeber umieszczonych na dro-
dze przepływu powietrza wywiewanego po stronie wlotu 
powietrza płytowego wymiennika ciepła w celu odprowa-
dzenia kondensatu na dach.

Pompa kondensatu KP
Zawiera pompę odśrodkową, zbiornik kondensatu, maks. 
wydajność pompy 150 l/h przy wysokości podnoszenia 3 m.

Wykonanie dla systemu wtryskowego ES
Sterowanie i sekcja wysokiego napięcia dla pompy grzew-
czej/chłodzącej zintegrowane w skrzynce rozdzielczej.

8.8 Sterowanie i regulacja

Cyfrowy system regulacyjny dla energooszczędnej eksplo-
atacji zdecentralizowanych systemów wentylacji i klimatyza-
cji w halach:  

 ■ Struktura systemu wg modelu warstwowego OSI
 ■ Wykonane w miejscu połączenia poszczególnych modu-

łów regulacyjnych poprzez magistralę systemową novaNet 
w swobodnej topologii

 ■ Równorzędna komunikacja poprzeczna (peer-to-peer/ 
multipeer) poprzez protokół novaNet 

 ■ Szybkie czasy reakcji dzięki zależnemu od zdarzeń 
transferowi danych 

 ■ Fabrycznie zaadresowane moduły regulacyjne ze 
zintegrowaną ochroną przed piorunami i buforowanym 
przez baterię modułem RAM

 ■ Niewymagane są prace inżynieryjne (bindingu) na miejscu

Regulatory DigiNet 

DigiMaster DM5
Wstępnie zaprogramowany regulator Plug & Play z graficz-
nym interfejsem użytkownika, składający się z panelu 
dotykowego z kolorowym wyświetlaczem zamontowanego 
na drzwiach szafy sterowniczej strefy.

 ■ Kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa alarmów, parametry sterowania)

DigiCom DC5
Pakiet składający się z oprogramowania obsługowego, 
routera novaNet i kabli połączeniowych do obsługi Hoval 
DigiNet za pomocą komputera PC:  

 ■ Kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, ustawienia alarmowe, parametry sterowania)

 
■ Funkcja trendu, zapisywanie danych i książka logów

 

DigiEasy DE5
Urządzenie dodatkowe do obsługi stref regulacji, do instalacji 
w dowolnym miejscu w podtynkowym gnieździe potrójnym 
lub w drzwiach strefowej szafki sterowniczej:

 ■ Wyświetlanie aktualnej wartości zadanej dla temperatury 
wewnętrznej 

 ■ Zwiększanie lub zmniejszanie wartości zadanej 
o maksymalnie 5°C 

 ■ Wyświetlanie i potwierdzanie alarmów
 ■ Przełączanie trybu pracy

Opcje
 ■ Okno dla DigiMaster
 ■ Rama IP65
 ■ Gniazdo novaNet
 ■ Router novaNet
 ■ 4 funkcje specjalne z wyłącznikiem
 ■ 8 funkcji specjalnych z 2 wyłącznikami
 ■ Funkcja specjalna na zacisku 
 ■ Montaż DigiEasy

Strefowa szafka sterownicza DigiNet
Strefowa szafka sterownicza (blacha stalowa lakierowana 
RAL 7035) zawiera: 

 ■ 1 czujnik temperatury zewnętrznej 
 ■ 1 transformator 230/24 V
 ■ 2 wyłączniki ochronne przewodu do transformatora 

(1-biegunowe)
 ■ 1 przekaźnik
 ■ 1 przekaźnik bezpieczeństwa (2-biegunowy, zewnętrzny)
 ■ Zaciski wejściowe i wyjściowe (u góry)
 ■ 1 schemat elektryczny instalacji 
 ■ 1 układ sterowania DigiZone, 1 przekaźnik oraz 1 czujnik 

temperatury wewnętrznej (załączony) dla każdej strefy

Układ sterowania DigiZone DZ5
Urządzenie sterujące na strefę regulacji, zamontowane 
w strefowej szafce sterowniczej: 

 ■ Przetwarza wejścia temperatury wewnętrznej i zewnętrz-
nej, usterki ogrzewania i funkcji specjalnych (opcja), 

 ■ Przełącza tryby pracy odpowiednio do programu 
wyłączania czasowego

 ■ Ustawia wyjścia komunikatu zapotrzebowania ogrzewa-
nia i alarm zbiorczy

Opcje
 ■ Lampka alarmu
 ■ Gniazdo
 ■ Sterowanie pompą główną
 ■ 2 -biegunowe wyłączniki
 ■ Zasilanie prądem dla urządzeń Hoval z zamontowanym 

regulatorem DigiUnit 
 ■ Integracja urządzeń Hoval bez zamontowanego regula-

tora DigiUnit
 ■ Uśrednianie temperatury wewnętrznej
 ■ Układ sterowania DigiPlus
 ■ Czujnik wilgotności
 ■ Czujnik CO2
 ■ Podstawa  

RoofVent® direct cool

Specyfikacja

■ Zróżnicowana ochrona hasłem
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1 Zastosowanie 

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia RoofVent® LH służą do doprowadzania 
powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego 
oraz do ogrzewania z odzyskiem energii obiektów wielkoku-
baturowych ze zoptymalizowanym udziałem powietrza 
świeżego. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmu-
je także przestrzeganie instrukcji producenta w zakresie 
montażu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji (instruk-
cja obsługi).
Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

1.2 Użytkownicy

Urządzenia RoofVent® LH wolno montować, obsługiwać
i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolonym
fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami 
i ewentualnymi zagrożeniami.
Instrukcja użytkowania skierowana jest do inżynierów
i techników oraz fachowców techniki budowlanej, grzewczej
i wentylacyjnej.

1.3 Risks

Urządzenia RoofVent® LH zbudowane są w oparciu 
o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. 
Niekiedy mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności 
mogą jednak wystąpić zagrożenia, między innymi:

 ■ Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy 
przy instalacji elektrycznej

 ■ Możliwość strącenia części (np. narzędzia) podczas pracy 
przy urządzeniach wentylacyjnych

 ■ Zagrożenie podczas pracy na dachu
 ■ Uszkodzenie podzespołów lub komponentów wskutek

uderzenia piorunem
 ■ Wadliwe działanie uszkodzonych części
 ■ Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody przy pracach 

na instalacji zasilania ciepłą wodą
 ■ Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidło-

wo domkniętych pokrywach rewizyjnych.

2 Budowa i funkcje 

RoofVent® LH służy do wentylacji oraz ogrzewania dużych 
pomieszczeń (hale produkcyjne, centra handlowe, hale spor-
towe, hale targowe, itp.). Spełnia następujące funkcje: 

 ■ Ogrzewanie (z podłączeniem do centralnego systemu 
grzewczego)

 ■ Doprowadzanie powietrza świeżego
 ■ Odprowadzanie powietrza zużytego
 ■ Recyrkulacja powietrza
 ■ Tryb z powietrzem mieszanym 
 ■ Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy
 ■

A ventilation system consists of several autonomous 
Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych
urządzeń RoofVent® LH i pracuje z reguły bez kanałów
powietrza nawiewanego i odprowadzanego. Urządzenia są
montowane w konstrukcji dachu hali w sposób rozproszony 
i tam konserwowane. 
Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza
urządzenia RoofVent® LH mają szeroki zakres działania. 
Dlatego w porównaniu z innymi systemami, do zapewnienia 
właściwych warunków dla danego pomieszczenia można 
ograniczyć ilość zastosowanych urządzeń.  
Urządzenia wykorzystują energię powietrza zużytego dzięki
pracy w trybie z powietrzem mieszanym. System regulacji 
DigiNet stale optymalizuje udział powietrza świeżego: 
nawiewane jest więc tyle powietrza świeżego, ile dopuszcza
temperatura wewnętrzna bez dodatkowego ogrzewania.
Można ustawić wartość minimalną.

2.1 Budowa urządzenia

RoofVent® LH składa się z następujących komponentów:
 ■ Jednostka dachowa: 

samonośna obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, 
z izolacją wewnętrzną (klasa B1) 

 ■ Sekcja filtracji: w celu dopasowania do lokalnych warun-
ków montażowych dostarczana w trzech standardowych 
długościach na wielkość urządzenia

 ■ Sekcja grzewcza: 
przyłącza nagrzewnic możliwe po każdej stronie 
(standardowo pod kratką powietrza zużytego)

 ■ Nawiewnik wirowy Air-Injector: 
opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik 
wirowy do bezprzeciągowej dystrybucji powietrza na dużej 
powierzchni.

Urządzenie dostarczane jest w dwóch częściach: jednostka 
dachowa i jednostka poddachowa (patrz Rys. I1). Kompo-
nenty są połączone śrubowo i można je pojedynczo demon-
tować. 

RoofVent® LH

Zastosowanie  

Recyrkulacja powietrza
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2.2 Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy

Głównym elementem urządzenia jest opatentowany nawiewnik 
powietrza - Air-Injector. Jego regulowane łopatki pozwalają na 
ciągłą regulację kąta wylotu powietrza. Ustawienie uzależnione 
jest od wydajności nawiewnika, wysokości montażu oraz różnicy 
temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem 
w pomieszczeniu. Powietrze jest więc nawiewane pionowo 
w dół, w stożku, lub poziomo do pomieszczenia. Gwarantuje to: 

 ■ że za pomocą każdego urządzenia RoofVent® LH wentylo-
wana i ogrzewana jest duża powierzchnia hali,

 ■ brak przeciągów w obsługiwanych pomieszczeniach,
 ■ oszczędność energii przez redukcję do minimum 

rozwarstwienia temperaturowego w pomieszczeniu.

Jednostka naddachowa: 
Jednostka dachowa

Jednostka poddachowa:
a Sekcja filtracji
b Sekcja grzewcza
c Nawiewnik wirowy Air-Injector

Rys. I1: Komponenty urządzenia RoofVent® LH 

a

b
c

RoofVent® LH

Budowa i funkcje  
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Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector: 
reguluje kształt nawiewu powietrza, bezstopniowo z pionowego do 
poziomego

Czujnik mrozu:  
do ochrony nagrzewnicy przed zamarzaniem 

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do nagrzewnicy  

Wentylator nawiewny: 
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do wentylatora nawiewowego  

Przepustnica grawitacyjna: 
otwiera się w trybie z recyrkulacją wskutek podciśnienia po stronie powietrza 
nawiewanego

Drzwi zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi: 

 

Przepustnica powietrza świeżego: 
z siłownikiem 

Przepustnica  powietrza obiegowego:  
przeciwbieżnie do przepustnicy powietrza świeżego i wywiewanego

Przepustnica powietrza wywiewanego  

Kratka wywiewna: 
dostęp do wentylatora wywiewnego 

Wentylator wywiewny: 
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem 

Pokrywa rewizyjna: 

 

Kratka powietrza zużytego

Nagrzewnica: 

Rys. I2: Budowa urządzenia RoofVent® LH 

RoofVent® LH

Budowa i funkcje 

dostęp do filtra powietrza świeżego oraz skrzynki rozdzielczej 

filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra
Filtr powietrza świeżego:

dostęp do filtra powietrza zużytego 

filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

nagrzewnica wodna wykonana z rur miedzianych z aluminiowymi żeberkami

Filtr powietrza zużytego:
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Wlot powietrza świeżego przez osłonę zabezpieczającą 
przed wpływem warunków atmosferycznych

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień 

Przepustnica powietrza świeżego z siłownikiem

Wentylator nawiewny

Tłumik i dyfuzor

Nagrzewnica wodna

Czujnik mrozu

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego 

Nawiewnik wirowy z siłownikiem

Wlot powietrza zużytego przez kratkę powietrza 
zużytego

Czujnik temperatury powietrza zużytego

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień 

Przepustnica grawitacyjna 

Wentylator wywiewny 

Przepustnica powietrza obiegowego (przeciwbieżnie 
połączona z przepustnicą powietrza świeżego)

Przepustnica powietrza wywiewanego (połączona 
z przepustnicą powietrza świeżego)

Wylot powietrza wywiewanego przez kratkę wywiewną

Rys. I3: Schemat działania urządzenia RoofVent® LH 

RoofVent® LH

Budowa i funkcje 
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2.3 Tryby pracy

RoofVent® LH posiada następujące tryby pracy:
 ■ Wył.
 ■ Wentylacja
 ■ Wentylacja (zredukowana)
 ■ Recyrkulacja
 ■ Recyrkulacja nocna

 ■ Powietrze wywiewane
 ■ Powietrze nawiewane
 ■ Chłodzenie nocne w porze letniej
 ■ Tryb awaryjny

System regulacyjny DigiNet steruje tymi trybami pracy automatycznie, w każdej 
strefie regulacji odpowiednio do programu wyłączania czasowego (wyjątek: 
Tryb awaryjny). Dodatkowo można:

 ■ ręcznie przełączać tryb pracy danej strefy regulacji.
 ■ przełączać każde urządzenie RoofVent® indywidualnie na tryb pracy Wył., 

Recyrkulacja, Powietrze wywiewane, Powietrze nawiewane oraz Tryb 
awaryjny.

Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic Opis

OFF Wył.
Wentylatory są wyłączone. 
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
pozostaje aktywne. Brak regulacji
temperatury wewnętrznej. 

Gdy urządzenie 
nie jest potrzebne

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie  ...................... Wył.

VE2 Wentylacja
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia i wywiewa 
powietrze zużyte. Zależnie od zapotrze-
bowania na ciepło i warunków termicz-
nych regulowane jest ogrzewanie i udział 
powietrza świeżego. Wartość zadana 
temperatury wewnętrznej w dzień jest 
aktywna.

Podczas korzystania
z pomieszczenia

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ 0 - 100 % *)

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. 0 - 100 % *)

Ogrzewanie  ...................... 0 - 100 % *)

*)  zależnie od zapotrzebowania na ciepło 
i ustawionego minimalnego udziału 
powietrza świeżegoVE1 Wentylacja (zredukowana)

Podobnie jak w przypadku VE2, ale ze 
zredukowanym przepływem powietrza. 
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Podczas korzystania
z pomieszczenia 
(tylko dla wentylato-
rów ze zmiennym 
przepływem 
powietrza)

REC Recyrkulacja
Tryb wł./wył.: Przy zapotrzebowaniu na 
ciepło, urządzenie RoofVent® zasysa 
powietrze z pomieszczenia, podgrzewa je 
i ponownie nawiewa do pomieszczenia.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Do podgrzewania 
wstępnego  

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie/chłodzenie  .... Wł. *)

*) w przypadku zapotrzebowania na 
   ciepło

RECN Recyrkulacja nocna
Podobnie jak w przypadku REC, ale 
z wartością zadaną temperatury
wewnętrznej na noc

W nocy i w czasie 
weekendu 

RoofVent® LH

Budowa i funkcje 
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Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Szkic Opis

EA Powietrze wywiewane
Urządzenie RoofVent® wywiewa zużyte 
powietrze z pomieszczenia. Brak 
regulacji temperatury wewnętrznej.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie   ...................... Wył.

SA Powietrze nawiewane
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia. Zależnie 
od zapotrzebowania na ciepło i warun-
ków termicznych regulowane jest ogrze-
wanie. 
Zużyte powietrze pomieszczenia 
wypływa przez otwarte okna i drzwi na 
zewnątrz lub jest wywiewane przez inny 
system.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna. 

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie  ...................... 0 – 100 %

NCS Chłodzenie nocne w porze letniej
Tryb wł./ wył.: Jeśli pozwala na to obec-
na temperatura, urządzenie RoofVent® 
nawiewa chłodne świeże powietrze do 
pomieszczenia i wywiewa cieplejsze 
powietrze z pomieszczenia. Wartość 
zadana temperatury wewnętrznej 
w nocy jest aktywna.
Urządzenie nawiewa powietrze piono-
wo w dół i uzyskuje w ten sposób 
największą możliwą wydajność.

Do swobodnego 
chłodzenia w nocy

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wł. *)

Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta *)

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta *)

Ogrzewanie ...................... Wył.

*) w zależności od warunków 
   termicznych

– Tryb awaryjny 
Urządzenie RoofVent® zasysa 
powietrze z pomieszczenia, podgrzewa 
je i nawiewa ponownie do pomieszcze-
nia. Ogrzewanie jest włączane poprzez 
sterowanie wymuszone
przy zaworze mieszającym.
Brak regulacji temperatury wewnętrznej. 

Jeżeli system 
DigiNet nie 
pracuje 
(np. przed 
uruchomieniem)

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie   ...................... Wł.

1) Kod ten oznacza dany tryb pracy w systemie regulacyjnym DigiNet (patrz Część L „Sterowanie i regulacja”). 

Tabela I1: Tryby pracy urządzenia RoofVent® LH 

RoofVent® LH

Budowa i funkcje 
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3 Dane techniczne

3.1 Oznaczenia urządzeń

Jednostka poddachowa  

LH - 6 / DN5 / L + F00 - H.B - D / ...

Typ urządzenia
RoofVent® LH

Wielkość
6 lub 9

Sterowanie
DN5 Wykonanie dla DigiNet 5
KK Wykonanie dla sterowania innego niż Hoval

Jednostka dachowa
Jednostka dachowa

Sekcja filtracji
F00 Sekcja filtracji, krótka
F25 Sekcja filtracji, średnia
F50 Sekcja filtracji, długa

Sekcja grzewcza i typ nagrzewnicy 
H.A Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu A
H.B Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu B
H.C Sekcja grzewcza z nagrzewnicą typu C

Nawiewnik wirowy 

Opcje

Tabela I2: Oznaczenie urządzeń  

3.2 Granice zastosowania urządzenia 

Temperatura powietrza wywiewanego maks. 50 °C

Odprowadzana wilgotność względna maks. 60 %

Zawartość wody w powietrzu wywiewanym maks. 17 g/kg

Temperatura zewnętrzna min. -30 °C

Temperatura medium grzewczego maks. 120 °C

Ciśnienie robocze maks. 800 kPa

Temperatura powietrza nawiewanego maks. 60 °C

Minimalny czas pracy VE2 min. 30 min

Tabela I3: Granice zastosowania urządzenia RoofVent® LH 

RoofVent® LH

Dane techniczne 
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3.3 Przepływ powietrza, przyłącza elektryczne

Typ urządzenia LH-6 LH-9
Rozprowadzanie 
powietrza

1) Powietrze 
nawiewane
Powietrze 
wywiewane

Obsługiwana powierzchnia hali Maks. m² 484 784

Parametry wentylatora Napięcie zasilające V AC 3 x 400 3 x 400

Dopuszczalna tolerancja napięcia % ± 10 ± 10

Częstotliwość Hz 50 50

Pobór mocy na silnik kW 1.8 3.0

Pobór prądu A 4.0 6.5

Wartość nastawcza termoprzekaźnika A 4.6 7.5

Prędkość obrotowa (nominalnie) obr./min.

Siłowniki Napięcie zasilające V AC 24 24

Częstotliwość Hz 50 50

Napięcie sterujące V DC 2…10 2…10

Moment obrotowy Nm 10 10

Czas biegu dla obrotu 90° s 150 150

Kontrola filtra Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia 300 300
1) Odniesienie: Urządzenie RoofVent® LH z nagrzewnicą typ B i pionowym kierunkiem nawiewu powietrza

Tabela I4: Dane techniczne, RoofVent® LH

3.4 Ciśnienia akustyczne

Typ urządzenia LH-6 LH-9
Tryb pracy VE2 REC VE2 REC
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 1) dB (A) 63 54 48 64 57 49

Łączny poziom ciśnienia akustycznego       dB (A) 85 76 70 86 79 71

Oktawowy poziom 
ciśnienia akustycznego

63 Hz dB (A) 56 45 53 57 48 54

125 Hz dB (A) 64 53 60 65 56 61

250 Hz dB (A) 74 67 64 75 70 65

500 Hz dB (A) 79 72 62 80 75 63

1000 Hz dB (A) 79 71 65 80 74 66

2000 Hz dB (A) 78 67 61 79 70 62

4000 Hz dB (A) 73 63 52 74 66 53

8000 Hz dB (A) 68 56 49 69 59 50

1)

Tabela I5: Ciśnienia akustyczne RoofVent® LH  

RoofVent® LH

Dane techniczne 

Nominalny przepływ powietrza m³/h 5500 8000

m³/h 5500 8000

Pa

1440 1435

przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
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3.5 Wydajność grzewcza

Temperatura powietrza świeżego
°C 0 -5 -10 -15 -20

powietrza 
zużytego 

14 13 12 11 10

20 16 15 14 13 12

22 18 17 16 15 14

24 19 18 17 16 15

26 21 20 19 18 17

Temperatura wlotowa powietrza na
 nagrzewnicy (przy 20% powietrza świeżego)

Tabela I6: Zmiana temperatury wskutek mieszania powietrza cyrkulującego (wszystkie wartości w °C)

Wielkość urządzenia 6

tAI 10 °C 15 °C 20 °C
Nagrzew-
nica 
wodna

max tnaw ∆pW mW Q Hmax tnaw ∆pW mW Q Hmax tnaw ∆pW mW

°C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

90/70 LH-6 A 44 14.1 33 9 1900 40 13.0 36 8 1800 37 11.9 40 7 1600

LH-6 B 57 11.9 40 15 2500 53 11.3 43 13 2300 48 10.7 46 11 2100

LH-6 C 92 9.2 58 10 4100 84 9.0 60 9 3700 77 9.0 60 8 3400

80/60 LH-6 A 37 16.2 29 7 1600 33 14.1 33 6 1500 30 13.0 36 5 1300

LH-6 B 48 13.3 35 11 2100 44 12.4 38 10 1900 39 11.7 41 8 1700

LH-6 C 78 10.0 51 8 3400 71 9.9 52 7 3100 63 9.6 54 5 2800

70/50 LH-6 A 30 18.8 26 5 1300 27 16.2 29 4 1200 23 14.1 33 3 1000

LH-6 B 39 15.0 31 8 1700 35 13.7 34 7 1500 30 13.0 36 5 1300

LH-6 C 64 11.3 43 6 2800 56 10.9 45 5 2500 49 10.6 47 4 2200

60/40 LH-6 A 22 25.0 22 3 1000 18 20.0 25 2 800 14 16.9 28 1 600

LH-6 B 30 18.8 26 5 1300 26 16.2 29 4 1100 20 15.0 31 3 900

LH-6 C 49 13.0 36 4 2100 40 12.7 37 3 1800 32 12.7 37 2 1400

82/71 LH-6 A 42 14.5 32 25 3400 39 13.0 36 22 3100 36 12.2 39 19 2900

LH-6 B 56 12.2 39 41 4500 51 11.5 42 35 4100 47 10.9 45 30 3700

LH-6 C 88 9.4 56 27 7000 80 9.2 58 23 6500 73 9.0 60 20 5900

Legenda: tAI = Temperatura powietrza wlotowego na nagrzewnicy 
Typ   = Typ nagrzewnicy
Q = Moc grzewcza
Hmax = Maksymalna wysokość nawiewu 

              (przy temperaturze wewnętrznej = 18°C)

tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego
∆pW = Strata ciśnienia po stronie wody
mW

Tabela I7: Moc grzewcza RoofVent® LH-6 

RoofVent® LH

Dane techniczne 

18

Wielkość Typ Q H

 = Ilość wody
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Wielkość urządzenia 9

tAI 10 °C 15 °C 20 °C
Nagrzew-
nica 
wodna

max tnaw ∆pW mW Q Hmax tnaw ∆pW mW Q Hmax tnaw ∆pW mW

°C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

90/70 LH-9 A 70 13.7 35 3 3100 65 12.5 39 3 2900 59 11.8 42 2 2600

LH-9 B 93 11.3 44 5 4100 86 11.0 46 5 3800 78 10.5 49 4 3500

LH-9 C 136 9.3 59 8 6000 125 9.2 60 7 5500 114 9.2 60 6 5000

80/60 LH-9 A 59 15.4 31 2 2600 53 14.1 34 2 2300 48 12.7 38 2 2100

LH-9 B 78 12.7 38 4 3400 71 12.0 41 3 3100 63 11.3 44 3 2800

LH-9 C 115 10.2 51 7 5000 104 10.0 53 5 4600 94 9.8 55 5 4100

70/50 LH-9 A 47 18.2 27 2 2100 41 16.0 30 1 1800 34 14.5 33 1 1500

LH-9 B 63 14.5 33 3 2700 56 13.7 35 2 2400 48 12.7 38 2 2100

LH-9 C 94 11.3 44 5 4100 83 11.0 46 4 3600 73 10.8 47 3 3200

60/40 LH-9 A 30 25.0 21 1 1300 24 22.0 24 1 1000 18 18.2 27 1 800

LH-9 B 44 19.3 26 2 1900 34 17.4 28 1 1500 24 16.6 29 1 1100

LH-9 C 72 13.3 36 3 3100 59 13.0 37 2 2600 46 13.0 37 1 2000

82/71 LH-9 A 69 13.7 35 9 5500 63 12.7 38 8 5100 57 12.0 41 7 4600

LH-9 B 91 11.5 43 15 7300 83 11.2 45 13 6700 76 10.7 48 11 6100

LH-9 C 130 9.5 57 22 10400 119 9.4 58 19 9500 108 9.2 60 16 8700

Legenda: tAI = Temperatura powietrza wlotowego na nagrzewnicy 
Typ   = Typ nagrzewnicy 
Q = Moc grzewcza
Hmax = Maksymalna wysokość nawiewu 

              (przy temperaturze wewnętrznej = 18°C)

tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego
∆pW = Strata ciśnienia po stronie wody
mW

Tabela I8: Moc grzewcza RoofVent® LH-9 

RoofVent® LH

Dane techniczne 

Wielkość Typ Q H

 = Ilość wody
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3.6 Minimalne i maksymalne odległości 

X/2 X 

Y 

Typ urządzenia LH-6 LH-9 Urządzenia RoofVent® - ustawić w taki sposób, by 
jedno urządzenie nie zasysało powietrza wywiewanego 
z innego urządzenia jako powietrza świeżego.

Kratka powietrza odprowadzanego musi być łatwo 
dostępna

W celu serwisowania i konserwacji na tylnej stronie 
przyłącza nagrzewnicy pozostawić ok. 1,5 m 
przestrzeni.

Strumień powietrza nawiewanego musi rozchodzić się 
bez przeszkód (zwracać uwagę na wsporniki i lampy).

Odległości pomiędzy
urządzeniami X 

Min. m 11.0 13.0

Maks. m 22.0 28.0

Wysokość nawiewu Y 1) Min. 1) m 4.0 5.0

Maks. 2) m 9.0 … 25.0
1)  Przy opcji ze skrzynką nawiewną minimalna wysokość montażu jest 

o 1 m niższa (patrz rozdział K „Opcje”).
2)  Wysokość maksymalna zmienia się zależnie od warunków brzegowych 

(wartości, patrz Tabela I7, Tabela I8). 

Tabela I9: Minimalne i maksymalne odległości 

RoofVent® LH

Dane techniczne 
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3.7 Wymiary i masy

Jednostka dachowa L

Sekcja filtracji  krótka F00/średnia F25/długa F50

Sekcja grzewcza H

Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Pokrywa rewizyjna

Przepusty kabli do przyłącza elektrycznego

Przepływ

Powrót 

Rys. I4: Arkusz wymiarowy dla RoofVent® LH (wymiary w mm) 

RoofVent® LH

Dane techniczne 
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Typ urządzenia LH-6 LH-9

Wymiary jednostki 
dachowej

A mm 2100 2400

B mm 1080 1380

C mm 1390 1500

D mm 600 675

E mm 1092 1392

Wymiary jednostki 
poddachowej

Wykonanie sekcji filtracji F00 F25 F50 F00 F25 F50

G mm 940 1190 1440 980 1230 1480

S mm 1700 1950 2200 1850 2100 2350

H mm 530 780 1030 530 780 1030

F mm 980 1240

J mm 410 450

K mm 848 1048

M mm 270 300

N mm 101 111

O mm 767 937

P mm 758 882

Q mm 490 570

R mm 900 1100

V mm 500 630

Dane dotyczące 
nagrzewnicy

Typ nagrzewnicy A B C A B C

Pojemność wodna l 3.1 3.1 6.2 4.7 4.7 9.4

L " Rura z gwintem  1 ¼ 
(wewn.)

Rura z gwintem  1 ½ 
(wewn.)

Masy Jednostka dachowa kg 350 465

Jednostka poddachowa 
(z F00)

Sekcja filtracji F00 kg 63 82

Sekcja grzewcza kg 30 30 37 44 44 54

Nawiewnik wirowy kg 37 56

Łącznie (z F00) kg 480 480 487 647 647 657

Sekcja filtracji F25 1) kg + 11 + 13

Sekcja filtracji F50 1) kg + 22 + 26
1)  

Tabela I10: Wymiary i masy, RoofVent® LH 

RoofVent® LH

Dane techniczne 

kg 130 130 137 182 182 192

Masa dodatkowa w porównaniu z wykonaniem z sekcją filtracji F00
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3.8 Przepływ powietrza przy dodatkowych stratach ciśnienia

Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

LH-6

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

0 0 0 6 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 4  0 0 0 4  

Powietrze nawiewane

Przykład: 
Przy dodatkowej 
stracie ciśnienia 
= 84 Pa otrzymujemy 
nowy przepływ 
powietrza = 5100m3/h

Wykres I1: Przepływ powietrza RoofVent® LH-6 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® LH

Dane techniczne 

Przepływ powietrza w m3/h
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Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

LH-9

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

0 5  0 8   8  0  0  0 7  5  0  0 7  0  0  0 6  5  0  0

Powietrze nawiewane

Wykres I2: Przepływ powietrza RoofVent® LH-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® LH

Dane techniczne 

Przepływ powietrza w m3/h
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4 Przykład konstrukcji 

Dane wyjściowe
 ■

 ■ Minimalny udział powietrza świeżego 
 ■ Wymiary hali (długość, szerokość, wysokość)
 ■ Obliczeniowa temperatura zewnętrzna  
 ■ Żądana temperatura wewnętrzna (w pomieszczeniu 

pobytowym) 
 ■ Temperatura powietrza zużytego 1)

 ■ Zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła na przenikanie
(udział pokrywany przez urządzenia RoofVent®) 

 ■ Wewnętrzne zyski ciepła (maszyny, oświetlenie, itp.)
 ■ Medium grzewcze

Informacja
W przypadku stałego tłoczenia powyżej 40 % 
powietrza świeżego urządzenie z odzyskiem energii 
jest oszczędniejsze.

1) Temperatura powietrza zużytego jest z reguły wyższa od temperatury 
w pomieszczeniach pobytowych. Spowodowane jest to nieuniknionymi 
w wysokich halach warstwami termicznymi, które można jednak zredukować 
do minimum za pomocą nawiewnika wirowego. Dlatego można przyjmować 
gradient temperatury 0.2 K na metr wysokości hali.

Przykład
 .....6'000 m³/h

Minimalny przepływ powietrza świeżego ............. 20 %
Wymiary hali (D x S x W) ..................... 52 x 45 x 11 m
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna.............. -15 °C
Żądana temperatura wewnętrzna ...................... 20 °C
Temperatura powietrza zużytego ....................... 22 °C
Zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła na 
przenikanie ........................................................ 78 kW
Wewnętrzne zyski ciepła ................................... 12 kW
Medium grzewcze .............................. LPHW 60/40 °C

Temperatura w pomieszczeniu:.......................... 20 °C
Gradient temperatury: .................................... 9 · 0.2 K
Temperatura powietrza zużytego: ....................≈ 22 °C

Wymagana liczba urządzeń nwym
W oparciu o przepływ powietrza na urządzenie (patrz Tabela 
I4), należy wybrać prowizorycznie wielkość urządzenia. 
(Zależnie od wyniku dalszych obliczeń powtórzyć dobór dla 
innej wielkości urządzenia).

nwym = Vwym / (VG · R)

Vwym = konieczna ilość powietrza świeżego w m3/h 
VG   

R = minimalny udział powietrza świeżego w %

Wybór zgrubny: wielkość urządzenia LH-9

nwym = 6'000 / (8'000 · 0.2)
nwym = 3.75

Wybierz 4 szt. LH -9

V = n · VG · R

n = wybrana liczba urządzeń 

V = 4 · 8'000 · 0.2
V = 6'400 m³/h

VU = n · VG · (1 – R)

V = 4 · 8'000 · (1 – 0.2)
V = 25'600 m³/h

Łączne zapotrzebowanie na ciepło wentylacyjne QL (w kW)

QL = V · ρ· c · (tRAL – tAUL)

c =  

tRAL  = żądana temperatura wewnętrzna w °C
tAUL  = żądana temperatura zewnętrzna w °C

QV = 6'400 · 1.2 · 2.79 · 10-4 · (20 – (-15))
QV = 75 kW

RoofVent® LH

Dane techniczne 

Minimalny przepływ powietrza świeżego lub minimalny 
współczynnik wymiany powietrza

 = przepływ powietrza dla wybranej wielkości 
urządzenia w m3/h

Rzeczywisty przepływ powietrza świeżego V (w m3/h)

Przepływ powietrza obiegowego VR (w m3/h)

ρ  = gęstość właściwa powietrza 1.2 kg/m³
 = właściwa pojemność cieplna powietrza 
          2.79 • 10-4 kWh/kg K

Minimalny przepływ powietrza świeżego 
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Łączne ciepło powietrza obiegowego QU (w kW)

QU = VU · ρ · c · (tABL – t RAL)

tABL = temperatura powietrza zużytego w °C

QU = 25'600 · 1.2 · 2.79 · 10-4 · (22 – 20)
QU = 17 kW

Konieczna wydajność grzewcza łącznie QH (w kW)

QH = QT + QL – QU – QM

QT = zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez 
            przenikanie w kW

QM = wewnętrzne zyski ciepła w kW
Do obliczania wewnętrznych zysków ciepła (moce przyłą-
czowe maszyn i oświetlenia) uwzględniać następujące 
kryteria: czasy pracy, równoczesność, bezpośrednie odda-
wanie ciepła przez konwekcję, pośrednie oddawanie ciepła 
przez promieniowanie itd.

QU = 78 + 75 – 17 – 12
QH = 124 kW

Konieczna wydajność grzewcza na urządzenie Q (w kW)

Q = QH / n

Q = 124 / 4
Q = 31 kW

Wybór typu nagrzewnicy 
 ■ Najpierw w oparciu o Tabelę I6 wyliczyć temperaturę 

wlotową powietrza na nagrzewnicy.
 ■ W oparciu o zapotrzebowanie na moc grzewczą (na 

urządzenie) i temperaturę wlotową powietrza na 
nagrzewnicy z Tabeli I7 lub I8 wybrać żądany tryb 
nagrzewnicy.

Przy tAUL = -15 °C i tABL= 22 °C, temperatura wlotowa 
powietrza na nagrzewnicy wynosi 15°C.   
Należy wybrać nagrzewnicę typu B o mocy grzewczej 
34 kW przy temp. na wlocie/ wylocie nagrzewnicy wodnej 
60/40 °C i przy tLE = 15°C.

Kontrola warunków brzegowych 
 ■ Maksymalna wysokość nawiewu

Jeśli rzeczywista wysokość nawiewu (=odległość między 
podłogą a dolną krawędzią urządzenia) jest większa niż 
maksymalna wysokość nawiewu Hmax (patrz Tabela I7, 
Tabela I8 ), należy wybrać inny typ nagrzewnicy lub inną 
wielkość urządzenia.
Maksymalna obsługiwana powierzchnia hali   ■  
W oparciu o wybraną liczbę urządzeń wyliczyć obsługiwa-
ną powierzchnię hali na urządzenie. Jeżeli jest ona więk-
sza od wartości maksymalnej zgodnie z Tabelą I4, należy 
zwiększyć liczbę urządzeń.

 ■ Utrzymywanie minimalnych i maksymalnych odległości
Wynikające z wymiarów hali i rozmieszczenia urządzeń 
odległości sprawdzić w oparciu o dane z Tabeli I9.

Rzeczywista wysokość nawiewu    =  9.2 m 
Maks. wysokość nawiewu Hmax =  17.4 m 
→ OK

Maks. wysokość nawiewu Hmax = 52 · 45 / 4 =  585 m² 
  =  784 m²  

→  OK

Minimalne i maksymalne odległości można zachować przy 
symetrycznym rozmieszczeniu urządzeń. 
→  OK

Przy większej ilości urządzeń rośnie elastyczność przy 
eksploatacji, prowadzi to jednak do wzrostu kosztów. Dla 
optymalnego wyniku należy zestawić koszty i jakość 
wentylacji.  

Należy wybrać 4 szt. LH-9 z nagrzewnicą typu B. 
Gwarantują one nisko kosztową i oszczędną eksploatację. 

RoofVent® LH

Przykład konstrukcji

Kontrola warunków brzegowych 

Maks. obsługiwana powierzchnia hali
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5 Opcje

Szeroka gama akcesoriów dodatkowych pozwala dostosować urządzenia RoofVent® LH do 
indywidualnych potrzeb projektu. Szczegółowy opis wszystkich akcesoriów dodatkowych umieszczono 
w rozdziale K „Opcje” niniejszej instrukcji.

Opcja Zastosowanie

Wykonanie higieniczne Do stosowania RoofVent® przy wysokich wymaganiach 
higienicznych (odpowiada VDI 6022)

 Do eksploatacji urządzeń ze zmienną ilością powietrza 
(powietrze nawiewane i wywiewane)

Wysokociśnieniowy wentylator 
nawiewny  

Do kompensacji dodatkowych zewnętrznych strat ciśnienia 
(np. z powodu zainstalowanych przez użytkownika kanałów 
nawiewnych)

Wysokociśnieniowy wentylator
wywiewny

Do kompensacji dodatkowych zewnętrznych strat ciśnienia 
(np. z powodu zainstalowanych przez użytkownika kanałów 
powietrza zużytego lub odciągów miejscowych)

Zestaw hydrauliczny system
rozdzielczy

Do prostej instalacji hydraulicznej

Elektromagnetyczny zawór 
mieszający

Do stałej regulacji nagrzewnicy (z wtyczką)

Tłumik powietrza świeżego Do redukcji emisji hałasu drzwi zabezpieczających przed 
wpływem warunków atmosferycznych

Tłumik powietrza wywiewanego Do redukcji emisji hałasu kratek wywiewanych

Tłumik powietrza nawiewanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Tłumik powietrza zużytego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Kołpak wygłuszający  Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu (w nawiewniku 
wirowym Air-Injector) 

Siłownik ze sprężyną zwrotną Jako dodatkowa ochrona przed zamarzaniem (zamyka 
przepustnicę powietrza świeżego i przepustnicę ERG 
w przypadku awarii zasilania prądem)

Skrzynia wywiewna Stosowana w urządzeniach RoofVent® dla niskich hal 
(w miejsce nawiewnika wirowego Air-Injector)

Wykonanie dla systemu 
wtryskowego

Do stosowania RoofVent® z hydraulicznym systemem 
wtryskowym (zintegrowane sterowanie pompy)

Tabela I11: Dostępność opcji dla RoofVent® LH

RoofVent® LH

Opcje

Wentylatory ze zmiennym 
natężeniem przepływu powietrza
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6 Sterowanie i regulacja

Zasadniczo istnieją dwie możliwości sterowania i regulacji RoofVent® LH:

System Opis 

Hoval DigiNet W idealnej sytuacji urządzenia RoofVent® LH sterowane są 
poprzez system Hoval DigiNet. Ten system regulacji opraco-
wany dla systemów klimatyzacji Hoval oferuje następujące 
zalety:

 ■ DigiNet wykorzystuje cały potencjał systemów zdecentrali-
zowanych. Reguluje on każdym urządzeniem wentylacyj-
nym indywidualnie, zależnie od warunków lokalnych.

 ■ DigiNet pozwala na maksymalną elastyczność w eksploa-
tacji w odniesieniu do stref regulacji, kombinacji urządzeń, 
trybów i czasów pracy.

 ■ DigiNet steruje rozprowadzaniem powietrza, zapewniając 
w ten sposób najwyższą wydajność wentylacji.

 ■ DigiNet optymalizuje stale udział powietrza świeżego. 
 ■ Urządzenia z wtyczkami i zintegrowanymi elementami 

pomiarowymi, sterującymi i regulującymi są łatwe 
w projektowaniu i montażu.

 ■ Uruchomienie DigiNet dzięki komponentom Plug&Play 
i wstępnie zaadresowanym modułom regulatora jest proste 
i szybkie.

Szczegółowy opis systemu Hoval DigiNet znajduje się 
w Części L „Sterowanie i regulacja” niniejszego podręcznika.

System inny niż Hoval Urządzeniami RoofVent® LH można również sterować za 
pomocą systemów innych niż Hoval. System obcy musi jednak 
uwzględniać szczególne cechy instalacji zdecentralizowanej.  
W wykonaniach dla systemów sterowania innych niż Hoval 
urządzenia RoofVent® LH są dostarczane ze skrzynką zacis-
kową zamiast skrzynki rozdzielczej. Dalsze informacje na ten 
temat znajdują się w osobnym opisie „Urządzenie ze skrzynką 
zaciskową RoofVent® LH” (dostępnym na żądanie).

Tabela I12: Sterowanie i regulacja RoofVent® LH 

RoofVent® LH

Sterowanie i regulacja
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7 Transport i montaż 

7.1 Montaż

 

Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego
obchodzenia się. Transportem i montażem powinny
zajmować się jedynie przez wyszkolonych 
specjalistów!

Urządzenia RoofVent® LH są dostarczane w dwóch częś-
ciach (jednostka dachowa, jednostka poddachowa) na 
drewnianej palecie. Przynależne części są oznakowane 
takim samym numerem urządzenia.

 

Informacja
W zależności od elementów opcjonalnych, dostawa 
może składać się z wielu części (np. w przypadku, 
gdy montowany jest tłumik powietrza nawiewanego).

Dla przygotowania montażu ważne są następujące punkty: 
 ■ Urządzenia montowane są na dachu. Potrzebny jest 

w tym celu dźwig lub helikopter.
 ■ Do transportu na dach potrzebne są dwa pasy podnośni-

kowe (długość pasa ok. 6 m). W przypadku stosowania 
lin stalowych i łańcuchów odpowiednio chronić krawędzie 
urządzenia.

 ■ Upewnić się, że cokół dachowy odpowiada danym 
w Części M „Wytyczne projektowe”. 

 ■ Należy określić żądane ustawienie urządzenia (pozycja 
przyłączy nagrzewnicy).

 ■ Urządzenia za pomocą własnego ciężaru mocowane są
w cokole dachowym. Do uszczelnienia potrzebny jest 
silikon, pianka poliuretanowa lub inny materiał.

 ■ Dla urządzeń z tłumikami powietrza wywiewanego konie-
czne jest dodatkowe mocowanie na cokole dachowym.

 ■ Należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją 
montażu.  

Rys. I5: Urządzenia 
RoofVent® są 
montowane na dachu.

 

7.2 Instalacja hydrauliczna

 

Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego
obchodzenia się. Podłączanie hydrauliczne instalacji 
może być przeprowadzone jedynie przez wyszkolo-
nych specjalistów! 

System regulacyjny Hoval DigiNet skonstruowany jest dla 
sieci rozdzielczej z hydraulicznym przełączaniem pojedyn-
czych urządzeń odbiorczych, tzn. przed każdym urządze-
niem odbiorczym instalowany jest zawór mieszający. 
Standardowo stosowany jest system rozdzielczy.

 ■ Należy dostosować sieć hydrauliczną do podziałów stref 
regulacji

 ■ Poszczególne jednostki pracujące w jednej strefie regula-
cji muszą być dopasowane hydraulicznie dla zapewnienia 
równych wartości temperatur.

 ■ Medium grzewcze (max. 120 °C) przy temperaturze 
zewnętrznej 15 °C musi być dostępne bez opóźnień 
w żądanej ilości i temperaturze na zaworze mieszającym 
urządzenia odbiorczego.

 ■ Konieczna jest regulacja temperatury na dopływie zależ-
nie od temperatury zewnętrznej.

System regulacyjny Hoval DigiNet raz w tygodniu włącza na 
1 minutę komunikat zapotrzebowania ogrzewania. Zapobie-
ga to blokowaniu się pompy rozdzielającej przy dłuższym 
przestoju.  

Wymaganie dotyczące rurociągu 
 ■ Stosować trójdrogowe zawory mieszające o charakterys-

tyce liniowej i wysokiej jakości. 
 ■ Autorytet zaworu powinien wynosić ≥ 0.5.
 ■ Napęd zaworu powinien mieć krótki czas pracy (5s).
 ■ Napęd zaworu musi być modulowany, tzn. suw zmienia 

się proporcjonalnie z napięciem sterującym 
(DC 0 ... 10 V).

 ■ Do trybu awaryjnego napęd zaworu musi być wyposażony 
w osobne sterowanie wymuszone (AC 24V).

 ■ Należy zamontować zawór w pobliżu urządzenia (maks. 
odległość = 2m).

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo zranienia przez strącenie 
przedmiotów. Nagrzewnica nie może przejmować 
dodatkowego obciążenia np. przez rurociąg 
zasilający i powrotny!  

 

Informacja
Dla szybkiej instalacji układu hydraulicznej go zapoz-
naj się z opcjami „Zespół hydrauliczny” względnie 
„Elektromagnetyczny zawór mieszający”.

RoofVent® LH

Transport i montaż

Wymagania dotyczące systemu kotłów
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Skrzynka rozdzielacza

Magistrala systemowa novaNet

Zasilanie 

Gniazdo przyłączeniowe 

Elektromagnetyczny zawór mieszający 

Alarm zbiorczy

Czujnik temperatury zewnętrznej  

Czujnik temperatury wewnętrznej 

Wejście usterki ogrzewania

Pompa rozdzielacza 

DigiMaster

Strefowa szafka sterownicza

Komunikat zapotrzebowania ogrzewania

Szafka sterownicza ogrzewania 

Rys. I6: Zasadniczy schemat hydraulicznego systemu rozdzielczego   

< 
2 

m
 

RoofVent® LH

Transport i montaż
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7.3 Instalacja elektryczna

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 
Instalację elektryczną może wykonać tylko 
wykwalifikowany elektryk!

 ■ Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich 
odpowiednich przepisów (np. EN 60204-1).

 ■ Przy długich przewodach doprowadzających dobrać 
przekroje kabli odpowiednie do wymogów technicznych.

 ■ Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze 
schematem połączeń (prowadzenie kabla w urządzeniu, 
patrz Rys. I7). 

 ■ Magistralę systemową dla sterowania/regulacji ułożyć
oddzielnie od kabli sieciowych.

 ■

 ■ Okablować zawory mieszające do gniazda przyłączenio-
wego. (Dla elektromagnetycznego zaworu mieszającego 
Hoval istnieje połączenie wtykowe.)

Należy wykonać połączenia wtykowe nawiewnika wiro-
wego Air-Injector do sekcji filtracji i od sekcji filtracji 
(wewnątrz) do jednostki dachowej.

 ■ Przy systemie wtryskowym: pompę przymocować kablami 
do skrzynki rozdzielczej

 ■ Należy upewnić się, że na miejscu dostępny jest sprzęt 
zabezpieczający przed prądem nadmiarowym dla przewo-
du sieciowego strefowej szafki sterowniczej (odporność 
na zwarcia 10kA).

Skrzynka rozdzielacza 
z wyłącznikiem rewizyjnym

Przepusty kabli i połączenia 
wtykowe

Zasilanie

Kabel magistrali 

Gniazdo przyłączeniowe

Rys. I7: Prowadzenie kabla w urządzeniu 

RoofVent® LH

Magistrala systemowa novaNet
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Element Opis Napięcie Kabel Opcja Uwagi

Skrzynka 
rozdzielacza

Zasilanie 3 x 400 V LH-6: 5 x 4 mm²
LH-9: 5 x 6 mm²

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Pompa grzewcza 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² W przypadku układu 
wtryskowego

Strefowa 
szafka
sterownicza 
3–fazowa 

Zasilanie 3 x 400 V 5 x … mm² W zależności od opcji

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej 

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej 

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania

Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę 

Wejście usterki ogrzewania 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę 

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną 

Zasilanie prądem dla 
RoofVent® LH

3 x 400 V LH-6: 5 x 4 mm²
LH-9: 5 x 6 mm²

Dla każdego RoofVent® LH

Pompa rozdzielacza 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² Na pompę

Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Wariant:

Strefowa 
szafka
sterownicza 
1–fazowa

Zasilanie 1 x 230 V 3 x … mm² W zależności od opcji 

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej 

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
wewnętrznej 

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania 

Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Wejście usterki ogrzewania 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy 
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Na funkcję specjalną  

Pompa rozdzielacza 1 x 230 V 3 x 1.5 mm² Na pompę

Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Tabela I13: Wykaz kabli 

RoofVent® LH

Transport i montaż

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4
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8 Specyfikacja 

Urządzenie wentylacyjne RoofVent® LH złożone z:
 ■ Jednostki dachowej
 ■ Sekcji filtracji 
 ■ Sekcji grzewczej
 ■ Nawiewnika wirowego
 ■ Sterowania i regulacji

Wszystkie elementy są okablowane z wtyczkami.

8.1 Jednostka dachowa L

Samonośna, wodoodporna obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa odporności ognio-
wej B1) z drzwiami zabezpieczającymi przed wpływami 
atmosferycznymi dla łatwego dostępu do filtra powietrza 
świeżego i skrzynki rozdzielczej, pokrywa rewizyjna z szyb-
kim zamknięciem dla łatwego dostępu do filtra powietrza 
odprowadzanego, przełącznik rewizyjny na zewnątrz do 
przerywania dostawy wysokiego napięcia.

 
 

Jednostka dachowa zawiera:
 ■

 ■ Przeciwbieżne przepustnice powietrza świeżego, 
obiegowego i wywiewanego z siłownikiem   

 ■ Bezobsługowy wentylator nawiewny z bezpośrednim 
napędem

 ■ Bezobsługowy wentylator wywiewny z bezpośrednim 
napędem 

 ■ Skrzynkę rozdzielczą z regulatorem DigiUnit jako częścią 
systemu regulacyjnego Hoval DigiNet

Regulator DigiUnit DU5
Moduł regulatora kompletnie okablowany z komponentami 
urządzenia wentylacyjnego (wentylatory, siłowniki, czujniki 
temperatury, czujnik mrozu, kontrola filtra):

 ■ Steruje urządzeniem łącznie z rozprowadzaniem 
powietrza według wartości zadanych strefy regulacji

 ■ Reguluje temperaturę powietrza nawiewanego za 
pomocą regulacji kaskadowej 

Sekcja wysokiego napięcia
 ■ Sieciowe zaciski przyłączeniowe 
 ■ Wyłącznik rewizyjny (obsługa z zewnątrz)
 ■ Stycznik silnikowy na wentylator
 ■ Bezpiecznik dla części elektronicznej
 ■ Transformator dla regulatora DigiUnit, zaworu mieszają-

cego i siłowników
 ■ Przekaźniki dla pracy awaryjnej
 ■ Zaciski przyłączeniowe dla siłowników i czujnika 

temperatury
 ■ Ogrzewanie skrzynki rozdzielczej

Typ L-… /DN5

Znamionowy przepływ powietrza 
nawiewanego/wywiewanego

… m³/h

Minimalny udział powietrza 
świeżego

… %

Pobór mocy na silnik … kW

Napięcie zasilające 3 x AC 400 V

Częstotliwość 50 Hz

8.2 Sekcja filtracji F00/ F25/ F50

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z kratką 
powietrza zużytego i pokrywą rewizyjną. Sekcja filtracji 
zawiera:

 ■

 ■ Czujnik temperatury powietrza zużytego
 ■ Korpus tłumiący jako dyfuzor powietrza nawiewanego

Typ F-…

8.3 Sekcja grzewcza H.A/ H.B/ H.C

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej zawiera 
nagrzewnicę wodną z rur miedzianych i płytek aluminiowych 
oraz czujnik mrozu.

Typ H.__-…

Moc grzewcza … kW

Medium grzewcze nagrzewnica 
wodna

… / … °C

Przy temperaturze wlotowej … °C

8.4 Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej zawierająca:
 ■ Wirowy rozdzielacz powietrza z koncentryczną dyszą 

nawiewną, regulowanymi łopatkami prowadzącymi 
i zintegrowanym kołpakiem tłumiącym

 ■ Siłownik do automatycznej regulacji rozprowadzania 
powietrza

 ■ Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 ■ Elektryczne gniazdo przyłączowe (zawiera zaciski 

przyłączeniowe do zaworu mieszającego ogrzewania)

Typ D -9

Obsługiwana powierzchnia hali … m²

RoofVent® LH

Specyfikacja

Filtr powietrza świeżego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

Filtr powietrza zużytego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra
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8.5 Opcje

Wykonanie higieniczne
 ■
 ■

 ■ Bezobsługowy wentylator nawiewny z napędem 
bezpośrednim wyposażony w przetwornicę częstotliwości

 ■ Bezobsługowy wentylator wywiewny z napędem 
bezpośrednim wyposażony w przetwornicę częstotliwości

Wysokociśnieniowy wentylator nawiewny HZ
Bezobsługowy wysokociśnieniowy wentylator nawiewny 
z napędem bezpośrednim  

Wysokociśnieniowy wentylator wywiewny HF
Bezobsługowy wysokociśnieniowy wentylator wywiewny 
z napędem bezpośrednim

Zestaw hydrauliczny systemu rozdzielczego HG 
Prefabrykowany zestaw dla hydraulicznego systemu 
rozdzielczego, złożony z elektromagnetycznego zaworu 
mieszającego, zaworu regulacyjnego, kurka kulowego, 
automatycznego odpowietrzania i śrubunków do przyłącza-
nia do urządzenia do sieci rozdzielczej; zawór mieszający 
z wtyczką do przyłączania do gniazda; dopasowany do 
danej nagrzewnicy/chłodnicy i systemu regulacyjnego 
Hoval DigiNet. 

Stały zawór regulacyjny z napędem elektromagnetycznym, 
z wtyczką do przyłączania do gniazda; dopasowany do da-
nej nagrzewnicy.

Tłumik powietrza świeżego ASD
Jako element dobudowany przy drzwiach zabezpieczających 
przed wpływami atmosferycznymi, obudowa z ocynkowanej 
blachy aluminiowej z okładziną z materiału tłumiącego, do 
redukcji emisji hałasu drzwi, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza wywiewanego FSD
Jako element dobudowany przy kratce wywiewnej, obudowa 
z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudowanymi rozgałęź-
nikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji hałasu kratki 
wywiewnej, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza nawiewanego ZSD
Jako element wbudowany w komponent jednostki poddacho-
wej, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudo-
wanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji 
hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB

Kołpak wygłuszający AHD
Składa się z kołpaka tłumiącego o dużej pojemności oraz 
przysłony pokrytej materiałem dźwiękochłonnym,  tłumienie 
4 dB 

Siłownik ze sprężyną zwrotną SMF
Napęd z funkcją bezpieczeństwa w przypadku awarii zasila-
nia, zamontowany i okablowany na przepustnicy powietrza 
świeżego

Skrzynka wywiewna AK
Wykonana z ocynkowanej blachy aluminiowej z czterema 
przestawnymi żaluzjami poziomymi (zamiast nawiewnika 
wirowego)

Wykonanie dla systemu wtryskowego ES
Sterowanie i sekcja wysokiego napięcia dla pompy grzew-
czej zintegrowane w skrzynce rozdzielczej. 

RoofVent® LH

Specyfikacja

Filtr powietrza świeżego, klasa F7
Filtr powietrza wywiewanego, klasa F5

Wentylatory ze zmiennym przepływem powietrza VAR

Elektromagnetyczny zawór mieszający ..HV

Tłumik powietrza zużytego ABSD
Jako element dobudowany przy kratce powietrza zużytego, 
obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudowanymi 
rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji hałasu 
w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB
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8.6 Sterowanie i regulacja

Cyfrowy system regulacyjny z energooszczędną eksploatacją 
zdecentralizowanych systemów klimatyzacji w halach:  

 ■ struktura systemu wg modelu warstwowego OSI
 ■ wykonane przez użytkownika połączenie poszczególnych 

modułów regulacyjnych poprzez magistralę systemową 
novaNet w swobodnej topologii 

 ■ równorzędna komunikacja poprzeczna (peer-to-peer/ 
multipeer) poprzez protokół novaNet 

 ■ szybkie czasy reakcji dzięki zależnemu od zdarzeń 
transferowi danych

 ■ fabrycznie zaadresowane moduły regulacyjne ze 
zintegrowanym ochroną przed piorunami i buforowanym 
przez baterię modułem RAM

 ■ niewymagane są prace inżynieryjne (binding) na miejscu

Regulatory DigiNet 

DigiMaster DM5
Wstępnie zaprogramowany regulator Plug&Play z graficznym 
interfejsem użytkownika, składający się z panelu dotykowego 
z kolorowym wyświetlaczem zamontowany w drzwiach strefo-
wej szafy sterowniczej. 

 ■ kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa alarmów, parametry sterowania)

DigiCom DC5
Pakiet składający się z oprogramowania obsługowego, 
routera novaNet oraz kabli połączeniowych do obsługi Hoval 
DigiNet za pomocą komputera PC:  

 ■ kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa i przekazywanie alarmów, parametry 
sterowania)

 ■ funkcja trendu, zapisywanie danych i książka logów
 ■ zróżnicowana ochrona hasłem

DigiEasy DE5
Urządzenie dodatkowe do obsługi stref regulacji, do instalacji 
w dowolnym miejscu w podtynkowym gnieździe potrójnym lub 
w drzwiach strefowej szafki sterowniczej: 

 ■ wyświetlanie aktualnej wartości zadanej dla temperatury 
wewnętrznej 

 ■ zwiększanie lub zmniejszanie wartości zadanej 
o maksymalnie 5°C

 ■ wyświetlanie i potwierdzanie alarmów
 ■ przełączanie trybu pracy

Opcje
 ■ Okno dla DigiMaster
 ■ Rama IP65
 ■ Gniazdo wtykowe novaNet
 ■ Router novaNet
 ■ 4 funkcje specjalne z wyłącznikiem

 ■ 1 czujnik temperatury zewnętrznej
 ■ 1 transformator 230/24 V
 ■ 2 wyłączniki ochronne przewodu do transformatora 

(1-biegunowe)
 ■ 1 przekaźnik
 ■ 1 wyłącznik bezpieczeństwa (2-biegunowy, zewnętrzny)
 ■ zaciski wejściowe i wyjściowe (u góry)
 ■ 1 schemat elektryczny instalacji 
 ■ 1 układ sterowania DigiZone, 1 przekaźnik oraz 1 czujnik 

temperatury wewnętrznej (załączony) dla każdej strefy. 

Układ sterowania DigiZone DZ5
Urządzenie sterujące na strefę regulacji, zamontowane 
w strefowej szafce sterowniczej:

 ■ przetwarza wejścia temperatury wewnętrznej i temperatu-
ry zewnętrznej, usterki ogrzewania, usterki chłodzenia 
i funkcji specjalnych (opcja)

 ■ przełącza tryby pracy odpowiednio do programu wyłącza-
nia czasowego

 ■ ustawia wyjścia komunikatu zapotrzebowania ogrzewania, 
chłodzenia i alarm zbiorczy

Opcje
 ■ Lampka alarmu
 ■ Gniazdo wtykowe
 ■ Sterowanie pompą rozdzielacza
 ■ 2-biegunowy wyłącznik ochronny przewodu
 ■ Zasilanie prądem dla urządzeń klimatyzacyjnych do hali 

z zamontowanym regulatorem DigiUnit
 ■ Integracja urządzeń klimatyzacyjnych do hali bez 

zamontowanego regulatora DigiUnit
 ■ Średnia wartość temperatury wewnętrznej 
 ■ Układ sterowania DigiPlus
 ■ Czujnik wilgotności
 ■ Czujnik CO2

 ■ Podstawa

RoofVent® LH

Specyfikacja

 ■ 8 funkcji specjalnych z 2 wyłącznikami
 ■ Funkcja specjalna na zacisku
 ■ Montaż DigiEasy

Strefowa szafka sterownicza DigiNet
Strefowa szafka sterownicza (blacha stalowa lakierowana 
RAL 7035) zawiera:



RoofVent® LK
Urządzenie wentylacyjne z optymalną szybkością przepływu świeżego 
powietrza do ogrzewania i chłodzenia obiektów wielkokubaturowych

J

1 Zastosowanie  ______________________________________ 236

2 Budowa i funkcje ____________________ 236

3 Dane techniczne  ______________________________ 243

4 Przykład konstrukcji  _____________________________ 254

5 Opcje ___________________________________ 256

6 Sterowanie i regulacja _______________________ 257

7 Transport i montaż  _____________________ 258

8 Specyfikacja  ___________________________ 262

RoofVent® LK

Spis treści



236

1 Zastosowanie

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Urządzenia RoofVent® LK służą do doprowadzania 
powietrza świeżego i odprowadzania powietrza zużytego 
oraz do ogrzewania i chłodzenia obiektów wielkokubaturo-
wych ze zoptymalizowanym udziałem powietrza zewnętrz-
nego. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje 
także przestrzeganie instrukcji producenta w zakresie 
montażu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji (instrukcja 
obsługi).
Każde zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. 

1.2 Użytkownicy 

Urządzenia RoofVent® LK wolno montować, obsługiwać 
i konserwować wyłącznie autoryzowanym i przeszkolonym 
fachowcom, którzy zapoznani zostali z urządzeniami 
i ewentualnymi zagrożeniami.
Instrukcja użytkowania skierowana jest do inżynierów 
i techników oraz fachowców techniki budowlanej, grzewczej
i wentylacyjnej.

1.3 Zagrożenia 

Urządzenia RoofVent® LK zbudowane są w oparciu 
o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. Niekie-
dy mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności mogą jed-
nak wystąpić zagrożenia, między innymi:

 ■ Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas pracy przy 
instalacji elektrycznej

 ■ Możliwość strącenia części (np. narzędzia) podczas pracy 
przy urządzeniach wentylacyjnych

 ■ Zagrożenie podczas pracy na dachu
 ■ Uszkodzenie podzespołów lub komponentów wskutek

uderzenia piorunem
 ■ Wadliwe działanie uszkodzonych części
 ■ Niebezpieczeństwo ze strony gorącej wody przy pracach 

na instalacji zasilania ciepłą wodą
 ■ Wnikanie wody do jednostki dachowej przy nieprawidłowo 

domkniętych pokrywach rewizyjnych

2 Budowa i funkcje 

Urządzenie RoofVent® LK służy do wentylacji oraz ogrzewa-
nia i chłodzenia dużych pomieszczeń (hale produkcyjne, 
centra handlowe, hale sportowe, hale targowe, itp.). Spełnia 
następujące funkcje:

 ■ Ogrzewanie (z podłączeniem do centralnego systemu 
kotłów) 

 ■ Chłodzenie (z przyłączem wody zimnej)  
 ■ Doprowadzanie powietrza świeżego
 ■ Odprowadzanie powietrza zużytego
 ■ Recyrkulacja powietrza
 ■ Tryb z powietrzem mieszanym
 ■ Rozprowadzanie powietrza przez nawiewnik wirowy
 ■

Instalacja wentylacyjna składa się z wielu autonomicznych
urządzeń RoofVent® LK i pracuje z reguły bez kanałów 
powietrza nawiewanego i odprowadzanego. Urządzenia są
montowane w konstrukcji dachu hali w sposób rozproszony 
i tam konserwowane. 
Dzięki swojej mocy i wydajnemu rozprowadzaniu powietrza
urządzenia RoofVent® LK posiadają szeroki zakres działania. 
Dlatego w porównaniu z innymi systemami, do zapewnienia 
właściwych warunków dla danego pomieszczenia można 
ograniczyć ilość zastosowanych urządzeń. 
Urządzenia wykorzystują energię powietrza zużytego dzięki
pracy w trybie z powietrzem mieszanym. System regulacji
DigiNet stale optymalizuje udział powietrza świeżego: 
nawiewane jest więc tyle powietrza świeżego, ile dopuszcza
temperatura wewnętrzna bez dodatkowego ogrzewania lub
chłodzenia. Można ustawić wartość minimalną. 

2.1 Budowa urządzenia 

Urządzenie RoofVent® LK składa się z następujących 
komponentów:

 ■ Jednostka dachowa: 
samonośna obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, 
z izolacją wewnętrzną (klasa B1)

 ■ Sekcja filtracji: w celu dopasowania do lokalnych warun-
ków montażowych dostarczana w trzech standardowych 
długościach na wielkość urządzenia

 ■ Sekcja grzewcza/chłodząca:
przyłącza nagrzewnic możliwe po każdej stronie 
(standardowo pod kratką powietrza wywiewanego)

 ■ Nawiewnik wirowy: 
opatentowany, automatycznie regulowany nawiewnik 
wirowy do bezprzeciągowej dystrybucji powietrza na 
dużej powierzchni.

Urządzenie dostarczane jest w dwóch częściach: jednostka 
naddachowa oraz jednostka poddachowa (patrz Rys. J1).
Komponenty są połączone śrubowo i można je pojedynczo
demontować. 

RoofVent® LK
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Filtrowanie powietrza 
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2.2 Dystrybucja powietrza przez nawiewnik wirowy 

Głównym elementem urządzenia jest opatentowany nawiew-
nik powietrza - Air-Injector. Jego regulowane łopatki pozwalają 
na ciągłą regulację kąta wylotu powietrza. Ustawienie uzależ-
nione jest od wydajności nawiewnika, wysokości montażu oraz 
różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym 
a powietrzem w pomieszczeniu. Powietrze jest więc nawiewane 
pionowo w dół, w stożku, lub poziomo do pomieszczenia. 
Gwarantuje to:

 ■ że za pomocą każdego urządzenia RoofVent® LK wentylo-
wana, ogrzewana i chłodzona jest duża powierzchnia hali,

 ■ brak przeciągów w obsługiwanych pomieszczeniach,
 ■ oszczędność energii przez redukcję do minimum 

rozwarstwienia temperaturowego w pomieszczeniu.

Jednostka naddachowa:
Jednostka dachowa z odzyskiem 
energii

Jednostka poddachowa:
a Sekcja filtracji
b Sekcja grzewcza/chłodząca
c Nawiewnik wirowy Air-Injector

Rys. J1: Komponenty RoofVent® LK 

a

b

c

RoofVent® LK

Budowa i funkcje 
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Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector: 
reguluje kształt nawiewu powietrza, bezstopniowo z pionowego do 
poziomego

Połączenie kondensatu 

Czujnik mrozu:  
do ochrony nagrzewnicy przed zamarzaniem

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do nagrzewnicy/chłodnicy 

Wentylator nawiewny: 
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem

Pokrywa rewizyjna: 
dostęp do wentylatora nawiewnego

Przepustnica grawitacyjna: 
otwiera się w trybie z cyrkulacją wskutek podciśnienia po stronie powietrza 
nawiewanego

Drzwi zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi: 

 

Przepustnica powietrza świeżego: 
z siłownikiem

Przepustnica powietrza obiegowego: 
przeciwbieżnie do przepustnicy powietrza świeżego i wywiewanego

Wentylator wywiewny

Kratka wywiewna: 
dostęp do wentylatora wywiewnego

Wentylator wywiewny: 
obustronny wentylator promieniowy z bezobsługowym napędem

Pokrywa rewizyjna: 

 

Kratka powietrza wywiewanego 

Nagrzewnica/chłodnica: 

Separator skroplin 

Rys. J2:  Budowa RoofVent® LK 

RoofVent® LK

Budowa i funkcje

dla łatwego dostępu do filtra powietrza świeżego oraz skrzynki rozdzielczej

filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra
Filtr powietrza świeżego:

dostęp do filtra powietrza zużytego

filtr kieszeniowy z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

nagrzewnica/chłodnica wodna wykonana z rur miedzianych z aluminiowymi 
żeberkami

Filtr powietrza zużytego:



240

Wlot powietrza świeżego przez osłonę zabezpieczającą 
przed wpływem warunków atmosferycznych

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień

Przepustnica powietrza świeżego z siłownikiem

Wentylator nawiewny

Tłumik i dyfuzor

Nagrzewnica/chłodnica wodna

Czujnik mrozu

Separator skroplin

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

Nawiewnik wirowy z siłownikiem  

Wlot powietrza wywiewanego przez kratkę wywiewną

Czujnik temperatury powietrza zużytego

Filtr z czujnikiem różnicy ciśnień

Przepustnica grawitacyjna

Wentylator wywiewny

Przepustnica powietrza obiegowego (przeciwbieżnie
połączona z przepustnicą powietrza świeżego) 

Przepustnica powietrza wywiewanego (połączona 
z przepustnicą powietrza świeżego)

Wylot powietrza wywiewanego przez kratkę wywiewną

Rys. J3: Schemat działania RoofVent® LK 

RoofVent® LK

Budowa i funkcje
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2.3 Tryby pracy

RoofVent® LK posiada następujące tryby pracy:
 ■ Wył.
 ■ Wentylacja
 ■ Wentylacja (zredukowana)
 ■ Recyrkulacja
 ■ Recyrkulacja nocna

 ■ Powietrze wywiewane
 ■ Powietrze nawiewane
 ■ Chłodzenie nocne w porze letniej
 ■ Tryb awaryjny

System regulacji DigiNet steruje trybami pracy automatycznie, w każdej strefie 
regulacji odpowiednio do programu wyłączania czasowego (wyjątek: Tryb 
awaryjny). Dodatkowo można: 

 ■ ręcznie przełączać tryb pracy danej strefy regulacji.
 ■ przełączać każde urządzenie RoofVent® indywidualnie na tryb pracy Wył., 

Recyrkulacja, Powietrze wywiewane, Powietrze nawiewane oraz Tryb awaryjny.

Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Schemat Opis

OFF Wył.
Wentylatory są wyłączone. 
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe 
pozostaje aktywne. Brak regulacji 
temperatury wewnętrznej. 

Gdy urządzenie 
nie jest potrzebne

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego  ................. Otwarta
Ogrzewanie/chłodzenie  .... Wył.

VE2 Ventilation
Urządzenie RoofVent® wdmuchuje 
świeże powietrze do pomieszczenia 
i odprowadza zużyte powietrze 
z pomieszczenia. Ogrzewanie/chłodze-
nie i odzysk energii są kontrolowane 
w zależności od zapotrzebowania na 
ciepło i warunków temperaturowych. 
Ustawiona wartość temperatury 
w pomieszczeniu, dzień jest aktywna.

Podczas korzystania 
z pomieszczenia

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ 0 - 100 % *)

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. 0 - 100 % *)

Ogrzewanie/chłodzenie  .... 0 - 100 % *)

*)  zależnie od zapotrzebowania na ciepło lub zimno i ustawionego 
minimalnego udziału powietrza świeżego

 

VE1 Wentylacja (zredukowana)
Podobnie jak w przypadku VE2, ale ze 
zredukowanym przepływem powietrza. 
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Podczas korzystania
z pomieszczenia 
(tylko dla wentylato-
rów ze zmiennym
przepływem 
powietrza)

REC Recyrkulacja
Tryb wł./ wył.: Przy zapotrzebowaniu na 
ciepło lub zimno urządzenie RoofVent® 
zasysa powietrze z pomieszczenia, 
podgrzewa je lub chłodzi i ponownie 
nawiewa do pomieszczenia.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Do podgrzewania 
wstępnego 
i chłodzenia 
wstępnego

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie/chłodzenie  .... Wł. *)

*) przy zapotrzebowaniu na ciepło lub
   zimnoRECN Recyrkulacja nocna

Podobnie jak w przypadku REC, ale 
z wartością zadaną temperatury
wewnętrznej na noc

W nocy i w czasie 
weekendu 

RoofVent® LK
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Kod  1) Tryb pracy Zastosowanie Schemat Opis

EA Powietrze wywiewane
Urządzenie RoofVent® wywiewa zużyte 
powietrze z pomieszczenia. Brak regula-
cji temperatury wewnętrznej.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wył.
Wentylator wywiewny  ........ Wł.
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie/chłodzenie   .... Wył.

SA Powietrze nawiewane
Urządzenie RoofVent® nawiewa świeże 
powietrze do pomieszczenia. Zależnie 
od zapotrzebowania na ciepło/zimno 
i zależnie od warunków termicznych 
regulowane jest ogrzewanie/chłodzenie. 
Zużyte powietrze z pomieszczenia 
wypływa przez otwarte okna i drzwi na 
zewnątrz lub jest wywiewane przez inny 
system.
Wartość zadana temperatury 
wewnętrznej w dzień jest aktywna.

Dla przypadków
szczególnych

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta

Ogrzewanie/chłodzenie  .... 0 - 100 %

NCS Chłodzenie nocne w porze letniej
Tryb wł./ wył.: Jeśli pozwala na to obec-
na temperatura, urządzenie  RoofVent® 
nawiewa chłodne powietrze świeże do 
pomieszczenia i wywiewa cieplejsze 
powietrze z pomieszczenia. Wartość 
zadana temperatury wewnętrznej 
w nocy jest aktywna.
Urządzenie nawiewa powietrze pionowo 
w dół i uzyskuje w ten sposób najwięk-
szą możliwą wydajność.

Do swobodnego 
chłodzenia w nocy

Wentylator nawiewny  ........ Wł. *)

Wentylator wywiewny  ........ Wł. *)

Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Otwarta *)

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Zamknięta *)

Ogrzewanie/chłodzenie .... Wył.

*) zależnie od warunków termicznych 

– Tryb awaryjny 
Urządzenie RoofVent® zasysa powietrze 
z pomieszczenia, podgrzewa je i nawie-
wa ponownie do pomieszczenia. Ogrze-
wanie jest włączane poprzez sterowanie 
wymuszone przy zaworze mieszającym.
Brak regulacji temperatury wewnętrznej. 

Jeżeli system DigiNet
nie pracuje (np. przed
uruchomieniem)

Wentylator nawiewny  ........ Wł.
Wentylator wywiewny  ........ Wył.
Przepustnica powietrza 
świeżego

 
........................ Zamknięta

Przepustnica powietrza 
obiegowego 

 
................. Otwarta

Ogrzewanie/chłodzenie   .... Wł.

1) Kod ten oznacza dany tryb pracy w systemie regulacyjnym DigiNet (patrz Część L „Sterowanie i regulacja”). 

Tabela J1: Tryby pracy urządzenia RoofVent® LK 

RoofVent® LK
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3 Dane techniczne

3.1 Oznaczenia urządzeń 

Jednostka poddachowa 

LK - 9 / DN5 / L + F00 - K.C - D / ...

Typ urządzenia
RoofVent® LK

Wielkość
6 lub 9

Sterowanie
DN5 Wykonanie dla DigiNet 5
KK Wykonanie dla sterowania innego niż Hoval

Jednostka dachowa 
Jednostka dachowa 

Sekcja filtracji 
F00 Sekcja filtracji, krótka
F25 Sekcja filtracji, średnia
F50 Sekcja filtracji, długa

Sekcja grzewcza/chłodząca
K.C Sekcja grzewcza/ chłodząca z nagrzewnicą typu C
K.D Sekcja grzewcza/ chłodząca z nagrzewnicą typu D

Nawiewnik wirowy

Opcje

Tabela J2: Oznaczenia urządzeń  

3.2 Granice zastosowania urządzenia

Typ urządzenia LK-6 LK-9

Temperatura powietrza wywiewanego maks. °C 50 50

Odprowadzana wilgotność względna maks. % 60 60

Zawartość wody w powietrzu wywiewanym 1) maks. g/kg 17 17

Temperatura zewnętrzna 2) min. °C -30 -30

Temperatura medium grzewczego maks. °C 120 120

Ciśnienie robocze maks. kPa 800 800

Temperatura powietrza nawiewanego maks. °C 60 60

Minimalny czas pracy VE2 min. min 30 30

Ilość kondensatu maks. kg/h 60 150

min. m³/h 3100 5000

Tabela J3: Granice zastosowania urządzenia RoofVent® LK 

RoofVent® LK

Dane techniczne   

Przepływ powietrza 
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3.3 Przepływ powietrza, przyłącza elektryczne

Powietrze wywiewane LK-6 LK-9

Rozprowadzanie 
powietrza

1) Powietrze 
nawiewane

Powietrze 
wywiewane

Obsługiwana powierzchnia hali Maks. m² 484 729

Parametry wentylatora Napięcie zasilające V AC 3 x 400 3 x 400

Dopuszczalna tolerancja napięcia % ± 10 ± 10

Częstotliwość Hz 50 50

Pobór mocy na silnik kW 1.8 3.0

Pobór prądu A 4.0 6.5

Wartość nastawcza termoprzekaźnika A 4.6 7.5

Prędkość obrotowa (nominalnie) obr./min.

Siłowniki Napięcie zasilające V AC 24 24

Częstotliwość Hz 50 50

Napięcie sterujące V DC 2…10 2…10

Moment obrotowy Nm 10 10

Czas biegu dla obrotu 90° s 150 150

Kontrola filtra Ustawienie fabryczne czujników różnicy ciśnienia 300 300
1) Odniesienie: Urządzenie RoofVent® LK z nagrzewnicą/chłodnicą typu C i pionowym kierunkiem nawiewu powietrza

Tabela J4: Dane techniczne, RoofVent® LK

RoofVent® LK

Dane techniczne   

m³/h 5000 7650

m³/h 5000 7650

Pa

1440 1435

Nominalny przepływ powietrza 
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3.4 Ciśnienie akustyczne 

Typ urządzenia LK-6 LK-9
Tryb pracy VE2 REC VE2 REC
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 1) dB (A) 63 54 48 64 57 49

Łączny poziom ciśnienia akustycznego        dB (A) 85 76 70 86 79 71

Oktawowy poziom 
ciśnienia akustycznego 

63 Hz dB (A) 56 45 53 57 48 54

125 Hz dB (A) 64 53 60 65 56 61

250 Hz dB (A) 74 67 64 75 70 65

500 Hz dB (A) 79 72 62 80 75 63

1000 Hz dB (A) 79 71 65 80 74 66

2000 Hz dB (A) 78 67 61 79 70 62

4000 Hz dB (A) 73 63 52 74 66 53

8000 Hz dB (A) 68 56 49 69 59 50

1)

Tabela J5: Ciśnienie akustyczne RoofVent® LK  

RoofVent® LK

Dane techniczne   

przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
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3.5 Wydajność grzewcza

Temperatura powietrza świeżego
°C 0 -5 -10 -15 -20

powietrza 
zużytego

14 13 12 11 10

20 16 15 14 13 12

22 18 17 16 15 14

24 19 18 17 16 15

26 21 20 19 18 17

Temperatura wlotowa powietrza na
 nagrzewnicy (przy 20% powietrza świeżego)

Tabela J6: Zmiana temperatury wskutek mieszania powietrza cyrkulującego (wszystkie wartości w °C)

tAI 10 °C 15 °C 20 °C
Nagrzew-
nica 
wodna

max tnaw ΔpW mW Q Hmax tnaw ΔpW mW Q Hmax tnaw ΔpW mW

°C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

90/70 LK-6 C 86 8.4 59 9 3800 79 8.3 60 8 3500 72 8.3 60 7 3200

80/60 LK-6 C 73 9.1 52 7 3200 66 8.9 54 6 2900 59 8.8 55 5 2600

70/50 LK-6 C 59 10.2 44 5 2600 53 9.9 46 4 2300 46 9.7 47 3 2000

60/40 LK-6 C 45 12.0 36 3 2000 37 11.7 37 2 1600 29 11.7 37 2 1300

82/71 LK-6 C 82 8.6 57 24 6600 75 8.4 59 20 6000 68 8.3 60 17 5500

90/70 LK-9 C 131 9.0 59 8 5800 121 8.9 60 7 5300 110 8.9 60 6 4900

LK-9 D – – – – – – – – – – – – – – –

80/60 LK-9 C 111 9.7 52 6 4900 101 9.5 54 5 4400 91 9.4 55 4 4000

LK-9 D – – – – – – – – – – – – – – –

70/50 LK-9 C 91 10.9 44 4 4000 81 10.6 46 4 3500 71 10.3 48 3 3100

LK-9 D 124 9.2 57 9 5400 111 9.2 57 7 4800 98 9.1 58 6 4300

60/40 LK-9 C 69 12.8 36 3 3000 57 12.5 37 2 2500 44 12.5 37 1 1900

LK-9 D 99 10.4 47 6 4300 85 10.4 47 4 3700 69 10.4 47 3 3000

82/71 LK-9 C 125 9.2 57 21 10100 115 9.0 59 18 9200 105 8.9 60 15 8400

LK-9 D – – – – – – – – – – – – – – –

Legenda: tAI = Temperatura powietrza wlotowego na nagrzewnicy
Typ   = Typ nagrzewnicy/chłodnicy
Q = Moc grzewcza
Hmax = Maksymalna wysokość nawiewu (przy temperaturze wewnętrznej = 18°C)
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego
∆pW = Strata ciśnienia po stronie wody
mW

— Warunki pracy nie dozwolone - przekroczona maksymalna temperatura powietrza nawiewanego = 60°C.

Tabela J7: Wydajność grzewcza RoofVent® LK 

RoofVent® LK

Dane techniczne   

18

Wielkość Typ Q H

 = Ilość wody
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3.6 Wydajność chłodzenia

Temperatura i wilgotność względna powietrza świeżego
°C 30 32 34
% 20 40 60 20 40 60 20 40 60

Temperatura 
powietrza 
zużytego 

24 °C 27 27 27 27 27 27 28 28 28 °C

20 50 70 30 50 80 30 60 80 %

26 °C 28 28 28 29 29 29 29 29 29 °C

20 40 70 20 50 70 30 50 80 %

28 °C 30 30 30 30 30 30 31 31 31 °C

20 40 60 20 40 70 20 50 70 %

Warunki wlotowe powietrza na chłodnicy
 (przy 20% powietrza świeżego)

Tabela J8: Zmiana temperatury wskutek mieszania powietrza cyrkulującego (wszystkie wartości w °C)

Wielkość urządzenia 6

Temp. 6/12 °C 8/14 °C 10/16 °C
tAI rh Typ  Qodcz Qłącz tnaw ∆pW mW mK Qodcz Qłącz tnaw ∆pW mW mK Qodcz Qłącz tnaw ∆pW mW mK

°C % kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h

27 20 C 17 17 17 6 2400 1 14 14 18 4 2100 1 12 12 20 3 1700 1

40 C 17 17 17 6 2400 1 14 14 18 4 2100 1 12 12 20 3 1700 1

50 C 17 23 17 10 3300 9 14 15 19 5 2200 1 12 12 20 3 1700 1

60 C 18 33 16 19 4700 22 15 25 18 12 3600 15 12 16 20 5 2300 5

29 20 C 20 20 17 8 2800 1 17 17 19 6 2500 1 15 15 20 5 2100 1

40 C 19 22 17 9 3100 3 17 17 19 6 2500 1 15 15 20 5 2100 1

50 C 20 33 17 19 4700 18 17 25 18 12 3600 10 14 15 20 5 2200 1

60 C 20 42 17 29 6000 31 18 36 18 22 5100 25 15 28 20 14 4000 17

31 20 C 22 22 17 10 3200 1 20 20 19 8 2800 1 17 17 20 6 2500 1

40 C 22 30 17 17 4400 11 19 22 19 10 3200 4 17 17 20 6 2500 1

50 C 23 41 17 29 5900 27 20 35 18 21 5000 21 18 27 20 13 3800 12

60 C 22 50 17 40 7200 40 20 44 18 32 6400 35 18 38 20 24 5500 28

Legenda: Temp. = Temperatura medium chłodzącego
tAI = Temperatura powietrza wlotowego na chłodnicy
rh = Wilgotność wlotowa powietrza na chłodnicy
Typ   = Typ chłodnicy
Qodcz = Odczuwalna moc chłodnicza

Qłącz = Łączna moc chłodnicza
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego
∆pW = Strata ciśnienia po stronie wody
mW

mK = Ilość kondensatu 

Tabela J9: Wydajność chłodzenia RoofVent LK-6 

RoofVent® LK

Dane techniczne   

 = Ilość wody
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Wielkość urządzenia 9

Temp. 6/12 °C 8/14 °C 10/16 °C
tAI rh Typ  Qodcz Qłącz tnaw ∆pW mW mK Qodcz Qłącz tnaw ∆pW mW mK Qodcz Qłącz tnaw ∆pW mW mK

°C % kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h

28 20 C 25 25 17 5 3600 1 21 21 19 4 3100 1 18 18 20 3 2600 1

D 38 38 12 11 5400 1 33 33 14 9 4700 1 28 28 16 6 4000 1

40 C 25 25 17 5 3600 1 21 21 19 4 3100 1 18 18 20 3 2600 1

D 36 39 13 12 5600 4 33 33 14 9 4700 1 28 28 16 6 4000 1

50 C 25 34 17 9 4900 12 21 21 19 4 3000 1 18 18 20 3 2600 1

D 38 59 12 24 8400 30 32 43 14 14 6200 16 28 28 16 6 4000 1

60 C 27 50 16 17 7200 32 23 37 18 10 5400 21 18 22 20 4 3200 6

D 39 75 11 37 10700 52 34 62 13 27 9000 41 28 46 16 16 6600 25

30 20 C 29 29 17 7 4200 1 26 26 19 5 3700 1 22 22 20 4 3100 1

D 43 43 12 14 6200 1 38 38 14 11 5500 1 33 33 16 9 4800 1

40 C 29 32 18 7 4500 4 26 26 19 5 3700 1 22 22 20 4 3100 1

D 42 56 12 22 8000 19 36 40 15 12 5700 4 33 33 16 9 4800 1

50 C 30 49 17 16 7100 27 26 37 19 10 5300 15 21 22 21 4 3100 1

D 44 74 12 36 10600 44 39 62 14 26 8800 34 33 45 16 15 6500 18

60 C 31 64 17 26 9200 48 28 54 18 19 7800 38 23 41 20 12 5900 25

D 43 89 12 50 12800 67 39 78 13 39 11200 56 35 67 15 29 9500 46

32 20 C 34 34 18 8 4800 1 30 30 19 7 4300 1 26 26 21 5 3700 1

D 48 48 12 17 6900 1 43 43 14 14 6200 1 39 39 16 11 5500 1

40 C 34 46 17 14 6600 17 29 33 19 8 4700 5 26 26 21 5 3700 1

D 48 71 12 33 10100 33 43 58 14 23 8300 21 36 40 16 12 5800 6

50 C 35 63 17 25 9100 41 31 53 18 18 7600 31 27 40 20 11 5700 18

D 48 88 12 49 12500 58 43 77 14 38 11000 48 39 65 15 28 9300 36

60 C 34 77 17 35 11000 61 31 68 18 28 9700 52 28 58 20 21 8400 43

D 48 105 12 67 15000 84 43 94 14 54 13400 74 39 82 15 42 11800 62

Legenda: Temp. = Temperatura medium chłodzącego
tAI = Temperatura powietrza wlotowego na chłodnicy 
rh = Wilgotność wlotowa powietrza na chłodnicy
Typ   = Typ chłodnicy
Qodcz = Odczuwalna moc chłodnicza

Qłącz = Łączna moc chłodnicza
tnaw = Temperatura powietrza nawiewanego
∆pW = Strata ciśnienia po stronie wody
mW

mK = Ilość kondensatu

Typ J10: Wydajność chłodzenia RoofVent® LK-9 

RoofVent® LK

Dane techniczne   

 = Ilość wody
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3.7 Minimalne i maksymalne odległości 

X/2 X 

Y 

Typ urządzenia LK-6 LK-9 Urządzenia RoofVent® - ustawić w taki sposób, by 
jedno urządzenie nie zasysało powietrza wywiewanego 
z innego urządzenia jako powietrza świeżego.

Kratka powietrza odprowadzanego musi być łatwo 
dostępna

W celu serwisowania i konserwacji na tylnej stronie 
przyłącza nagrzewnicy pozostawić ok. 1,5 m 
przestrzeni.

Strumień powietrza nawiewanego musi rozchodzić się 
bez przeszkód (zwracać uwagę na wsporniki i lampy).

Odległości pomiędzy
urządzeniami X 

Min. m 11 13

Maks. m 21 27

Wysokość nawiewu Y 1) Min. 1) m 4.0 5.0

Maks. 2) m 8.3 … 12.8
1)  Przy opcji ze skrzynką nawiewną minimalna wysokość montażu jest 

o 1 m niższa (patrz rozdział K „Opcje”).
2)  Wysokość maksymalna zmienia się zależnie od warunków brzegowych 

(wartości, patrz Tabela J7). 

Tabela J11: Minimalne i maksymalne odległości  

RoofVent® LK

Dane techniczne   
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3.8 Wymiary i masy

Jednostka dachowa L

Sekcja filtracji krótka F00/średnia F25/długa F50

Sekcja grzewcza/chłodząca K

Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Pokrywa rewizyjna 

Przepusty kabli

Powrót  

Przepływ

Złącze kondensatu 

Rys. J4: Arkusz wymiarowy dla RoofVent® LK (wymiary w mm) 

80

RoofVent® LK

Dane techniczne   
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Typ urządzenia LK-6 LK-9

Wymiary jednostki 
dachowej

A mm 2100 2400

B mm 1080 1380

C mm 1390 1500

D mm 600 675

E mm 1092 1392

Wymiary jednostki 
poddachowej

Wykonanie sekcji filtracyjnej F00 F25 F50 F00 F25 F50

G mm 940 1190 1440 980 1230 1480

S mm 2050 2300 2550 2160 2410 2660

H mm 530 780 1030 530 780 1030

F mm 1000 1240

J mm 410 450

K mm 848 1048

M mm 620 610

O mm 767 937

P mm 758 882

Q mm 490 570

R mm 900 1100

V mm 500 630

W mm 54 53

Typ nagrzewnicy C C D

N mm 123 92 83

Y mm 78 78 95

Dane nagrzewnicy/ 
chłodnicy

Pojemność wodna l 6.2 9.4 14.2

L "
 1      ¼ (wewn.)

Rura z gwintem
 1        ½ (wewn.)

 
2 (wewn.)

Masy Jednostka dachowa kg 350 465 465

Jednostka poddachowa 
(z F00)

170 240 259

Sekcja filtracji F00 kg 63 82 82

Sekcja grzewcza/ 
chłodząca

70 102 121

Nawiewnik wirowy kg 37 56 56

Łącznie (z F00) kg 520 705 724

Sekcja filtracji F25 1) kg + 11 + 13 + 13

Sekcja filtracji F50 1) kg + 22 + 26 + 26
1)  

Tabela J12: Wymiary i masy, RoofVent® LK 

RoofVent® LK

Dane techniczne   

kg

kg

Masa dodatkowa w porównaniu z wykonaniem z sekcją filtracji F00

Rura z gwintem Rura z gwintem
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3.9 Przepływ powietrza przy dodatkowych stratach ciśnienia

Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane

LK-6

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

0  0 0 6   5  5  0  0 0  0  05 0 0 4  5   4  0  0  0

Powietrze nawiewane

Przykład: 
Przy dodatkowych 
stratach ciśnienia
= 42 Pa otrzymujemy
nowy przepływ 
powietrza = 4800m3/h

Wykres J1: Przepływ powietrza RoofVent® LK-6 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® LK

Dane techniczne   

Przepływ powietrza w m3/h
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Wzrost ciśnienia w Pa Powietrze wywiewane 

LK-9

0 

 2  0

 4  0

 6  0

 8  0

 1  0  0

 1  2  0

 1  4  0

 1  6  0

 1  8  0

 2  0  0

 2  2  0

 2  4  0

0  0 5 8   8  0  0  0 7  5  0  0  7  6  5  00 0 7  0   5  0  06 

Powietrze nawiewane

Wykres J2: Przepływ powietrza RoofVent® LK-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

RoofVent® LK

Dane techniczne   

Przepływ powietrza w m3/h
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4 Przykład konstrukcji 

 

Informacja
Poniższy przykład projektu odnosi się do trybu chłodzenia. Projektowanie dla funkcji grzewczej 
może być przeprowadzone podobnie jak w przykładzie w rozdziale I „RoofVent® LH”. 

Dane wyjściowe
 ■

 ■ Minimalny udział powietrza świeżego
 ■ Wymiary hali (długość, szerokość, wysokość)
 ■ Warunki wyjściowe
 ■ Żądana temperatura w pomieszczeniu 
 ■ Temperatura powietrza zużytego 
 ■ Obciążenie chłodnicze
 ■ Medium chłodzące

Informacja
Jeśli stale wymagane jest więcej niż 40% powietrza 
świeżego, bardziej ekonomiczne będzie urządzenie 
z odzyskiem energii.

1) Temperatura powietrza zużytego jest z reguły wyższa od temperatury 
w pomieszczeniach pobytowych. Spowodowane jest to nieuniknionymi 
w wysokich halach warstwami termicznymi, które można jednak zredukować 
do minimum za pomocą nawiewnika wirowego. Dlatego można przyjmować 
gradient temperatury 0.2 K na metr wysokości hali.

Przykład
 ...17'500 m³/h

Minimalny udział powietrza świeżego .................. 20 %
Wymiary hali (D x S x W) ..................... 108 x 40 x 9 m
Warunki wyjściowe .................................... 30 °C/40 %
Żądana temperatura w pomieszczeniu................24 °C
Temperatura powietrza zużytego ........................26 °C
Obciążenie chłodnicze..................................... 260 kW
Medium chłodzące................................ LPCW 6/12 °C

Temperatura w pomieszczeniu:...........................24 °C
Gradient temperatury: .................................... 9 · 0.2 K
Temperatura powietrza wywiewanego: ............≈ 26 °C

Wymagana liczba urządzeń nwym
W oparciu o przepływ powietrza na urządzenie (patrz Tabela 
J4), należy wybrać prowizorycznie wielkość urządzenia. 
(Zależnie od wyniku dalszych obliczeń powtórzyć dobór dla 
innej wielkości urządzenia).

nwym = Vwym / (VG · R)

Vwym = konieczna ilość powietrza świeżego w m3/h
VG =  

R = minimalny udział powietrza świeżego w % 

Wybór zgrubny: wielkość urządzenia LK-9

nwym = 17'500 / (7'650 · 0.2)
nwym = 11.44

Wybierz 12 szt. LK -9

V = n · VG · R

n = wybrana liczba urządzeń 

V = 12 · 7'650 · 0.2
V = 18'360 m³/h

VU = n · VG · (1 – R)

V = 12 · 7'650 · (1 – 0.2)
V = 73'440 m³/h

RoofVent® LK

Dane techniczne   

Minimalny przepływ powietrza świeżego lub minimalna 
krotność wymiany powietrza

 = przepływ powietrza dla wybranej wielkości 
          urządzenia w m3/h

Rzeczywisty przepływ powietrza świeżego V (w m3/h)

Przepływ powietrza obiegowego VU (w m3/h)

Minimalny przepływ powietrza świeżego
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Łączne zapotrzebowanie na chłodzenie wentylacyjne 
QL (w kW)

QL = V · ρ· c · (tAUL – t RAL)

c = 

tAUL  = projektowa temperatura zewnętrzna w °C
tRAL  = żądana temperatura wewnętrzna w °C

QV = 18'360 · 1.2 · 2.79 · 10-4 · (30 – 24)
QV = 37 kW

Konieczna odczuwalna wydajność chłodzenia łącznie 
QK (w kW)

QK = QKL + QV

QKL = obciążenie cieplne układu chłodniczego w kW

QK = 260 + 37
QK = 297 kW

Konieczna odczuwalna wydajność chłodzenia na 
urządzenie Q (w kW)

Q = QC / n

Q = 297 / 12
Q = 25 kW

Wybór typu nagrzewnicy 
 ■ Najpierw w oparciu o Tabelę J8, wyliczyć warunki 

wlotowe na chłodnicy.
 ■ W oparciu o zapotrzebowanie na moc chłodzenia (na 

urządzenie) i warunki na wlocie powietrza na chłodnicy 
z Tabeli J9 lub J10, wybrać żądany typ nagrzewnicy.

 

Informacja
Należy zauważyć, że łączna moc chłodzenia Qłącz 
służy do doboru wielkości źródła chłodu.

Przy warunkach zewnętrznych 30 °C/ 40% i temperaturze 
powietrza wywiewanego = 26°C, warunki wlotowe 
powietrza na chłodnicy wynoszą 28 °C / 40 %. 
Należy wybrać nagrzewnicę typu C o mocy chłodzenia 
25kW przy chłodnicy wodnej 6/12 °C i w warunkach 
wlotowych powietrza = 28 °C / 40 %.

  

Kontrola warunków brzegowych  
 ■  

W oparciu o wybraną liczbę urządzeń wyliczyć obsługi-
waną powierzchnię hali na urządzenie. Jeżeli jest ona 
większa od wartości maksymalnej zgodnie z Tabelą J4, 
należy zwiększyć liczbę urządzeń.

 ■ Utrzymywanie minimalnych i maksymalnych odległości
Wynikające z wymiarów hali i rozmieszczenia urządzeń 
odległości sprawdzić w oparciu o dane z Tabeli J11. 

Powierzchnia hali na urządzenie = 108 · 40 / 12 = 360 m²
   = 729 m²  

→ OK

Minimalne i maksymalne odległości można zachować przy 
symetrycznym rozmieszczeniu urządzeń.  
→ OK

Przy większej ilości urządzeń rośnie elastyczność przy 
eksploatacji, prowadzi to jednak do wzrostu kosztów. Dla 
optymalnego wyniku należy zestawić koszty i jakość 
wentylacji. 

Należy wybrać 12 szt. LK-9 z chłodnicą typu C. 
Gwarantują one nisko kosztową i oszczędną eksploatację.

RoofVent® LK

Dane techniczne   

ρ  = gęstość właściwa powietrza 1.2 kg/m³ 
właściwa pojemność cieplna powietrza 
2.79 • 10-4 kWh/kg K

Maksymalna obsługiwana powierzchnia hali 

Określenie ilości jednostek 

Maks. obsługiwana powierzchnia hali
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5 Opcje

Szeroka gama akcesoriów dodatkowych pozwala dostosować urządzenia RoofVent® LK do 
indywidualnych potrzeb projektu. Szczegółowy opis wszystkich akcesoriów dodatkowych umieszczono 
w rozdziale K „Opcje” niniejszej instrukcji.

Opcja Zastosowanie

Wykonanie higieniczne Do stosowania RoofVent® przy wysokich wymaganiach 
higienicznych (odpowiada VDI 6022)

 Do eksploatacji urządzeń z zmienną ilością powietrza 
(powietrze nawiewane i wywiewane)

Wysokociśnieniowy wentylator
nawiewny

Do kompensacji dodatkowych zewnętrznych strat ciśnienia 
(np. z powodu zainstalowanych przez użytkownika kanałów 
nawiewnych)

Wysokociśnieniowy wentylator
wywiewny 

Do kompensacji dodatkowych zewnętrznych strat ciśnienia 
(np. z powodu zainstalowanych przez użytkownika kanałów 
powietrza zużytego)

Zestaw hydrauliczny system 
rozdzielczy

Do prostej instalacji hydraulicznej

Elektromagnetyczny zawór 
mieszający

Do modulowanej regulacji nagrzewnicy (z wtyczką)

Tłumik powietrza świeżego Do redukcji emisji hałasu z drzwi zabezpieczających przed 
wpływem warunków atmosferycznych

Tłumik powietrza wywiewanego Do redukcji emisji hałasu z kratek wywiewnych

Tłumik powietrza nawiewanego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Tłumik powietrza zużytego Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu

Kołpak wygłuszający Do redukcji emisji hałasu w pomieszczeniu (w nawiewniku 
wirowym Air-Injector)

Siłowniki ze sprężyną zwrotną Jako dodatkowa ochrona przed zamarzaniem (zamyka 
przepustnicę powietrza świeżego i przepustnicę ERG 
w przypadku awarii zasilania prądem)

Skrzynia wywiewna Stosowana w urządzeniach RoofVent® dla niskich hal 
(w miejsce nawiewnika wirowego Air-Injector)

Pompa kondensatu Do odprowadzenia kondensatu do rurociągu odpływowego 
pod stropem lub na dach

Ogrzewanie i chłodzenie w systemie 
4-przewodowym

Dodatkowa sekcja grzewcza dla dwóch całkowicie oddzielnych 
obwodów hydraulicznych

Wykonanie dla systemu 
wtryskowego

Do stosowania RoofVent® z hydraulicznym systemem 
wtryskowym (zintegrowane sterowanie pompy)

Tabela J13: Dostępność opcji dla RoofVent® LK

RoofVent® LK

Opcje

Wentylatory ze zmiennym 
natężeniem przepływu powietrza



257

B

C

E

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

6 Sterowanie i regulacja 

Zasadniczo istnieją dwie możliwości sterowania i regulacji RoofVent® LK:

System Opis

Hoval DigiNet W idealnej sytuacji urządzenia  RoofVent® LK sterowane są 
poprzez system Hoval DigiNet. Ten system regulacji opraco-
wany dla systemów klimatyzacji Hoval oferuje następujące 
zalety:

 ■ DigiNet wykorzystuje cały potencjał systemów zdecentrali-
zowanych. Reguluje on każdym urządzeniem wentylacyj-
nym indywidualnie, zależnie od warunków lokalnych.

 ■ DigiNet pozwala na maksymalną elastyczność w eksploa-
tacji w odniesieniu do stref regulacji, kombinacji urządzeń, 
trybów i czasów pracy.

 ■ DigiNet steruje rozprowadzaniem powietrza, zapewniając 
w ten sposób najwyższą wydajność wentylacji.

 ■ DigiNet optymalizuje stale udział powietrza świeżego.
 ■ Urządzenia z wtyczkami i zintegrowanymi elementami 

pomiarowymi, sterującymi i regulującymi są łatwe w projek-
towaniu i montażu.

 ■ Uruchomienie DigiNet dzięki komponentom Plug&Play 
i wstępnie zaadresowanym modułom regulatora jest proste 
i szybkie.

Szczegółowy opis systemu Hoval DigiNet znajduje się 
w części I „Sterowanie i regulacja” niniejszego podręcznika.

Non-Hoval system Urządzeniami RoofVent® LK można również sterować za 
pomocą systemów innych niż Hoval. System obcy musi jednak 
uwzględniać szczególne cechy instalacji zdecentralizowanej.  
W wykonaniach dla systemów sterowania innych niż Hoval 
urządzenia RoofVent® LK są dostarczane ze skrzynką zacis-
kową zamiast skrzynki rozdzielczej. Dalsze informacje na ten 
temat znajdują się w osobnym opisie „Urządzenie ze skrzynką 
zaciskową RoofVent® LK” (dostępnym na żądanie).

Tabela J14: Sterowanie i regulacja RoofVent® LK 

RoofVent® LK

Sterowanie i regulacja
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7 Transport i montaż 

7.1 Montaż

 

Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego
obchodzenia się. Transportem i montażem powinny
zajmować się jedynie przez wyszkolonych 
specjalistów!

Urządzenia RoofVent® LK są dostarczane w dwóch częś-
ciach (jednostka dachowa, jednostka poddachowa) na 
drewnianej palecie. Przynależne części są oznakowane 
takim samym numerem urządzenia.

 

Informacja
W zależności od elementów opcjonalnych, dostawa 
może składać się z wielu części (np. w przypadku, 
gdy montowany jest tłumik powietrza nawiewanego).

Dla przygotowania montażu ważne są następujące punkty: 
 ■ Urządzenia montowane są na dachu. Potrzebny jest 

w tym celu dźwig lub helikopter.
 ■ Do transportu na dach potrzebne są dwa pasy podnośni-

kowe (długość pasa ok. 6 m). W przypadku stosowania 
lin stalowych i łańcuchów odpowiednio chronić krawędzie 
urządzenia.

 ■ Upewnić się, że cokół dachowy odpowiada danym 
w Części M „Wytyczne projektowe”. 

 ■ Należy określić żądane ustawienie urządzenia (pozycja 
przyłączy nagrzewnicy)

 ■ Urządzenia za pomocą własnego ciężaru mocowane są
w cokole dachowym. Do uszczelnienia potrzebny jest 
silikon, pianka poliuretanowa lub inny materiał.

 ■ Dla urządzeń z tłumikami powietrza wywiewanego konie-
czne jest dodatkowe mocowanie na cokole dachowym.

 ■ Należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją 
montażu.  

Rys. J5: Urządzenia 
RoofVent® są 
montowane na dachu. 

 

7.2 Instalacja hydrauliczna

 

Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niefachowego
obchodzenia się. Podłączanie hydrauliczne instalacji 
może być przeprowadzone jedynie przez wyszkolo-
nych specjalistów!

System regulacyjny Hoval DigiNet skonstruowany jest dla 
sieci rozdzielczej z hydraulicznym przełączaniem pojedyn-
czych urządzeń odbiorczych, tzn. przed każdym urządze-
niem odbiorczym instalowany jest zawór mieszający. 
Standardowo stosowany jest system rozdzielczy.

 ■ Należy dostosować sieć hydrauliczną do podziałów stref 
regulacji

 ■ Poszczególne jednostki pracujące w jednej strefie regula-
cji muszą być dopasowane hydraulicznie dla zapewnienia 
równej dystrybucji.

 ■ Medium grzewcze (max. 120 °C) przy temperaturze 
zewnętrznej 15 °C musi być dostępne bez opóźnień 
w żądanej ilości i temperaturze na zaworze mieszającym 
urządzenia odbiorczego.

 ■ Konieczna jest regulacja temperatury na dopływie 
zależnie od temperatury zewnętrznej. 

System regulacyjny Hoval DigiNet raz w tygodniu włącza na 
1 minutę komunikat zapotrzebowania ogrzewania. Zapobiega 
to blokowaniu się pompy rozdzielającej przy dłuższym 
przestoju. 

Wymaganie dotyczące rurociągu 
 ■ Stosować trójdrogowe zawory mieszające o charakterys-

tyce liniowej i wysokiej jakości.
 ■ Autorytet zaworu powinien wynosić ≥ 0.5.
 ■ Napęd zaworu powinien mieć krótki czas pracy (5s).
 ■ Napęd zaworu musi być modulowany, tzn. suw zmienia 

się proporcjonalnie z napięciem sterującym 
(DC 0 ... 10 V).

 ■ Do trybu awaryjnego napęd zaworu musi być wyposażony 
w osobne sterowanie wymuszone (AC 24V).

 ■ Należy zamontować zawór w pobliżu urządzenia (maks. 
odległość = 2m). 

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo zranienia przez strącenie 
przedmiotów. Nagrzewnica nie może przejmować 
dodatkowego obciążenia np. przez rurociąg 
zasilający i powrotny!

 

Informacja
Dla szybkiego montażu i instalacji hydraulicznej 
zapoznaj się z opcjami „Zespół hydrauliczny” 
względnie „Elektromagnetyczny zawór mieszający”.

Odprowadzanie kondensatu
Spadek i przekrój przewodu kondensatu należy zwymiaro-
wać w taki sposób, by nie dochodziło do zatoru kondensatu.

RoofVent® LK

Transport i montaż 

Wymagania dotyczące systemu kotłów
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Skrzynka rozdzielacza

Magistrala systemowa novaNet

Zasilanie

Gniazdo przyłączeniowe

Elektromagnetyczny zawór mieszający 

Alarm zbiorczy

Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik temperatury wewnętrznej 

Wejście usterki ogrzewanie 

Wejście usterki chłodzenia

Pompa rozdzielacza 

DigiMaster

Strefowa szafka sterownicza

Przełącznik wybierakowy grzanie/chłodzenie

Komunikat zapotrzebowania ogrzewania

Komunikat zapotrzebowania chłodzenia

Szafka sterownicza ogrzewania 

Obwód grzewczy 

Obwód chłodzący

Rys. J6: Zasadniczy schemat hydraulicznego systemu rozdzielczego    

< 
2 

m
 

RoofVent® LK

Transport i montaż 
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7.3 Instalacja elektryczna

 

Ostrożnie 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 
Instalację elektryczną może wykonać tylko 
wykwalifikowany elektryk!

 ■ Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich 
odpowiednich przepisów (np. EN 60204-1).

 ■ Przy długich przewodach doprowadzających dobrać 
przekroje kabli odpowiednie do wymogów technicznych.

 ■ Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze 
schematem połączeń (prowadzenie kabla w urządzeniu, 
patrz Rys. J7). 

 ■ Magistralę systemową dla sterowania/regulacji ułożyć
oddzielnie od kabli sieciowych.

 ■

 ■ Okablować zawory mieszające do gniazda przyłączenio-
wego. (Dla elektromagnetycznego zaworu mieszającego 
Hoval istnieje połączenie wtykowe.)

 ■ Przy systemie wtryskowym: pompę przymocować kablami 
do skrzynki rozdzielcze.

 ■ Należy upewnić się, że na miejscu dostępny jest sprzęt 
zabezpieczający przed prądem nadmiarowym dla 
przewodu sieciowego ze strefowej szafki sterowniczej 
(odporność na zwarcia 10kA).

Skrzynka rozdzielcza 
z wyłącznikiem rewizyjnym

Przepusty kabli i połączenia 
wtykowe

Zasilanie

Kabel magistrali

Gniazdo przyłączeniowe

Rys. J7: Prowadzenie kabla w urządzeniu 

RoofVent® LK

Transport i montaż 

Wykonać połączenia wtykowe nawiewnika wirowego 
Air-Injector do sekcji filtracji i od sekcji filtracji (wewnątrz) 
do jednostki dachowe.
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Element Opis Napięcie Kabel Opcja Uwagi
Skrzynka 
rozdzielcza

Zasilanie  3 x 400 V LK-6: 5 x 4 mm²
LK-9: 5 x 6 mm²

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Pompa grzewcza/chłodząca 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² Do systemu wtryskowego, 
na pompę

Strefowa 
szafka
sterownicza 
3–fazowa 

Zasilanie  3 x 400 V 5 x … mm² W zależności od opcji

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania

Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Komunikat zapotrzebowania
chłodzenia

Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Wejście usterki ogrzewania 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę

Wejście usterki chłodzenia 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Dla funkcji specjalnej

Zasilanie prądem dla 
RoofVent® LK

3 x 400 V LK-6: 5 x 4 mm²
LK-9: 5 x 6 mm²

Na RoofVent® LK

Pompa rozdzielacza 3 x 400 V 4 x 2.5 mm² Na pompę

Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Wariant:

Strefowa 
szafka
sterownicza 
1–fazowa

Zasilanie 1 x 230 V 3 x … mm² W zależności od opcji 

Magistrala systemowa 
novaNet

2 x 0.16 mm²

Czujnik temperatury 
wewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Kabel ekranowany

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

2 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Komunikat zapotrzebowania
ogrzewania 

Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Komunikat zapotrzebowania
chłodzenia 

Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 2 A
Na strefę

Wejście usterki ogrzewania 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę

Wejście usterki chłodzenia 24 V 3 x 1.5 mm² Na strefę

Alarm zbiorczy Bezpotencjałowy
Maks. 230 V

3 x 1.5 mm² Maks. 6 A

Funkcja specjalna na zacisku 24 V 3 x 1.5 mm² Dla funkcji specjalnej 

Pompa rozdzielacza 1 x 230 V 3 x 1.5 mm² Na pompę

Czujnik wilgotności 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m

Czujnik CO2 24 V 4 x 1.5 mm² Maks. 170 m
Tabela J15: Wykaz kabli 

RoofVent® LK

Transport i montaż 

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4

Aby uzyskać specyfikacje na temat 
kabla magistrali, należy zapoznać 
się z częścią L, rozdz. 2.4
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8 Specyfikacja

Urządzenie wentylacyjne RoofVent® LK złożone z:
 ■ Jednostki dachowej
 ■ Sekcji filtracji
 ■ Sekcji grzewczej/chłodzącej
 ■ Nawiewnika wirowego
 ■ Sterowania i regulacji

Wszystkie komponenty są okablowane z wtyczkami.

8.1 Jednostka dachowa z odzyskiem energii LW

Samonośna, wodoodporna obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej, z izolacją wewnętrzną (klasa odporności ognio-
wej B1) z drzwiami zabezpieczającymi przed wpływami 
atmosferycznymi dla łatwego dostępu do filtra powietrza 
świeżego i skrzynki rozdzielczej, pokrywa rewizyjna z szyb-
kim zamknięciem dla łatwego dostępu do filtra powietrza 
odprowadzanego, przełącznik rewizyjny na zewnątrz do 
przerywania dostawy wysokiego napięcia. 
Jednostka dachowa zawiera:

 

 

 ■

 ■ Przeciwbieżne przepustnice powietrza świeżego, 
obiegowego i wywiewanego z siłownikiem

 ■ Bezobsługowy wentylator nawiewny z bezpośrednim 
napędem

 ■ Bezobsługowy wentylator wywiewny z bezpośrednim 
napędem 

 ■ Skrzynkę rozdzielczą z regulatorem DigiUnit, jako częścią 
systemu regulacyjnego Hoval DigiNet.

Regulator DigiUnit DU5
Moduł regulatora kompletnie okablowany z komponentami
urządzenia wentylacyjnego (wentylatory, siłowniki, czujniki 
temperatury, czujnik mrozu, czujnik filtra): 

 ■ Steruje urządzeniem łącznie z rozprowadzaniem 
powietrza według wartości zadanych strefy regulacji

 ■ Reguluje temperaturę powietrza nawiewanego za 
pomocą regulacji kaskadowej 

Sekcja wysokiego napięcia
 ■ Sieciowe zaciski przyłączeniowe 
 ■ Wyłącznik rewizyjny (obsługa z zewnątrz)
 ■ Stycznik silnikowy na wentylator
 ■ Bezpiecznik dla części elektronicznej
 ■ Transformator dla regulatora DigiUnit, zaworu 

mieszającego i siłowników
 ■ Przekaźniki dla pracy awaryjnej
 ■ Zaciski przyłączeniowe dla siłowników i czujnika 

temperatury
 ■ Ogrzewanie skrzynki rozdzielczej

Typ L-… /DN5

Znamionowy przepływ powietrza 
nawiewanego/ wywiewanego 

… m³/h

Minimalny udział powietrza 
świeżego

… %

Pobór mocy silnik … kW

Napięcie zasilające 3 x AC 400 V

Częstotliwość 50 Hz

8.2 Sekcja filtracji F00/ F25/ F50 

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z kratką 
powietrza wywiewanego i pokrywa rewizyjna. Sekcja filtracji 
zawiera:

 ■

 ■ Czujnik temperatury powietrza wywiewanego
 ■ Korpus tłumiący jako dyfuzor powietrza nawiewanego

Typ F-…

8.3 Sekcja grzewcza/ chłodząca K.C/ K.D

Wewnętrznie izolowana obudowa z ocynkowanej blachy 
aluminiowej zawiera nagrzewnicę/chłodnicę z rur miedzia-
nych i płytek aluminiowych, oddzielacz kondensatu 
z wanienką zbiorczą i czujnik mrozu; syfon przeznaczony 
do połączenia do linii kondensacyjnej (załączony).

Typ K.__-9

Moc grzewcza … kW

Medium grzewcze nagrzewnica 
wodna

… / … °C

Przy temperaturze wlotowej … °C

Wydajność chłodzenia … kW

Medium chłodzące chłodnica wodna … °C

Przy temperaturze wlotowej … °C

Przy wilgotności wlotowej … %

RoofVent® LK

Specyfikacja

Filtr powietrza świeżego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra

Filtr powietrza zużytego (filtr kieszeniowy, klasa G4) 
z czujnikiem różnicy ciśnień do kontroli filtra 
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8.4 Nawiewnik wirowy Air-Injector D

Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej zawierająca:
 ■ wirowy rozdzielacz powietrza z koncentryczną dyszą 

wylotową, regulowanymi łopatkami prowadzącymi 
i zintegrowanym kołpakiem tłumiącym 

 ■ siłownik do automatycznej regulacji rozprowadzania 
powietrza

 ■ czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 ■ elektryczne gniazdo przyłączowe (zawiera zaciski 

przyłączeniowe do zaworu mieszającego ogrzewania/
chłodzenia)

Type D -9

Floor area reached … m²

8.5 Opcje

Wykonanie higieniczne
 ■
 ■

 ■ Bezobsługowy wentylator nawiewny z napędem bezpo-
średnim wyposażony w przetwornicę częstotliwości

 ■ Bezobsługowy wentylator wywiewny z napędem bezpo-
średnim wyposażony w przetwornicę częstotliwości

Wysokociśnieniowy wentylator nawiewny HZ
Bezobsługowy wysokociśnieniowy wentylator nawiewny 
z napędem bezpośrednim  

Wysokociśnieniowy wentylator wywiewny HF
Bezobsługowy wysokociśnieniowy wentylator wywiewny 
z napędem bezpośrednim

Zestaw hydrauliczny systemu rozdzielczego HG 
Prefabrykowany zestaw dla hydraulicznego systemu 
rozdzielczego, złożony z elektromagnetycznego zaworu 
mieszającego, zaworu regulacyjnego, kurka kulowego, 
automatycznego odpowietrzania i śrubunków do przyłącza-
nia do urządzenia do sieci rozdzielczej; zawór mieszający 
z wtyczką do przyłączania do gniazda; dopasowany do 
danej nagrzewnicy/chłodnicy i systemu regulacyjnego 
Hoval DigiNet.

Elektromagnetyczny zawór mieszający ..HV
Stały zawór regulacyjny z napędem elektromagnetycznym, 
z wtyczką do przyłączania do gniazda; dopasowany do 
danejnagrzewnicy/chłodnicy.

Tłumik powietrza świeżego ASD
Jako element dobudowany przy drzwiach zabezpieczających
przed wpływami atmosferycznymi, obudowa z ocynkowanej 
blachy aluminiowej z okładziną z materiału tłumiącego, do 
redukcji emisji hałasu drzwi, tłumienie ___ dB

Tłumik powietrza nawiewanego ZSD
Jako element wbudowany w komponent jednostki poddacho-
wej, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudo-
wanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji 
hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB 

Tłumik powietrza zużytego ABSD
Jako element dobudowany przy kratce powietrza wywiewa-
nego, obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudo-
wanymi rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji 
hałasu w pomieszczeniu, tłumienie ___ dB 

Kołpak wygłuszający AHD
Składa się z kołpaka tłumiącego o dużej pojemności oraz 
przysłony pokrytej materiałem dźwiękochłonnym, tłumienie 
4 dB

Siłowniki ze sprężyną zwrotną SMF
Napędy z funkcją bezpieczeństwa w przypadku awarii zasila-
nia, zamontowane i okablowane na przepustnicy powietrza
świeżego i przepustnicy ERG

Skrzynka wywiewna AK
Wykonana z blachy aluminiowo-cynkowej z czterema 
przestawnymi żaluzjami poziomymi (zamiast nawiewnika 
wirowego).

Pompa kondensatu KP
Zawiera pompę odśrodkową i zbiornik kondensatu; wydaj-
ność pompy maks. 150 l/h przy wysokości podnoszenia 3 m.

Ogrzewanie i chłodzenie w systemie 4-przewodowym
Dodatkowa sekcja grzewcza zainstalowana jest w jednostce 
poddachowej:

 ■ Sekcja grzewcza H.A/ H.B/ H.C
Obudowa z ocynkowanej blachy aluminiowej, zawiera 
nagrzewnicę wodną z rur miedzianych i płytek aluminiowych 
oraz czujnik mrozu.

Typ H.__-…

Moc grzewcza … kW

Medium grzewcze nagrzewnica 
wodna

… / … °C

Przy temperaturze wlotowej … °C

Wykonanie dla systemu wtryskowego ES
Sterowanie i sekcja wysokiego napięcia dla pompy grzew-
czej/chłodzącej zintegrowane w skrzynce rozdzielczej.

RoofVent® LK

Specyfikacja

Filtr powietrza świeżego, klasa F7
Filtr powietrza wywiewanego, klasa F5

Wentylatory ze zmiennym przepływem powietrza VAR

Tłumik powietrza wywiewanego FSD
Jako element dobudowany przy kratce wywiewnej, obudowa 
z ocynkowanej blachy aluminiowej z wbudowanymi 
rozgałęźnikami tłumienia dźwięku, do redukcji emisji hałasu 
kratki wywiewnej, tłumienie ___ dB
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8.6 Sterowanie i regulacja

Cyfrowy system regulacyjny z energooszczędną eksploata-
cją zdecentralizowanych systemów klimatyzacji w halach:  

 ■ struktura systemu wg modelu warstwowego OSI
 ■ wykonane przez użytkownika połączenie poszczególnych 

modułów regulacyjnych poprzez magistralę systemową 
novaNet w swobodnej topologii

 ■ równorzędna komunikacja poprzeczna (peer-to-peer/ 
multipeer) poprzez protokół novaNet 

 ■ szybkie czasy reakcji dzięki zależnemu od zdarzeń 
transferowi danych

 ■ fabrycznie zaadresowane moduły regulacyjne ze 
zintegrowanym ochroną przed piorunami i buforowanym 
przez baterię modułem RAM

 ■ niewymagane są prace inżynieryjne (binding) na miejscu

Regulatory DigiNet 

DigiMaster DM5
Wstępnie zaprogramowany regulator Plug&Play z graficz-
nym interfejsem użytkownika, składający się z panelu 
dotykowego z kolorowym wyświetlaczem zamontowany 
w drzwiach strefowej szafy sterowniczej. 

 ■ kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa alarmów, parametry sterowania)

DigiCom DC5
Pakiet składający się z oprogramowania obsługowego, 
routera novaNet oraz kabli połączeniowych do obsługi Hoval 
DigiNet za pomocą komputera PC:

 ■ kontrola i ustawienia instalacji DigiNet (tryby pracy, 
wartości temperatury, program wyłączania czasowego, 
kalendarz, obsługa i przekazywanie alarmów, parametry 
sterowania)

 ■ funkcja trendu, zapisywanie danych i książka logów
 ■ zróżnicowana ochrona hasłem 

DigiEasy DE5
Urządzenie dodatkowe do obsługi stref regulacji, do instala-
cji w dowolnym miejscu w podtynkowym gnieździe potrój-
nym lub w drzwiach strefowej szafki sterowniczej:

 ■ wyświetlanie aktualnej wartości zadanej dla temperatury 
wewnętrznej 

 ■ zwiększanie lub zmniejszanie wartości zadanej 
o maksymalnie 5°C

 ■ wyświetlanie i potwierdzanie alarmów
 ■ przełączanie trybu pracy

Opcje
 ■ Okno dla DigiMaster
 ■ Rama IP65
 ■ Gniazdo wtykowe novaNet
 ■ Router novaNet
 ■ 4 funkcje specjalne z wyłącznikiem
 ■ 8 funkcji specjalnych z 2 wyłącznikami

 ■ 1 czujnik temperatury zewnętrznej 
 ■ 1 transformator 230/24 V
 ■ 2 wyłączniki ochronne przewodu do transformatora 

(1-biegunowe)
 ■ 1 przekaźnik
 ■ 1 wyłącznik bezpieczeństwa (2-biegunowy, zewnętrzny)
 ■ Zaciski wejściowe i wyjściowe (u góry)
 ■ 1 schemat elektryczny instalacji
 ■ 1 układ sterowania DigiZone, 1 przełącznik wybierakowy 

grzanie/chłodzenie, 1 przekaźnik oraz 1 czujnik 
temperatury wewnętrznej (załączony) dla każdej strefy.

Układ sterowania DigiZone DZ5
Urządzenie sterujące na strefę regulacji, zamontowane 
w strefowej szafie sterowniczej: 

 ■ przetwarza wejścia temperatury wewnętrznej i temperatury 
zewnętrznej, usterki ogrzewania, usterki chłodzenia 
i funkcji specjalnych (opcja),

 

 ■ przełącza tryby pracy odpowiednio do programu 
wyłączania czasowego

 ■ ustawia wyjścia komunikatu zapotrzebowania 
ogrzewania, chłodzenia i alarm zbiorczy

Opcje
 ■ Lampka alarmu
 ■ Gniazdo zasilające 
 ■ Sterowanie pompą rozdzielacza 
 ■ 2 -biegunowe wyłączniki ochronne przewodu
 ■ Zasilanie prądem dla urządzeń Hoval z zamontowanym 

regulatorem DigiUnit
 ■ Integracja urządzeń Hoval bez zamontowanego 

regulatora DigiUnit
 ■ Uśrednianie temperatury wewnętrznej
 ■ Układ sterowania DigiPlus
 ■ Czujnik wilgotności
 ■ Czujnik CO2

 ■ Podstawa  

RoofVent® LK

Specyfikacja

 ■ Specjalna funkcja na zacisku
 ■ Montaż DigiEasy

Strefowa szafka sterownicza DigiNet
Strefowa szafka sterownicza (blacha stalowa lakierowana 
RAL 7035) zawiera:
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1 Dostępność opcji

1.1 Dostępne opcje

Dla różnych typów urządzeń dostępne jest następujące wyposażenie opcjonalne:
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RoofVent® LHW 1) 1) 1) 1) 1) – – –

RoofVent® LKW 1) – 1) 1) 1) –

RoofVent® twin heat – – – – – – –

RoofVent® twin cool – – – – – –

RoofVent® twin pump – – – – – – – – – –

RoofVent® condens – – – – – – – – – – –

RoofVent® direct cool – – – – – –

RoofVent® LH – – – – – – –

RoofVent® LK – – – – –

Legenda: – = Opcja niedostępna 

 = Opcja dostępna 

 = Standardowe wyposażenie 

1) tylko dla urządzeń o wielkości 6 i 9.

Tabela K1: Dostępność opcji 

Opcje

Dostępność 
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1.2 Możliwe kombinacje
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Wykonanie przeciwwybuchowe ×

Wykonanie olejoodporne × ×

Wykonanie higieniczne ×

× × ×

Wysokociśnieniowy wentylator nawiewny × × ×

Wysokociśnieniowy wentylator wywiewny × × ×

System rozdzielający do zespołu hydraulicznego × ×

Elektromagnetyczny zawór mieszający × ×

Tłumik powietrza wywiewanego ×

Tłumik powietrza odprowadzanego ×

Siłownik ze sprężyną zwrotną ×

Skrzynia wywiewna ×

× × ×

Eliminator skraplania ×

Pompa kondensatu ×

Ogrzewanie i chłodzenie w systemie 4-przewodowym ×

Wykonanie dla systemu wtryskowego × ×

Wykonanie dla sterowania innego niż Hoval × ×
Legenda: × = niekompatybilny 

Tabela K2: Opcje niekompatybilne  
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Wentylatory ze zmiennym natężeniem przepływu powietrza

Filtr powietrza odprowadzanego znajdujący się z przodu kratki wywiewnej
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2 Wykonanie dla klimatu zimnego

Urządzenia RoofVent® w wykonaniu dla klimatu zimnego 
nadają się do stosowania w miejscach, w których temperatu-
ra zewnętrzna spada poniżej -30°C. Dodatkową ochronę 
przed mrozem zapewniają:  

 ■ materiały odporne na niskie temperatury
 ■ wentylatory z ogrzewaniem przestojowym
 ■ siłowniki przepustnic ze sprężyną zwrotną oraz 

dodatkowym ogrzewaniem
 ■ nagrzewnice lub chłodnice typu X z kontrolą mrozu po 

stronie wody

 

Informacja 
Wymiar, masa i moc nagrzewnicy typu X są takie 
same jak w przypadku nagrzewnicy typu C. 

 ■ wyłącznik bezpieczeństwa w DigiNet: opóźniony rozruch 
podczas przełączania na wentylację

 ■ wyłączanie odszraniania dla płytowego wymiennika ciepła 
(sterowanie za pomocą czujnika różnicy ciśnień)

Zakres stosowania różni się od wykonania standardowego 
w sposób następujący: 

Typ cc40 cc60

Temperatura zewnętrzna min. °C -40 -60

Odprowadzana wilgotność
względna 1)

max. % 40 40

Zawartość wody w powietrzu 
odprowadzanym 1)

max. g/kg 5 5

1) zimą 

Tabela K3: Zakres stosowania wykonania dla klimatu zimnego  

Przestrzegać następujących punktów:
 ■ Monitorowanie mrozu po stronie wody wymaga zastoso-

wania stało ilościowego systemu hydraulicznego. 
W związku z tym konieczny jest montaż systemu 
wtryskowego.

 ■ Jeśli przewidziana jest regulacja temperatury powrotnej 
(wzrost na powrocie) dla generatora ciepła, nie może ona 
ujemnie wpływać na doprowadzanie ciepła do urządzeń 
RoofVent®.    

3 Wykonanie przeciwwybuchowe

Urządzenia RoofVent® z elementami przeciwwybuchowymi 
stosuje się w halach, w których mogą występować wybucho-
we mieszaniny gazów (Strefa 1). 

Szczegółowe informacje można uzyskać w serwisie Hoval. 

4 Wykonanie higieniczne

Urządzenia RoofVent® w wykonaniu higienicznym można 
stosować w miejscach o wyższych wymaganiach w zakresie 
higieny. Wykonanie urządzenia spełnia wymagania dyrekty-
wy VDI 6022. Urządzenia różnią się od wykonania 
standardowego następującymi elementami: 

 ■
 ■
 ■

 ■

 

Informacja 
Urządzenia RoofVent® w wykonaniu standardowym
spełniają także wszystkie inne wymagania dyrektywy 
VDI 6022.

Dane techniczne
Dane techniczne zmieniają się wskutek dodatkowych strat 
ciśnienia na filtrze: 

 ■ Nominalne natężenie przepływu powietrza oraz 
maksymalna wysokość nawiewu ulegają zmniejszeniu 
o około 8%. 

 ■ Wydajność ogrzewania i chłodzenia zmniejsza się 
o około 5%.

 ■ Fabryczne ustawienie czujnika różnicy ciśnień wynosi 
450 Pa dla filtra powietrza świeżego oraz 350 Pa dla filtra 
powietrza odprowadzanego. 

Opcje 

Dostępność opcji

filtr powietrza świeżego klasa F7
filtr powietrza odprowadzanego klasa F5
wszystkie materiały izolacyjne i uszczelnienia z otwartymi 
porami są powlekane
zamocowanie filtra posiada dodatkowe uszczelnienie.
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5 Wykonanie olejoodporne

Urządzenia RoofVent® w wykonaniu olejoodpornym można 
stosować w miejscach z wysoką zawartością oleju 
w powietrzu wywiewanym. Bezproblemową pracę systemu 
gwarantują następujące właściwości:    

 ■ materiały olejoodporne
 ■ specjalny filtr powietrza odprowadzanego do separacji 

oleju i pyłu (klasa F5)
 ■ odpływ kondensatu z płytowego wymiennika ciepła do 

wanienki w sekcji filtracji
 ■ sekcja filtracji F25 w olejoszczelnym wykonaniu ze 

zintegrowaną wanienką na olej/kondensat i z króćcem 
odpływowym

 

Informacja 
Przy większych stratach ciśnienia filtra powietrza
odprowadzanego natężenie przepływu powietrza
wywiewanego jest ok. 5 % niższe.

Mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności mogą wystąpić 
inne zagrożenia: 

 ■

 ■ Zagrożenie dla środowiska naturalnego spowodowane 
resztkami oleju wypływającego wraz z powietrzem 
odprowadzanym.

Iskry mogą spowodować zapalenie części zawierających 
olej (niebezpieczeństwo pożaru).

Przestrzegać następujących punktów:

Odpływ kondensatu 

Przyłącze odpływu oleju/kondensatu

Rys. K1: Urządzenia RoofVent® w wykonaniu olejoodpornym  

 ■ Zainstalować odprowadzenie oleju/kondensatu z syfonem 
zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji emulsji tego 
rodzaju.

 ■ Aby zapewnić należytą olejoszczelność, należy uważać 
by nie uszkodzić sekcji filtracji i nie wiercić w niej otworów.

 ■

Dla urządzeń RoofVent® w wykonaniu olejoodpornym nie 
są dostępne następujące opcje: krótka sekcja filtracji  F00, 
długa sekcja filtracji ani czy sekcja filtracji o długości 
specjalnej. 

Rys. K2: Arkusz z wymiarami dla odpływu oleju/kondensatu (w mm) 

 25

60 Rp ¾" 

Opcje

Wykonanie olejoodporne

 ■ Jeśli stężenie aerozoli olejowych jest wysokie, na 
zewnątrz jednostki poddachowej mogą gromadzić się 
krople zagrażające pomieszczeniom pobytowym.

Filtr powietrza odprowadzanego kontrolować w regular-
nych odstępach czasu.
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6 Wysokociśnieniowy wentylator 
nawiewny

Wysokociśnieniowy wentylator nawiewny pozwala przezwy-
ciężyć dodatkowe straty ciśnienia, spowodowane np. przez 
kanał nawiewny. Zastępuje on standardowy wentylator 
nawiewny. Przestrzegać następujących punktów: 

 ■ Wielkość urządzeń 6: Dodatkowe straty ciśnienia prowa-
dzą zawsze do redukcji nominalnego natężenia przepły-
wu powietrza. Z uwagi na bardziej stromą charakterystykę 
wentylatora, spadek przepływu powietrza jest mniejszy niż 
w wentylatorach standardowych.

 ■ Wielkość urządzeń 9: Przy nominalnym natężeniu 
przepływu powietrza występują - w porównaniu z wykona-
niem standardowym - dodatkowe straty ciśnienia rzędu 
130 Pa.

 

Informacja 
Aby zapewnić należyte działanie urządzeń o wielkoś-
ci 9, wymagane są dodatkowe straty ciśnienia rzędu 
minimum 130 Pa.

Dane techniczne
Dane techniczne różnią się od wykonania standardowego 
w następujący sposób:

 ■ Parametry wentylatora (patrz Tabela K4)
 ■ Poziomy ciśnienia akustycznego (patrz Tabela K5, 

Tabela K6) 
 ■

 ■ Moc grzewcza, maks. wysokość nawiewu: wartości dla 
danego punktu nominalnego pracy są dostępne na 
życzenie.

Nominalne natężenie przepływu powietrza (patrz Wykres 
K1, Wykres K2)

Typ HZ-6 HZ-9

Napięcie zasilające V AC 3 x 400 3 x 400

Dopuszczalna tolerancja napięcia % ± 10 ± 10

Częstotliwość Hz 50 50

Pobór mocy na silnik kW 2.2 3.5

Pobór prądu A 4.3 8.5

Wartość nastawcza
termoprzekaźnika 

Prędkość obrotowa (nominalnie) obr./min. 2860 1455

Tabela K4: Parametry wysokociśnieniowego wentylatora nawiewnego 

Typ urządzenia LHW/LKW-6 LHW/LKW-9 2)

Tryb pracy VE2 REC VE2 REC
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 1) dB(A) 52 63 51 54 60 51

Łączny poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 74 85 73 76 82 73
1)

2) na zewnątrz (jednostka dachowa)

Tabela K5: Poziom ciśnienia akustycznego RoofVent LHW/LKW z wysokociśnieniowym wentylatorem nawiewnym 

Typ urządzenia LH/LK-6 LH/LK-9
Tryb pracy VE2 REC VE2 REC
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 1) dB(A) 52 63 51 54 60 51

Łączny poziom ciśnienia akustycznego                          dB(A) 74 85 73 76 82 73
1)

2) na zewnątrz (jednostka dachowa)

Tabela K6: Poziom ciśnienia akustycznego RoofVent LH/LK z wysokociśnieniowym wentylatorem nawiewnym 

Opcje

Wysokociśnieniowy wentylator nawiewny

A 4.9 9.8

przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić 

przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
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Wzrost ciśnienia w Pa LKW/LK w wykonaniu 
standardowym

HZ-6
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LHW/LH w wykonaniu 
standardowym

LKW/LK w wykonaniu 
wysokociśnieniowym

LHW/LH w wykonaniu 
wysokociśnieniowym

Wykres K1: Przepływ powietrza w urządzeniach RoofVent® z wysokociśnieniowym wentylatorem nawiewnym HZ-6 

Wzrost ciśnienia w Pa LKW/LK w wykonaniu 
standardowym

HZ-9
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LHW/LH w wykonaniu 
standardowym

LKW/LK w wykonaniu 
wysokociśnieniowym

LHW/LH w wykonaniu 
wysokociśnieniowym

Wymagane są dodatkowe 
straty ciśnienia rzędu 
minimum 130 Pa.

Wykres K2: Przepływ powietrza w urządzeniach RoofVent® z wysokociśnieniowym wentylatorem nawiewnym HZ-9 

Opcje 

Wysokociśnieniowy wentylator nawiewny

Przepływ powietrza w m3/h

Przepływ powietrza w m3/h
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7 Wysokociśnieniowy wentylator 
wywiewny

Wysokociśnieniowy wentylator wywiewny pozwala przezwy-
ciężyć dodatkowe straty ciśnienia, np. przez kanał wywiewny. 
Zastępuje on standardowy wentylator wywiewny. Przestrze-
gać następujących punktów:

 ■ Wielkość urządzeń 6: Dodatkowe straty ciśnienia prowa-
dzą zawsze do redukcji nominalnego natężenia przepływu 
powietrza. Z uwagi na bardziej stromą charakterystykę 
wentylatora spadek przepływu powietrza jest mniejszy niż 
w wentylatorach standardowych.

 ■ Wielkość urządzeń 9: Przy nominalnym natężeniu 
przepływu powietrza występują - w porównaniu z wykona-
niem standardowym - dodatkowe straty ciśnienia rzędu 
220 Pa.

 

Informacja 
Aby zapewnić należyte działanie urządzeń o wielkości 
9, wymagane są dodatkowe straty ciśnienia rzędu 
minimum 220 Pa.

Dane techniczne
Dane techniczne różnią się od wykonania standardowego 
w następujący sposób:

 ■ Parametry wentylatora (patrz Tabela K7)
 ■ Poziom ciśnienia akustycznego (patrz Tabela K8, 

Tabela K9) 
 ■

 ■ Moc grzewcza, maks. wysokość nawiewu: wartości dla 
danego punktu nominalnego pracy są dostępne na 
życzenie.

Nominalne natężenie przepływu powietrza (patrz Wykres 
K3, Wykres K4) 

Typ HF-6 HF-9

Napięcie zasilające V AC 3 x 400 3 x 400

Dopuszczalna tolerancja napięcia % ± 10 ± 10

Częstotliwość Hz 50 50

Pobór mocy na silnik kW 2.2 3.5

Zużycie prądu A 4.3 8.5

Wartość nastawcza 
termoprzekaźnika 

Prędkość obrotowa (nominalnie)

Tabela K7: Parametry wysokociśnieniowego wentylatora wywiewnego 

Typ urządzenia LHW/LKW-6 LHW/LKW-9 2)

Tryb pracy VE2 VE2
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 1) dB(A) 65 52 68 52

Łączny poziom ciśnienia akustycznego                          dB(A) 87 74 90 74
1)

2) na zewnątrz (jednostka dachowa)

Tabela K8: Poziom ciśnienia akustycznego RoofVent® LHW/LKW z wysokociśnieniowym wentylatorem wywiewnym 

Typ urządzenia LH/LK-6 LH/LK-9
Tryb pracy VE2 VE2
Pozycja 

Poziom ciśnienia akustycznego (5 m) 1) dB(A) 68 59 67 60

Łączny poziom ciśnienia akustycznego                           dB(A) 90 81 89 82
1)

2) na zewnątrz (jednostka dachowa)

Tabela K9: Poziom ciśnienia akustycznego RoofVent® LH/LK z wysokociśnieniowym wentylatorem wywiewnym 

Opcje

Wysokociśnieniowy wentylator wywiewny

A 4.9 9.8

obr./min. 2860 1455

przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić

przy emisji półkolistej w pomieszczeniu z niewielkim stopniem odbić
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Wzrost ciśnienia w Pa LKW/LK w wykonaniu 
standardowym

HF-6
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LHW/LH w wykonaniu 
standardowym

LKW/LK w wykonaniu 
wysokociśnieniowym

LHW/LH w wykonaniu 
wysokociśnieniowym

Wykres K3: Przepływ powietrza w urządzeniach RoofVent® z wysokociśnieniowym wentylatorem wywiewnym HF-6 

Wzrost ciśnienia w Pa LKW/LK w wykonaniu 
standardowym

HF-9
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LHW/LH w wykonaniu 
standardowym

LKW/LK w wykonaniu 
wysokociśnieniowym

LHW/LH w wykonaniu 
wysokociśnieniowym

Wymagane są dodatkowe 
straty ciśnienia rzędu 
minimum 220 Pa.

Wykres K4: Przepływ powietrza w urządzeniach RoofVent® z wysokociśnieniowym wentylatorem wywiewnym HF-9 

Opcje

Wysokociśnieniowy wentylator wywiewny

Przepływ powietrza w m3/h

Przepływ powietrza w m3/h
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8 Wentylatory ze zmiennym 
natężeniem przepływu powietrza

Jeśli w urządzeniach RoofVent® montuje się wentylatory 
ze zmiennym natężeniem przepływu powietrza, przepływ 
powietrza może się płynnie zmieniać w zakresie od 
25 … 100%. Umożliwia to:

 ■ wentylację dostosowaną do zapotrzebowania, np. 
w zależności od stężenia CO2 w pomieszczeniu 

 ■ wyrównanie gospodarki powietrza w miejscach, gdzie 
zainstalowany jest zewnętrzny system odciągu (np. 
bezpośredni odciąg z maszyn)

 ■ wyjątkowo cichą pracę urządzeń z mniejszymi obrotami 
wentylatorów

 ■ stopniowe przełączanie trybów pracy (wentylacja VE1 
i VE2) 

 

Informacja 
Opcje „Sterowanie DigiPlus” do strefowej szafki 
sterowniczej są zalecane w przypadku, gdy przepływ
powietrza ma być sterowany przez sygnał zewnętrzny.

Dane techniczne
Wraz z przepływem powietrza zmienia się także wydajność
ogrzewania i chłodzenia, maksymalna wysokość nawiewu 
oraz poziom ciśnienia akustycznego urządzeń RoofVent®. 
Wartości dotyczące natężenia przepływu powietrza są 
dostępne na życzenie.

9 Zestaw hydrauliczny systemu 
    rozdzielczego 

Aby zapewnić prosty montaż urządzeń RoofVent®, dostępne 
są optymalnie dostosowane do urządzeń podzespoły do 
hydraulicznego systemu rozdzielczego. Przestrzegać 
następujących punktów:

 ■ Użytkownik musi odizolować zestaw hydrauliczny
 ■ Aby zapewnić prawidłowe działanie, zestaw hydrauliczny 

zamontować w pozycji poziomej.

 

Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zranienia przez strącenie 
przedmiotów. Zestaw hydrauliczny montować w taki
sposób, by jego ciężar nie mógł być przyjęty przez
nagrzewnicę. 

Wartości nastawcze dla kompensacji hydraulicznej 
Wartości nastawcze odczytać z Wykresu K5. Krzywe 1.0 do 
4.0 odpowiadają obrotom wrzeciona zaworu regulacyjnego; 
są one pokazane na głowicy obrotowej:
0.0 ___ zawór zamknięty
4.0 ___ zawór całkowicie otwarty
Podane straty ciśnienia obejmują stratę na nagrzewnicy 
i całym zestawie hydraulicznym. Z tego względu straty 
ciśnienia systemu kotłów uwzględnić tylko do złączy (Poz. 4 
na Rys. K3).

Granice zastosowania  

Maks. ciśnienie robocze 10 bar

Temperatura medium 
grzewczego/chłodzącego 

Temperatura otoczenia - 5…45 °C

Maksymalna wilgotność powietrza 95 % (29 g/m³)

Tabela K10: Granice zastosowania zestawu hydraulicznego systemu rozdzielczego  

Zawory mieszające

Napięcie zasilające AC 24 V

Częstotliwość 50 Hz

Napięcie sterujące DC 0…10 V

Czas biegu siłownika < 1 s

Tabela K11: Dane techniczne zaworów mieszających

Opcje

Wentylatory ze zmiennym natężeniem przepływu powietrza

2…120 °C



275

B

E

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Straty ciśnienia w kPa

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
2.2

2.4
2.6

3.0

4.0

0

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

2.6

3.0

4.0

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

3.0

4.0

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 3.0

4.0

Straty ciśnienia w kPa

1.0 1.2 1.4 1.6

1.8

2.0

2.2

2.4
2.6

3.0
4.0

Wykres K5: Wartości nastawcze zaworów regulacyjnych 

Opcje

Zestaw hydrauliczny do systemu rozdzielczego 

Przepływ wody w l/h
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Odpowietrznik automatyczny 

Złącze nagrzewnicy 

Zawór regulacyjny 

Złącze systemu kotłów 

Przepływ 

Elektromagnetyczny zawór 
mieszający 

Zawór kulowy 

Powrót 

Rys. K3: Arkusz wymiarowy  

Typ A B C D E

HG-6/AB 758 78 726 1060 300 20-5HV STAD DN32 1¼ " 6/A, 6/B

HG-6/C 758 78 745 1070 300 25-8HV STAD DN32 1¼ " 6/C

HG-9-10/AB 882 78 770 1195 320 25-8HV STAD DN40 1½ " 9-10/A, 9-10/B, 9/T

HG-9-10/C 882 78 791 1210 320 32-12HV STAD DN40 1½ " 9-10/C

HG-9-10/D 882 95 840 1245 340 40-20HV STAD DN50 2 " 9-10/D

Tabela K12: Wymiary (w mm) i zawory zestawu hydraulicznego do systemu rozdzielczego 

Opcje

Zestaw hydrauliczny do systemu rozdzielczego

Zawór
mieszający

Zawór
regulacyjny

Złącze Dla nagrzewnicy
 typu
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10 Elektromagnetyczny zawór 
mieszający

Aby zapewnić prosty montaż urządzeń RoofVent®, 
dostępne są zawory mieszające optymalnie dostosowane 
do urządzeń. Odpowiadają one poniższej specyfikacji: 

 ■ modułowy zawór regulacyjny z napędem magnetycznym
 ■ ze zintegrowaną regulacją i sygnałem zwrotnym położenia 
 ■ oddzielne sterowanie wymuszone dla trybu awaryjnego 

(przyłącze do AC 24V = zawór OTWARTY)
 ■ gotowe do podłączenia do gniazdka przyłączowego

Tabela K13: Arkusz z wymiarami zaworów mieszających  

Typ DN kvs DI DA L L1 H E F Masa Dla nagrzewnicy
 typu

20-5HV 20 5 m³/h 6/A, 6/B

25-8HV 25 8 m³/h 110 56.5 270 80 100 4.7 kg

32-12HV 32 12 m³/h 9-10/C

40-20HV 40 20 m³/h 9-10/D

Tabela K14: Wymiary i masy elektromagnetycznych zaworów mieszających 

Granice zastosowania 

Maks. ciśnienie robocze 10 bar

Temperatura medium 
grzewczego/chłodniczego 

Temperatura otoczenia - 5…45 °C

Maksymalna wilgotność powietrza 95 % (29 g/m³)

Tabela K15: Granice zastosowania dla zestawu hydraulicznego do systemu rozdzielczego 

Zawory mieszające 

Napięcie zasilania AC 24 V

Częstotliwość 50 Hz

Napięcie sterujące DC 0…10 V

Czas przebiegu siłownika < 1 s

Tabela K16: Dane techniczne zaworów mieszających 

Opcje

Elektromagnetyczny zawór mieszający 

G 1¼ " 95 52.5 260 80 100 4.2 kg

G 1½ "

G 2 " 125 67.5 285 80 100 5.6 kg

G 2¼ " 140 80.5 320 80 100 9.3 kg

Rura z gwintem ¾ "

Rura z gwintem 1 "

Rura z gwintem 1¼ "

6/C, 9-10/A,
 9-10/B, 9/T

Rura z gwintem 1½ "

2…120 °C
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11 Tłumik powietrza świeżego

Tłumik powietrza świeżego redukuje emisję szumów urzą-
dzeń RoofVent® przez drzwi zabezpieczające. Składa się 
on z ocynkowanego kołpaka aluminiowego z obiciem 
dźwiękoszczelnym i otworem skierowanym w dół. Tłumik 
jest zamontowany w górnej części urządzenia. Przestrzegać 
następujących punktów:

 ■ Stosowanie tłumika powietrza świeżego jest zalecane 
jedynie w kombinacji z tłumikiem powietrza wywiewanego 
typu FSD-6/110 lub FSD-9-10/110.

 ■ W urządzeniach RoofVent® LH i LK montuje się dodatko-
we osłony dźwiękoszczelne w komorze powietrza świeże-
go.

Typ ASD-6 ASD-9-10

L mm 500 600

W mm 1080 1380

H mm 790 825

Masa kg 44 70

Straty ciśnienia Pa 4 4

Tabela K17: Dane techniczne tłumika powietrza świeżego

Częstotliwość ASD-6 ASD-9-10

63 Hz -1 0

125 Hz 1 2

250 Hz 5 5

500 Hz 5 6

1000 Hz 6 6

2000 Hz 5 6

4000 Hz 6 5

8000 Hz 4 5

Razem 5 5

Tabela K18: Tłumienie tłumika powietrza świeżego (wartości w dB w odniesieniu do 
standardowych obrotów wentylatorów) 

  

12 Tłumik powietrza wywiewanego  

Tłumik powietrza wywiewanego redukuje emisję szumów 
urządzeń RoofVent® przez kratkę wywiewną. Składa się 
on z ocynkowanej obudowy aluminiowej z osłonami 
dźwiękoszczelnymi. Przestrzegać następujących punktów:

 ■ Wskutek dodatkowych strat ciśnienia przepływ powietrza 
wywiewanego jest nieznacznie zmniejszony.

 ■ Tłumik powietrza wywiewanego jest dostępny w dwóch 
długościach.

 ■ Tłumik powietrza wywiewanego dostarczany jest w stanie 
niezmontowanym; przestrzegać instrukcji montażu. 

Typ FSD- 6/60 6/110 9-10/60 9-10/110

L mm 600 1100 600 1100

W mm 1080 1080 1380 1380

H mm 790 790 825 825

Masy kg 120 185 125 205

Straty ciśnienia Pa 15 20 20 25

Tabela K19: Dane techniczne dla tłumika powietrza wywiewanego 

Częstotliwość FSD- 6/60 6/110 9-10/60 9-10/110

63 Hz 4 8 6 9

125 Hz 5 9 8 12

250 Hz 9 14 11 17

500 Hz 15 22 15 22

1000 Hz 20 26 17 24

2000 Hz 19 25 19 25

4000 Hz 19 25 15 23

8000 Hz 14 22 11 17

Razem 11 16 13 18

Tabela K20: Tłumienie tłumika powietrza wywiewanego (wartości w dB w odniesieniu do 
standardowych obrotów wentylatorów)

  

Opcje

Tłumik powietrza świeżego 
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13 Tłumik powietrza nawiewanego 

Tłumik powietrza nawiewanego redukuje emisję szumów 
urządzeń RoofVent® w pomieszczeniu. Składa się on 
z ocynkowanej obudowy aluminiowej z osłonami dźwięko-
szczelnymi i jest montowany między sekcją filtracji a sekcją 
grzewczą lub chłodzącą. Przestrzegać następujących 
punktów:

 

 ■ Wskutek dodatkowych strat ciśnienia przepływ powietrza 
nawiewanego jest nieznacznie zmniejszony.

 ■ Zaleca się stosowanie w połączeniu z tłumikiem powietrza 
odprowadzanego.

Typ ZSD-6 ZSD-9-10

L mm 700 700

W mm 900 1100

H mm 900 1100

Masa kg 90 115

Straty ciśnienia Pa 47 20

Tabela K21: Dane techniczne dla tłumika powietrza nawiewanego

Częstotliwość ZSD-6 ZSD-9-10

63 Hz 10 2

125 Hz 13 7

250 Hz 21 14

500 Hz 19 15

1000 Hz 22 17

2000 Hz 22 16

4000 Hz 26 13

8000 Hz 26 11

Razem 19 12

Tabela K22: Tłumienie tłumika powietrza nawiewanego (wartości w dB w odniesieniu do 
standardowych obrotów wentylatorów) 

  

14 Tłumik powietrza odprowadzanego  

Tłumik powietrza odprowadzanego redukuje emisję szumów 
urządzeń RoofVent® w pomieszczeniu. Składa się on 
z ocynkowanej obudowy aluminiowej z osłonami dźwięko-
szczelnymi i jest montowany przez użytkownika (przestrze-
gać dołączonej instrukcji montażu). Przestrzegać następują-
cych punktów:

 

 ■ Wskutek dodatkowych strat ciśnienia przepływ powietrza 
odprowadzanego jest nieznacznie zmniejszony.

 ■ Zaleca się stosowanie w połączeniu z tłumikiem powietrza 
nawiewanego.

 ■ Tłumik powietrza odprowadzanego jest dostarczany w sta-
nie niezmontowanym; przestrzegać instrukcji montażu.

Typ ABSD-6 ABSD-9-10

L mm 500 500

W mm 806 1006

H mm 368 405

Masa kg 21 26

Straty ciśnienia Pa 32 19

Tabela K23: Dane techniczne dla tłumika powietrza odprowadzanego

Częstotliwość ABSD-6 ABSD-9-10

63 Hz -1 -2

125 Hz 3 4

250 Hz 7 5

500 Hz 10 8

1000 Hz 12 8

2000 Hz 11 7

4000 Hz 11 4

8000 Hz 12 7

Razem 8 6

Tabela K24: Tłumienie tłumika powietrza odprowadzanego (wartości w dB w odniesieniu do 
standardowych obrotów wentylatorów) 

  

Opcje

Tłumik powietrza nawiewanego 
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15 Kołpak wygłuszający

Kołpak wygłuszający redukuje emisję szumów w pomiesz-
czeniu; jest on montowany w nawiewniku wirowym. Wymiary 
zewnętrzne nawiewnika wirowego pozostają bez zmian.
Zastosowanie tego rodzaju wytłumienia powoduje ogranicze-
nie całkowitej mocy akustycznej generowanej przez poszcze-
gólne urządzenia RoofVent® o 4 dB.

16 Siłowniki ze sprężyną zwrotną

W przypadku awarii zasilania, siłowniki ze sprężyną zwrotną 
zamykają przepustnicę powietrza świeżego oraz, jeśli jest, 
przepustnicę ERG i w ten sposób chronią urządzenie przed 
mrozem. Montuje się je zamiast standardowych siłowników.

Typ SMF

Napięcie zasilające AC 24 V

Częstotliwość 50 Hz

Napięcie sterujące DC 2…10 V

Moment obrotowy 15 Nm

Czas biegu siłownika 150 s

Czas cofania sprężyny 16 s

Tabela K25: Dane techniczne siłowników ze sprężyną zwrotną 

Rys. K4: Siłownik ze sprężyną zwrotną 

17 Skrzynka wywiewna

Jeśli urządzenia RoofVent® stosuje się w niższych halach, 
zamiast nawiewnika wirowego można montować skrzynkę 
wywiewną. W efekcie minimalna wysokość nawiewu ulega 
zmniejszeniu o 1 m w porównaniu z wykonaniem standardo-
wym.
Skrzynka wywiewna posiada poziome łopatki na każdym 
z czterech boków. Kąt ustawienia łopatek jest nastawiany 
ręcznie, dostosowując rozprowadzenie powietrza z urządze-
nia do warunków lokalnych.

 

Informacja 
Skrzynka wywiewna zastępuje nawiewnik wirowy.
Całkowita wysokość urządzenia jest nieco mniejsza;
masa jest mniej więcej taka sama.

R

Q

Typ AK-6 AK-9/10

R mm 900 1100

Q mm 350 400

Masa kg 36 53

Tabela K26: Wymiary i masa skrzynki wywiewnej   

Opcje

Kołpak wygłuszający  
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18 Filtr powietrza odprowadzanego 
znajdujący się z przodu kratki 
wywiewnej

 

Zastosowanie
 ■ w przypadku silnie zanieczyszczonego powietrza 

odprowadzanego
 ■ w przypadku dużego wzrostu wilgotności w pomieszcze-

niu (>2g/kg),
filtr powietrza odprowadzanego może zostać umieszczony 
na zewnątrz urządzenia (z przodu kratki wywiewnej) w celu 
ochrony płytowego wymiennika ciepła 2 przed zanieczysz-
czeniem. Zastępuje filtr powietrza odprowadzanego 
w skrzynce Combi.
Filtr powietrza odprowadzanego znajdujący się z przodu 
kratki wywiewnej składa się obudowy wykonanej z ocynko-
wanej blachy aluminiowej z zamontowanym filtrem typu 
mini-pleat (klasa G4 lub F5). Dostarczany jest w stanie 
niezmontowanym.

Rys. K5: Wymiary filtra powietrza odprowadzającego znajdującego się z przodu kratki 
wywiewnej (w mm)

 

19 Eliminator skraplania

Woda powietrza odprowadzanego może osadzać się 
w płytowym wymienniku ciepła. Aby upewnić się, że konden-
sat nie kapie na urządzenie nawet w przypadku zastosowań 
z bardzo wilgotnym powietrzem odprowadzanym, można 
zainstalować eliminator skraplania. Odprowadza on konden-
sat na dach.
Eliminator skraplania składa się z aluminiowych żeber; 
zamontowany jest na drodze przepływu powietrza wywiewa-
nego po stronie wlotu powietrza do płytowego wymiennika 
ciepła 1.

Dane techniczne
Eliminator skraplania powoduje zwiększenie strat ciśnienia; 
w wyniku tego, przepływ powietrza wylotowego jest niższy 
o około 5%. 

Rys. K6: Eliminator skraplania znajdujący się po stronie wlotu powietrza do płytowego 
wymiennika ciepła

Opcje

Filtr powietrza odprowadzanego znajdujący się z przodu kratki wywiewnej  
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20 Pompa kondensatu 

Urządzenia RoofVent® wyposażone w chłodnicę muszą 
posiadać odprowadzenie skroplin. Pompa kondensatu 
znajduje zastosowanie, gdy podłączenie do systemu kanali-
zacji jest skomplikowane lub niemożliwe. Pompa zamonto-
wana jest z boku urządzenia, dokładnie pod przewodem 
odprowadzającym skropliny. Pompa przetłacza kondensat 
poprzez elastyczny wąż na wysokość do 3m i umożliwia 
odprowadzenie skroplin 

 ■ do rur odpływowych do kanalizacji prowadzonych pod 
stropem 

 ■ na dach.

Typ KP

Natężenie przepływu 
(przy wysokości tłoczenia 3m)

Pojemność zbiornika maks. 1.9 l

Wymiary (D x S x W) 288 x 127 x 178 mm

Masa 2.4 kg

Tabela K27: Dane techniczne pompy kondensatu

Rys. K7: Pompa kondensatu  

21 Ogrzewanie i chłodzenie w systemie 
4- przewodowym

Systemy 4-przewodowe dysponują dwoma całkowicie odręb-
nymi obwodami hydraulicznymi dla ogrzewania i chłodzenia 
(patrz Rys. K8). Dla tych zakresów stosowania w urządzeniu 
RoofVent® montuje się dodatkową sekcję grzewczą. 
Jednostka poddachowa składa się wówczas z:

 ■ sekcji filtracji 
 ■ sekcji grzewczej (dodatkowo)
 ■ sekcji chłodzenia
 ■ nawiewnika wirowego Air-Injector

W konsekwencji zmieniają się także dane techniczne 
(wymiar i masa sekcji grzewczej - patrz część B – 
RoofVent® LHW, moc urządzeń na życzenie).

 

Hoval DigiNet
 ■ umożliwia automatyczne przełączanie między ogrzewa-

niem a chłodzeniem,
 ■ oddzielnie steruje zaworem mieszającym systemu 

ogrzewania i chłodzenia (i ewentualnie pompą grzewczą 
i chłodzącą).

 

Informacja 
Należy zamówić opcję „Chłodzenia w systemie 
4- przewodowym” dla strefowej szafki sterowniczej 
DigiNet.

Opcje

Pompa kondensatu 

maks. 150 l/h
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Skrzynka rozdzielcza 

Magistrala systemowa novaNet

Zasilanie  

Gniazdo przyłączeniowe 

Elektromagnetyczny zawór 
mieszający układu chłodzenia  
Elektromagnetyczny zawór 
mieszający układu ogrzewania   
Collective trouble indicator

Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik temperatury wewnętrznej

Wejście usterki ogrzewanie 

Wejście usterki chłodzenia 

Pompa rozdzielcza układu 
ogrzewania
Pompa rozdzielcza układu 
chłodzenia 
DigiMaster

Strefowa szafka sterownicza

Komunikat zapotrzebowania 
ogrzewania
Komunikat zapotrzebowania 
chłodzenia
Szafka sterownicza ogrzewania

Obwód grzewczy 

Obwód chłodzący 

Rys. K8: Schemat zasadniczy hydraulicznego systemu rozdzielczego z chłodzeniem w systemie 4-przewodowym 

Opcje

Ogrzewanie i chłodzenie w systemie 4- przewodowym
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22 Wykonanie dla systemu 
wtryskowego 

W obwodzie odbiornika można zamiast systemu rozdzielcze-
go zainstalować system wtryskowy. 

 

Informacja 
System wtryskowy nadaje się zwłaszcza do pomiesz-
czeń, w których z powodu wysokiego wewnętrznego 
obciążenia cieplnego wymagana jest tylko nieznacz-
na moc grzewcza.

Przestrzegać następujących punktów: 
 ■ W wersji z systemem wtryskowym skrzynka rozdzielcza 

jest odpowiedzialna za bezpośrednie sterowanie zawora-
mi mieszającymi oraz pompami w obwodzie odbiornika.

 ■ Zaciski dla przewodów zaworów mieszających znajdują 
się w gniazdku przyłączowym.

 ■ Zaciski dla przewodów pomp w obwodzie odbiornika 
znajdują się w skrzynce rozdzielczej.

 ■ Użytkownik musi zapewnić zawory i pompy odpowiadają-
ce poniższym wymogom.

Wymagania dotyczące zaworów mieszających
 ■ Stosować trójdrogowe zawory mieszające o charakterys-

tyce liniowej i wysokiej jakości. 
 ■ Autorytet zaworu powinien wynosić ≥ 0.3.
 ■ Maksymalny czas pracy napędu zaworu wynosi 150s.
 ■ Napęd zaworu musi być modulowany, tzn. suw zmienia 

się proporcjonalnie do napięcia sterującego 
(DC 0 ... 10 V).

 ■ Do trybu awaryjnego napęd zaworu musi być wyposażo-
ny w osobne sterowanie wymuszone (AC 24V).

Wymagania dotyczące pomp

Moc_______ maks. 1.8 kW
Prąd_______ maks. 5.0 A

Pompa grzewcza 

Zawór mieszający 
układu ogrzewania

Pompa chłodząca

Zawór mieszający 
układu chłodzenia

Tabela K28: Przyłącze elektryczne  

Opcje

Wykonanie dla systemu wtryskowego

Napięcie_______ 3 x 400 V
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Skrzynka rozdzielcza 

Magistrala systemowa novaNet

Zasilanie 

Gniazdo przyłączeniowe 

Pompa grzewcza   

Zawór mieszający 

Alarm zbiorczy 

Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik temperatury wewnętrznej 

Wejście awarii ogrzewanie 

Pompa rozdzielacza  

DigiMaster

Strefowa szafka sterownicza

Komunikat zapotrzebowania 
ogrzewania
Szafka sterownicza ogrzewania

Rys. K9: Schemat zasadniczy systemu wtryskowego 

Opcje

Wykonanie dla systemu wtryskowego
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1 Informacje ogólne

DigiNet Hoval jest specjalnym systemem regulacji opracowa-
nym specjalnie do zdecentralizowanych klimatyzatorów halo-
wych. System powstał w ścisłej współpracy z firmą Sauter 
AG, która jest także dostawcą sprzętu.

2 Struktura systemu

DigiNet Hoval jest podzielony na trzy hierarchiczne poziomy
połączone za pomocą magistrali systemowej novaNet.

2.1 Poziom obsługi 

Opcja zapewnia użytkownikowi obsługę urządzenia. 
W zależności od wymogów związanych ze specyfiką produk-
tu możliwe są różne opcje obsługi.

2.2 Poziom strefy

Klimatyzatory halowe pracujące w identycznych warunkach 
są zebrane w strefy regulacji. Do kryteriów tworzenia stref 
zalicza się między innymi czasy pracy, wartości zadane 
temperatury wewnętrznej, itd. W strefowej szafce sterowni-
czej każda strefa regulacji posiada sterowanie DigiZone. 
Przełącza ono tryby pracy urządzeń zgodnie z programem 
przełączania czasowego. 
W strefie regulacji można także łączyć różne typy urządzeń. 
Rozróżnia się: 

 ■ Urządzenia główne (= wentylatory powietrza świeżego lub 
wentylatory nawiewne)

 ■ Urządzenia dodatkowe (=wentylatory cyrkulacyjne, 
uruchamiane zależnie od zapotrzebowania na ciepło lub 
zimno).

Jeśli stosuje się urządzenia dodatkowe, w strefowej szafce 
sterowniczej instalowane jest sterowanie DigiEco. 

Sterty regulacji maks 10

Urządzenia główne dla strefy 
regulacyjnej

Urządzenia dodatkowe dla strefy 
regulacyjnej 

Tabela L1: Zakres stosowania DigiNet Hoval  

  

Informacja 
Dla większych projektów możliwe są rozwiązania
specjalne.

2.3 Poziom urządzenia 

W każdym urządzeniu głównym (= urządzenie powietrza 
świeżego lub urządzenie powietrza nawiewanego) zamonto-
wany jest regulator DigiUnit, który ustawia urządzenie zależ-
nie od uwarunkowań lokalnych.

2.4 Magistrala systemowa novaNet

Poszczególne elementy DigiNet Hoval są połączone za 
pomocą magistrali systemowej novaNet (odpowiednio do 
modelu zmianowego OSI). Przesyłanie danych odbywa się 
w trybie zdarzeniowym; redukuje to przepływ danych 
i zapewnia krótkie czasy reakcji.

Magistrala systemowa novaNet

Typ kabla 1 para żył kablowych skręconych 
z ekranowaniem, 
kategoria 5 lub wyższa

Topologia w seriach 

Długość maks. 1900m
Przy większych długościach 
magistrali: uwzględnić repeater lub 
system podzielić na kilka sieci.

Komunikacja równouprawniona komunikacja 
poprzeczna (peer-to-peer / 
multipeer)

Opór pętli maks. 300 Ω

Pojemność maks. 200 nF

Tabela L2: Specyfikacja magistrali systemowej novaNet 

Przykład – kabel magistrali
Typ _______________________Uninet 5502 4P
Wymiary (n x n x mm2) _______4 x 2 x 0.16 (AWG 26)
Opór pętli przy 20°C _______160 Ω/km
Pojemność robocza  ____________44 pF/m
Zastosowanie  __________________Kategoria 5e / klasa D
Właściwości  ___________________ekranowane, bezhalogenowe

Sterowanie i regulacja 

Informacje ogólne  

maks. 9

maks. 9
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3 Opcje obsługi

3.1 Regulator DigiMaster

DigiMaster jest panelem dotykowym z kolorowym wyświetla-
czem do prostej i przejrzystej obsługi systemu. Zapewnia on 
autoryzowanym użytkownikom dostęp do wszystkich infor-
macji i ustawień niezbędnych dla normalnej pracy:

 ■ wyświetlanie i ustawianie trybów pracy
 ■ wyświetlanie temperatur oraz ustawianie wartości zada-

nych temperatury wewnętrznej  
 ■ wyświetlanie i programowanie programu wyłączania 

czasowego i kalendarza
 ■ wyświetlanie i obsługa alarmów
 ■ wyświetlanie i ustawianie parametrów sterowania

DigiMaster jest instalowany w drzwiach strefowej szafki 
sterowniczej.

Zasilanie 

Napięcie zasilające AC 230 V, 50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napięcia

Znamionowy pobór mocy

Komunikacja 

Gniazdo 1x RJ-11 novaNet

Gniazdo 1x RJ-45 Ethernet 10 Base T
(download aplikacyjny)

Warunki otoczenia 

Temperatura otoczenia 0…45°C

Temperatura składowania 
i transportu

- 25…70°C

Wilgotność otoczenia 10…80 % rh 
bez skraplania 

Stopień ochrony IP 20
opcjonalnie: IP 65 
z przodu

Klasa ochrony II

Klasa otoczenia IEC 60721 3k3

Wymiary 

S x W x G 240 x 156 x 46 mm

Powierzchnia aktywna (S x W) 140 x 105 mm

Tabela L3: Dane techniczne DigiMaster DM5

Rys. L1: Obsługa za pomocą panelu dotykowego 
z DigiMaster

 

Rys. L2: DigiMaster zamontowany w drzwiach strefowej 
szafki sterowniczej (tu z oknem dla DigiMaster) 

  

Sterowanie i regulacja 

Opcje obsługi   

+ 10 % / - 15 %

max. 7 W
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3.2 Obsługa za pomocą PC i DigiCom

System może być w łatwy sposób obsługiwany przy użyciu 
PC i DigiCom. Oprogramowanie obsługowe umożliwia 
przejrzystą prezentację systemu na PC. Kompetentny 
użytkownik ma zapewniony dostęp do następujących funkcji:

 ■ wyświetlanie i ustawianie trybów pracy
 ■ wyświetlanie temperatur i ustawianie wartości zadanych 

temperatury wewnętrznej 
 ■ wyświetlanie i programowanie programu wyłączania

czasowego i kalendarza
 ■ wyświetlanie i obsługa alarmów z prowadzeniem dzienni-

ka alarmów
 ■ wyświetlanie i ustawianie parametrów sterowania
 ■ funkcja trendu do graficznej prezentacji danych bieżących 
 ■ wyświetlanie tabel i grafik danych historycznych
 ■ dziennik do protokołowania wszystkich akcji systemowych
 ■ zróżnicowana ochrona hasłem

Pakiet DigiCom składa się z oprogramowania obsługowego, 
routera novaNet i kabli łączących.

3.3 Regulator DigiEasy

DigiEasy jest dodatkowym regulatorem przeznaczonym dla
niewyszkolonych użytkowników. Urządzenie umożliwia 
jedynie obsługę strefy regulacji. Oferuje następujące funkcje:

 ■ wyświetlanie aktualnej wartości zadanej dla temperatury 
wewnętrznej

 ■ zwiększanie wartości zadanej o maksymalnie 5 °C
 ■ wyświetlanie i potwierdzanie alarmów
 ■ przełączanie trybu pracy: 

Zazwyczaj przyciski są związane z trybami pracy „Auto”,
„Powietrze odprowadzane”, „Recyrkulacja nocna” i „Wył.”; 
obłożenie można jednakże wybierać dowolnie (wyjątek: 
„Auto”).

DigiEasy jest instalowany w dowolnym miejscu do potrójnego
gniazda podtynkowego lub w drzwiach strefowej szafki 
sterowniczej.

 

Informacja 
DigiEasy stosować tylko dodatkowo do innej opcji 
obsługi.

Sprzęt

Procesor Intel Pentium III 800 MHz

Dysk twardy 9 GB

Napęd DVD tak

Interfejsy 1 szeregowy, 1 mysz, 1 USB

Oprogramowanie 

System operacyjny Windows XP, Windows Vista

Tabela L4: Wymagania odnośnie PC 

Wykonanie 

Wyświetlanie wartości zadanych 16…25.5 °C 
Rozdzielczość 0.1 K

Korekta wartości zadanych ± 5 K

Przyłącze 4-przewodowe do 
DigiZone

Długość przewodu maks. 100 m

Wymiary i masa

S x W x G 220 x 82 x 35 mm

Masa 220 g

Warunki otoczenia 

Temperatura otoczenia 0…45°C

Wilgotność otoczenia maks. 85% rh 
bez kondensacji  

Klasa otoczenia  IEC 60721 3k3

Stopień ochrony IP 30

Klasa ochrony III

Tabela L5: Dane techniczne DigiEasy DE5

Rys. L3: Obsługa na komputerze PC Rys. L4: Regulator DigiEasy 

Sterowanie i regulacja 

Opcje obsługi  
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3.4 Integracja w poziomie zarządzania z DigiBac

Stacja automatyczna z kartą komunikacyjną BACnet – tak 
zwaną DigiBac – umożliwia zintegrowanie DigiNet Hoval 
z poziomem zarządzania. Komunikacja odbywa się za 
pomocą BACnet/IP na bazie Ethernetu.
Szczegółowe informacje na temat integracji z poziomem 
zarządzania można uzyskać w serwisie Hoval. 

4 Strefowa szafka sterownicza

Klimatyzatory halowe Hoval są grupowane w strefy regulacji 
sterowane ze strefowej szafki sterowniczej. Sterowanie 
DigiZone:

 ■ przełącza tryby pracy,
 ■ przekazuje temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną do 

poszczególnych urządzeń, 
 ■ ustawia wyjścia komunikatu zapotrzebowania ogrzewania 

lub chłodzenia i alarm zbiorczy.

Każda szafka 

1 czujnik temperatury zewnętrznej (długość przewodu – 
maks. 170m)

1 transformator 230/ 24 V

2 wyłączniki ochronne przewodu do transformatora 
(1-biegunowe)

1 przekaźnik 

1 wyłącznik bezpieczeństwa (2-biegunowy, zewnętrzny)

Zaciski przyłączowe dla:
 ■ czujnika temperatury zewnętrznej 
 ■ przyłącza sieciowego

Każda strefa regulacyjna 

1 sterowanie DigiZone

1 czujnik temperatury wewnętrznej (w zestawie)

1 przekaźnik

Zaciski przyłączowe dla:
 ■ czujnika temperatury wewnętrznej 
 ■ komunikatu zapotrzebowania ogrzewania
 ■ wejścia usterki ogrzewania
 ■ alarmu zbiorczego 
 ■ magistrali systemowej novaNet

Tabela L6: Wnętrze strefowej szafki sterowniczej 

 

Uwaga 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 
Wykonać zabezpieczenie przed prądem nadmiaro-
wym dla sieciowego przewodu przyłączowego.

Rys. L5: Wnętrze strefowej szafki sterowniczej

Sterowanie i regulacja 

Strefowa szafka sterownicza
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Wykonanie  

Szafka Blacha stalowa lakierowana 
(RAL Nr 7035) 

Wytrzymałość zwarciowa ICW 10 kA sku

Zaciski przyłączowe Góra 

Montaż Montaż podłogowy lub 
ścienny

Warunki otoczenia  

Zastosowanie W pomieszczeniu

Temperatura otoczenia 5…40 °C

Temperatura składowania 
i transportu

- 25…55 °C

Wilgotność otoczenia maks. 50 % rh w temp. 40 °C 
maks. 90 % rh w temp. 20 °C

Tabela L7: Dane techniczne strefowej szafki sterowniczej

Komunikat zapotrzebowania ogrzewania/chłodzenia

Sygnał bezpotencjałowy, przekazu-
jący zapotrzebowanie na ciepło/
zimno do generatorów ciepła/zimna 
zapewnionych przez użytkownika.

3 x 1.5 mm²
maks. AC 230 V, 2 A

Wejście usterki ogrzewania/ chłodzenia 

Wejściowy sygnał alarmowy, 
zgłaszający do DigiNet brak 
ciepła/ zimna.

3 x 1.5 mm²
AC 24 V

Alarm zbiorczy 

Sygnał bezpotencjałowy do 
zewnętrznego wyświetlania 
alarmu zbiorczego

3 x 1.5 mm²
maks. AC 230 V, 6 A

Tabela L8: Przyłącza zewnętrzne  

Wielkość Typ Wymiary w mm (S x W x G)

1 SDZ1 380 x 600 x 210

2 SDZ2 600 x 600 x 210

3 SDZ3 600 x 760 x 210

4 SDZ4 760 x 760 x 210

5 SDZ5 800 x 1000 x 300

6 SDZ6 800 x 1200 x 300

7 SDZ7 800 x 1800 x 400

8 SDZ8 1000 x 1800 x 400

9 SDZ9 1200 x 1800 x 400

Tabela L9: Możliwe wielkości i wymiary strefowej szafki sterowniczej  

Sterowanie i regulacja 

Strefowa szafka sterownicza    



293

B

E

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

5 Komponenty sterowania i regulacji 
w urządzeniach 

W każdym urządzeniu głównym (=wentylator powietrza 
zewnętrznego lub wentylator nawiewny) znajdują się:

 ■ czujnik temperatury powietrza odprowadzanego
 ■ czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 ■ skrzynka rozdzielcza (z regulatorem DigiUnit i sekcją 

wysokiego napięcia)

Regulator DigiUnit steruje urządzeniem łącznie z rozprowa-
dzaniem powietrza według wartości zadanych strefy
regulacji i reguluje temperaturę powietrza nawiewanego za 
pomocą regulacji kaskadowej.
Sekcja wysokiego napięcia posiada:

 ■ sieciowe zaciski przyłączeniowe 
 ■ wyłącznik rewizyjny (obsługa z zewnątrz)
 ■ stycznik silnikowy na wentylator
 ■ bezpiecznik dla części elektronicznej
 ■ transformator dla regulatora DigiUnit, zaworu mieszające-

go i siłowników
 ■ przekaźniki dla trybu awaryjnego 
 ■ zaciski przyłączeniowe dla siłowników i czujników 

temperatury
 ■ ogrzewanie skrzynki rozdzielczej 

 

Uwaga 
Jeśli zasilanie szafki rozdzielczej zostanie przerwane,
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe i monitorowa-
nie nie działają. Awarię regulatora DigiUnit można 
poznać tylko po tym, że nie jest on wyświetlany na 
urządzeniu obsługowym. Z związku z tym regularnie 
sprawdzać, czy wskazania są kompletne. 

Zasilanie urządzenia RoofVent®

3 x AC 400 V
50 Hz

Tabela L11: Przyłącze sieciowe  

Sterowanie i regulacja 

Komponenty sterowania i regulacji w urządzeniach    

Wykonanie

Skrzynka rozdzielcza Blacha stalowa 
lakierowana
Pokrywa przykręcona

Stopień ochrony IP65

Zasilanie  

Napięcie zasilające 3 x AC 400 V, 50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10 %

Pobór mocy Patrz rozdział „Dane 
techniczne” danego 
typu urządzenia 

Bezpiecznik wstępny RoofVent®, 
wielkość 6

T 20 A

Bezpiecznik wstępny RoofVent®, 
wielkość 9

T 25 A

Bezpiecznik wstępny RoofVent®, 
wielkość 10

T 32 A

Tabela L10: Dane techniczne skrzynki rozdzielczej 
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6 Opcje

6.1 Opcje obsługi DigiNet

Okno dla DigiMaster
Okno dla DigiMaster (350 x 400 mm) chroni DigiMaster 
zamontowany w drzwiach szafki przed przypadkową obsługą
i zabrudzeniem. Składa się ono z eloksalowanej ramy 
aluminiowej z uszczelką i zamkiem. 
Typ: FDM

Rama IP65
Rama IP65 zapewnia wodo- i pyłoszczelny montaż 
DigiMaster w drzwiach szafki sterowniczej. Gwarantuje ona 
stopień ochrony IP 65 od strony frontowej. 
Typ: IP65

Gniazdo wtykowe novaNet
Gniazdo wtykowe novaNet zapewnia proste podłączenie 
DigiCom do magistrali systemowej novaNet. Obudowa 
z tworzywa sztucznego posiada dwa gniazda RJ-11 oraz 
zaciski do okablowania wejścia magistrali. 
Typ: NS

Router novaNet
Router novaNet zapewnia połączenie komputera PC 
z magistralą systemową novaNet przez interfejs COM lub 
modem.
Typ: NR5

4 funkcje specjalne z wyłącznikiem
Funkcje specjalne nadzorują program automatyczny strefy
regulacji. Przełącznik wybierakowy (IP 65) instalowany jest
w drzwiach strefowej szafki sterowniczej (poza ewentualnym
oknem dla DigiMaster). Umożliwia on wybór czterech funkcji
specjalnych zgodnie z Tabelą L12. Na życzenie możliwe są
także inne funkcje wyłączników. 
Typ: SF4

Pozycja Tryb pracy

AUTO Wg. programu automatycznego

OFF Wył.

EA Powietrze wywiewane

RECN Recyrkulacja nocna

NCS Chłodzenie nocne w porze letniej 

Tabela L12: Obłożenie wyłączników dla 4 funkcji specjalnych 

8 funkcji specjalnych z 2 wyłącznikami
Funkcje specjalne nadzorują program automatyczny strefy 
regulacji. Dwa przełączniki wybierakowe (IP 65) są instalo-
wane w drzwiach strefowej szafki sterowniczej (poza 
ewentualnym oknem dla DigiMaster). Umożliwiają one wybór 
ośmiu funkcji specjalnych zgodnie z Tabelą L13. 
Typ: SF8

Przełącznik Pozycja Tryb pracy

1 AUTO Wg programu automatycznego 

OFF Wył. 

EA Powietrze wywiewane 

RECN Recyrkulacja nocna 

NCS Chłodzenie nocne w porze letniej

2 SF1 Funkcja specjalna zgodnie 
                                           z przełącznikiem 1

REC Recyrkulacja 

VE1 Wentylacja (zredukowana)

VE2 Wentylacja 

SA Powietrze nawiewane 

Tabela L13: Obłożenie wyłączników dla 8 funkcji specjalnych  

Funkcja specjalna na zacisku
Funkcje specjalne nadzorują program automatyczny strefy 
regulacji. Funkcja specjalna na zacisku umożliwia zewnętrz-
ne uruchamianie trybu pracy (np. sterowanie wymuszone na 
„Powietrze wywiewane” lub „Wył.” przy alarmie pożarowym).
Typ: SFK

Funkcja specjalna na zacisku

3 x 1.5 mm²
AC 24 V

Tabela L14: Przyłącze funkcji specjalnej na zacisku  

Montaż DigiEasy
Regulator DigiEasy montowany jest w drzwiach strefowej
szafki sterowniczej.
Typ: EBG

Sterowanie i regulacja 

Opcje
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6.2 Opcje dla strefowej szafki sterowniczej

Lampka alarmu
Lampka do sygnalizowania alarmów o priorytecie A instalo-
wana jest w drzwiach strefowej szafki sterowniczej. 
Typ: SSL

Gniazdo wtykowe
Jednofazowe gniazdo wtykowe z 2-biegunowym wyłączni-
kiem ochronnym przewodu instalowane jest w drzwiach 
strefowej szafki sterowniczej. Jest ono przeznaczone do 
podłączania narzędzi konserwacyjnych. Wyłącznik 
bezpieczeństwa nie wyłącza przynależnego obwodu 
prądowego.
Typ: SST

Sterowanie pompą rozdzielacza
Sekcja wysokiego napięcia niezbędna dla sterowania pompą
rozdzielacza (wyłącznik ochronny przewodu, stycznik, 
termoprzekaźnik i wyłącznik) jest montowana w drzwiach 
strefowej szafki sterowniczej.
 
Typ Pompa Moc

1PPS 1-fazowa maks. 2 kW

3PPS 3-fazowa maks. 4 kW

Tabela L15: Dane techniczne dla sterowania pompy

2-biegunowe wyłączniki
Wyłączniki ochronne przewodu dla transformatora są 
wykonane 2-biegunowo.
Typ: 2PS

Zasilanie prądem dla urządzeń klimatyzacyjnych do hali 
z zamontowanym regulatorem DigiUnit 
Zasilanie prądem dla urządzeń klimatyzacyjnych do hali 
z zamontowanym regulatorem DigiUnit jest zintegrowane 
w strefowej szafce sterowniczej. W szafce zamontowane są:

 ■ wymagane wyłączniki ochronne oraz zaciski wyjściowe 
dla każdego urządzenia

 ■ wyłącznik bezpieczeństwa (zewnętrzny)
Wielkość wyłącznika bezpieczeństwa zależy od prądu 
znamionowego. Wyłącznika bezpieczeństwa nie ma 
w sterowaniu strefowym. 

Typ Zasilanie prądem

SIA3 z 3-biegunowymi wyłącznikami ochronnymi 
                  przewodu

SIA4 z 4-biegunowymi wyłącznikami ochronnymi 
                  przewodu

Tabela L16: Zasilanie prądem   

Prąd znamionowy 1) Typ 3-biegunowy

0 –  25 A NT-3/40 NT-4/40

26 –  35 A NT-3/60 NT-4/60

36 –  50 A NT-3/80 NT-4/80

51 –  65 A NT-3/100 NT-4/100

66 –  75 A NT-3/125 NT-4/125

76 – 100 A NT-3/160 NT-4/160

101 – 155 A NT-3/250 NT-4/250
1)

Tabela L17: Wielkości wyłącznika bezpieczeństwa bez wyłączania przewodu zerowego 
(3-biegunowego) i z wyłączaniem przewodu zerowego (4-biegunowego)

 

Integracja urządzeń klimatyzacyjnych do hali bez zamontowanego 
regulatora DigiUnit
Urządzenia klimatyzacyjne bez zamontowanego regulatora 
to przykładowo urządzenia dodatkowe TopVent® lub 
urządzenia dodatkowe uruchamiane w zależności od 
zapotrzebowania na ciepło lub zimno. Dla tego typu urzą-
dzeń sterowanie/regulacja oraz zasilanie prądem (wyłącznik 
ochronny przewodu, stycznik, zaciski wyjściowe) są 
zintegrowane w strefowej szafce sterowniczej.  
Istnieją dwie możliwości:

 ■ Przełączanie pojedyncze: w każdym urządzeniu instalo-
wany jest regulator DigiUnit lub sterowanie DigiEco (wraz 
z zasilaniem prądowym dla klimatyzatora halowego).

 ■ Przełączanie równoległe: dla grupy urządzeń instalowany 
jest regulator DigiUnit lub sterowanie DigiEco, wraz 
z zasilaniem prądem dla pierwszego urządzenia. Dla 
przełączania równoległego kolejnych urządzeń instaluje 
się dodatkowe zaciski wyjściowe.
Ilość urządzeń sterowanych równolegle jest ograniczona 
przez maksymalną moc przełączającą równą 6.5 kW 
(układ Δ / Y).  

Typ Wykonanie Zastosowanie

DU5 Regulator DigiUnit razem 
              z zasilaniem prądem dla 
             1 urządzenia

Dla urządzeń 
głównych bez 
zamontowanego
regulatora DigiUnit

DO5 Dla urządzeń 
dodatkowych 

SV Zasilanie prądem dla 
             kolejnych urządzeń

Przełączanie 
równoległe

Tabela L18: Integracja urządzeń klimatyzacyjnych do hali bez zamontowanego 
regulatora DigiUnit

 

Sterowanie i regulacja 

Opcje

Typ 4-biegunowy

= Znamionowy pobór prądu wszystkich klimatyzatorów halowych systemu

Sterowanie DigiEco razem
z zasilaniem prądem dla
1 urządzenia



296

Typ: 2K

Chłodzenie w systemie 4- przewodowym
Do ogrzewania i chłodzenia przewidziana jest osobna 
nagrzewnica. Przełączanie systemu DigiNet na ogrzewanie
i chłodzenie odbywa się w trybie automatycznym. Dwa 
przekaźniki przełączające oraz zaciski dodatkowe dla 
komunikatu zapotrzebowania chłodzenia i wejścia usterki 
chłodzenia instalowane są w strefowej szafce sterowniczej.
Typ: 4K

Wartość średnia temperatury wewnętrznej 
Zamiast czujnika temperatury wewnętrznej dostarczane są 
cztery czujniki do tworzenia średniej; montowane są 
odpowiednie zaciski przyłączowe.
Typ: MRT

Układ sterowania DigiPlus jest montowany dodatkowo do 
sterowania DigiZone w strefowej szafce sterowniczej. Umoż-
liwia on zastosowanie następujących dodatkowych funkcji:

 ■ Regulacja wilgotności: W zależności od wilgotności 
względnej powietrza w pomieszczeniu, sterowanie DigiNet 
emituje sygnał wyjściowy (DC 0… 10V) do sterowania 
nawilżacza i osuszacza. (Wymagane są: czujnik wilgotnoś-
ci, nawilżacz i osuszacz zapewniony przez użytkownika)

 ■ Wentylacja zależna od potrzeb: obroty wentylatorów i tym 
samym współczynnik wymiany powietrza zmieniają się 
zależnie od stężenia CO2 w pomieszczeniu. 
(Wymagane są: wentylatory ze zmiennym natężeniem 
przepływu, czujnik CO2)

 ■ Zewnętrzne sterowanie natężeniem przepływu: wentyla-
tory ze zmiennym natężeniem przepływu (opcja) mogą 
być sterowane za pomocą sygnału zewnętrznego 
(DC 0 … 10V).

 ■ Stopniowe przełączanie nagrzewnic elektrycznych: 
sterowanie DigiPlus przełącza maks. trzy 2-stopniowe 
nagrzewnice elektryczne na każdą strefę regulacji zależ-
nie od analogowego wyjścia zaworu grzewczego.

Typ: DP5

Czujnik wilgotności 
Czujnik mierzy wilgotność względną powietrza w pomiesz-
czeniu, stanowiącą podstawę dla regulacji wilgotności. Jest 
on montowany na ścianie w pomieszczeniu pobytowym na 
wysokości około 1,5m.

Typ FF

Zakres pomiarowy 0…100 %

Sygnał wyjściowy DC 0…10 V

Tabela L19: Dane techniczne dla czujnika wilgotności 

Czujnik CO2

Czujnik mierzy stężenie CO2 w pomieszczeniu, stanowiące 
podstawę dla wentylacji zależnej od potrzeb. Jest on 
montowany na ścianie w pomieszczeniu pobytowym na 
wysokości około 1,5m.

Typ CO2

Zakres pomiarowy 0…2000 ppm

Sygnał wyjściowy DC 0…10 V

Tabela L20: Dane techniczne dla czujnika CO2

Podstawa strefowej szafki sterowniczej
Strefowe szafki sterownicze o wielkości 7 do 9 są dostępne 
z podstawą z blachy stalowej o wysokości 200mm.
Typ: SO

Sterowanie i regulacja 

Opcje

Chłodzenie w systemie 2- przewodowym 
Ta sama nagrzewnica jest stosowana do ogrzewania 
i chłodzenia. Przełączanie systemu DigiNet na ogrzewanie 
i chłodzenie odbywa się w trybie ręcznym. Przełącznik 
wybierakowy, dwa przekaźniki przełączające oraz zaciski 
dodatkowe dla komunikatu zapotrzebowania chłodzenia 
i wejścia usterki chłodzenia instalowane są w strefowej 
szafce sterowniczej.

Układ sterowania DigiPlus
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7 Alarmy i monitorowanie 

DigiNet firmy Hoval jest monitorowany samoczynnie. 
Wszystkie alarmy wpisane są na listę i wyświetlane są na 
terminalach operatorów. Alarmy o priorytecie A są również 
wyświetlane za pośrednictwem zbiorowego wskaźnika 
awarii. 

 

Uwaga 
Jeśli zasilanie szafki rozdzielczej zostanie przerwane,
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe i monitorowa-
nie nie działają. Awarię regulatora DigiUnit można 
poznać tylko po tym, że nie jest on wyświetlany na 
urządzeniu obsługowym. W związku z tym regularnie 
sprawdzać, czy wskazania są kompletne.

Alarm Priorytet Przyczyna Reakcja systemu
Mróz A Następuje otwarcie zaworu mieszającego

systemu ogrzewania. 
Brak wyłączeń i uszkodzeń
wskutek mrozu

Temperatura za nagrzewnicą spadła 
poniżej 5°C.

 ■ Pojawia się alarm mrozu
 ■ Następuje 100 % otwarcie zaworu 

mieszającego systemu ogrzewania
 ■ Stosowny klimatyzator halowy przełącza 

się na tryb pracy „Wył.”
Usterka ogrzewania/
chłodzenia

A Zapobiega powstaniu 
niezidentyfikowanych 
stanów pracy.

Wentylatory A Silnik wentylatora jest przegrzany. Stosowny klimatyzator halowy przełącza się 
na tryb pracy „Wył.”

Zapobiega uszkodzeniu 
silnika pompy.

Przepustnica 
powietrza świeżego

Stosowny klimatyzator halowy przełącza się 
na tryb pracy „Wył.”

Zapobiega stratom energii/ 
powstaniu niezidentyfikowa-
nych stanów pracy

Przepustnica ER Jeśli temperatura zewnętrzna wynosi poniżej
11 °C, stosowny klimatyzator halowy przełącza 
się na tryb pracy „Wył.” 

Zapobiega stratom energii/ 
powstaniu niezidentyfikowa-
nych stanów pracy

Pompa grzewcza 
lub chłodząca 

A Stosowny klimatyzator halowy przełącza się 
na tryb pracy „Wył.”

Zapobiega uszkodzeniu 
silnika pompy.

Czujnik temperatury 
zewnętrznej 

Zapobiega przerwom 
w pracy

Czujnik temperatury 
wewnętrznej 

Zapobiega przerwom 
w pracy

Czujnik temperatury 
powietrza 
nawiewanego

 ■ Do momentu usunięcia zakłócenia DigiNet 
kontynuuje pracę przy temperaturze 
powietrza nawiewanego 20 °C.

 
 

 ■ Następuje 100 % otwarcie przepustnicy ER 
 ■ Nawiew powietrza odbywa się w kierunku 

poziomym

Zapobiega przerwom 
w pracy

Czujnik temperatury 
powietrza 
odprowadzanego

Zapobiega przerwom 
w pracy

Izolacja B – Zapobiega przypadkowemu 
wyłączeniu

Filtr B Ustawiona różnica ciśnień dla kontroli 
filtra została przekroczona przez 
ponad 5 minut.

– Informuje użytkownika o 
konieczności przeprowadze-
nia prac konserwacyjnych

Tabela L21: Alarmy w DigiNet Hoval 

Sterowanie i regulacja 

Alarmy i monitorowanie   

Korzyść

Przepustnica powietrza świeżego jest 
zablokowana lub napęd przepustnicy 
powietrza świeżego/obiegowego jest 
uszkodzony. 

A

A Przepustnica odzysku energii jest 
zablokowana lub napęd przepustnicy 
ER/obejścia jest uszkodzony.

B Czujnik temperatury zewnętrznej jest 
uszkodzony.

Czujnik temperatury wewnętrznej jest 
uszkodzony.

B

Czujnik temperatury powietrza 
nawiewanego jest uszkodzony.

B

Czujnik temperatury powietrza 
odprowadzanego jest uszkodzony.

B

Wyłącznik rewizyjny w klimatyzatorze 
halowym znajduje się przez ponad 
30 min w pozycji „Wył.”

Temperatura za nagrzewnicą spadła 
poniżej 11°C.

Brak ogrzewania/chłodzenia. DigiNet przełącza się na tryb „Wył.”

Wystąpiła awaria pompy grzewczej/ 
chłodzącej, lub kotła gazowego. 

Do momentu usunięcia zakłócenia DigiNet 
kontynuuje pracę przy temperaturze 
zewnętrznej 0 °C.
Do momentu usunięcia zakłócenia DigiNet
kontynuuje pracę przy wartości zadanej
temperatury wewnętrznej. 

–
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Pokrywa rewizyjna

Kratka powietrza odprowadzanego 

Wymiary H i J, patrz rozdział „Dane techniczne” danego 
typu urządzenia 

Uszczelnienie na cokole dachowym (zapewnia 
użytkownik, np. silikon)

Kołnierz uszczelniający urządzenia dachowego 

Cokół dachowy

Rys. M3: Instalacja urządzeń RoofVent® w cokole dachowym (wymiary w mm) 

1 Cokół dachowy

Do instalacji urządzeń RoofVent® na dachu konieczne są 
cokoły dachowe. Podczas ustalania wymiarów i konstruowa-
nia przestrzegać następujących punktów:

 ■ Pokrywa rewizyjna i kratki powietrza odprowadzanego
powinny być łatwo dostępne pod dachem.

 ■ Cokół dachowy musi wystawać na co najmniej 200 mm 
z dachu, tak by zabezpieczyć przed przedostaniem się 
wody w przypadku opadów deszczu lub śniegu.

 

Informacja 
Jeżeli warunków tych nie można spełnić przy 
zastosowaniu jednej z trzech standardowych długości 
sekcji filtracji (F00, F25, F50), to jest ona również 
dostępna w długościach specjalnych. 

 ■ Otwór (wymiar U) musi być wystarczająco duży, aby 
można było zamocować jednostkę poddachową.

 ■ Wymiar zewnętrzny (wymiar T) musi być tylko tak duży, 
by kołnierz uszczelniający jednostki dachowej przykrywał 
cokół dachowy.

 ■ Cokół dachowy musi być izolowany.  
 ■
 ■ Podczas konstruowania cokołu dachowego zwracać 

uwagę na minimalne odległości (patrz „Dane techniczne” 
danego typu urządzenia). W razie potrzeby, należy 
zmienić ustawienie przyłączy nagrzewnicy.  

Zależnie od lokalnych warunków stosuje się dwa różne 
rodzaje cokołów dachowych: 

 ■ Cokół dachowy z prostymi ścianami bocznymi (tam, gdzie 
jest dosyć miejsca)

 ■ Cokół dachowy ze stożkowymi ścianami bocznymi po 
wszystkich stronach (tam, gdzie wchodząca do pomiesz-
czenia jednostka poddachowa przeszkadza dźwigom, itp.)

 

≥ 
50

0

20°…45°

Rys. M1: Cokół dachowy z prostymi 
ściankami bocznymi 

  Rys. M2: Cokół dachowy ze stożkowymi 
ściankami bocznymi

  

Wytyczne projektowe

Cokół dachowy       

Cokół dachowy musi być płaski i poziomy. 

Taśma uszczelniająca (montowana fabrycznie)
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2 Umieszczanie czujnika temperatury

2.1 Czujnik temperatury wewnętrznej 

Czujnik zainstalować w widocznym miejscu w obszarze 
pobytowym na wysokości ok. 1,5 m. Wartość pomiarowa nie 
może być zniekształcana przez źródła ciepła lub zimna 
(maszyny, słońce, okna, drzwi itd.).
Zazwyczaj potrzebny jest jeden czujnik temperatury 
wewnętrznej na każdą strefę regulacji. Możliwe jest również 
zainstalowanie czterech czujników w celu obliczenia wartości 
średniej.

2.2 Czujnik temperatury zewnętrznej 

Czujnik zainstalować co najmniej 3 m nad podłogą na 
północnej fasadzie budynku, aby był chroniony przed bezpo-
średnim promieniowaniem słonecznym. Czujnik dodatkowo 
zadaszyć i odizolować od budynku. Wymagany jest tylko 
jeden czujnik temperatury zewnętrznej na instalację.

Czujnik temperatury powietrza odprowadzanego i nawiewane-
go jest zainstalowany w urządzeniach RoofVent®.

3 Ustawianie przyłączy nagrzewnicy

Sekcję grzewczą lub chłodzącą należy zainstalować na sekcji 
filtracyjnej w taki sposób, by przyłącza nagrzewnicy znajdowa-
ły się pod kratką wylotową (patrz Rys. M5). Należy sprawdzić 
lokalne warunki montażowe. Jeżeli konieczne jest inne 
ustawienie, należy je podać w zamówieniu.

Rys. M5: Ustawianie 
przyłączy nagrzewnicy

  

Rys. M4: Rysunek ideowy  

T

U

Zewnętrzna ściana nośna cokołu dachowego, ułożenie 
w jak najbardziej centralnej pozycji na belkach IPE

Izolacja (np. 40mm gąbka poliuretanowa)

Belka IPE

Wielkość urządzenia 6 9 10

T Maks. mm 1000 1240 1240

U Min. mm 914 1154 1154

Tabela M1: Wymiary dla cokołu dachowego  

Wytyczne projektowe 

Umieszczanie czujnika temperatury
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4 Przyłącze kanału 
W razie potrzeby możliwe jest przyłączenie kanałów 
powietrza odprowadzanego i nawiewanego. 

 
Rys. M6: Kanał powietrza odprowadzane-
go – przyłącze do sekcji filtracji zamiast 
kratki wylotowej

  Rys. M7: Kanał powietrza nawiewanego 
– przyłącze do sekcji grzewczej zamiast 
nawiewnika wirowego Air-Injector

  

Wielkość 6 9 10

J 410 450 450

K 848 1048 1048

R 900 1100 1100

X 850 1050 1050

Tabela M2: Wymiary przyłączowe dla kanału powietrza odprowadzanego i nawiewanego 
(wymiary G i M patrz rozdział „Dane techniczne” dla danego typu urządzenia)

 -

5 Lakierowanie
Wszystkie urządzenia RoofVent® (standardowo wykonane 
z ocynkowanego aluminium) mogą zostać polakierowane. 
Podać w zamówieniu żądany numer RAL dla jednostki 
dachowej i poddachowej.

 

6 Gniazdo wtykowe
Do prac konserwacyjnych w jednostce dachowej można 
obok skrzynki rozdzielczej zainstalować gniazdo wtykowe 
(1-fazowe, AC 230 V, 50 Hz).

7 Wykonanie przeciwkorozyjne
Dla zastosowań, w których strumień powietrza zawiera 
agresywne składniki, urządzenia RoofVent® dostępne są 
w wykonaniu przeciwkorozyjnym. Prosimy o kontakt z firmą 
Hoval.

8 Instalacja odgromowa 
Zadbać o fachowe zaplanowanie i wykonanie instalacji 
odgromowej dla urządzeń względnie dla całego budynku. 

9 Ogólna lista kontrolna
 ■ Czy statyka dachu jest wystarczająca dla urządzeń? 
 ■ Czy można chodzić po dachu w obszarze urządzeń 

RoofVent® w celu wykonania prac serwisowych 
i konserwacyjnych?

 ■ Czy pokrywy rewizyjne są dostępne bez przeszkód? 
 ■ Czy w hali znajdują się przeszkody instalacyjne, jak 

tory dźwigów, maszyny, itd.?
 ■ Czy bilans ilości powietrza jest wyrównany? 
 ■ Czy przestrzegane są granice zastosowania? 
 ■ Czy konieczny jest bezpośredni odciąg dla maszyn? 
 ■ Jaki czynnik grzejny względnie chłodniczy jest 

stosowany?
 ■
 ■ Czy do urządzenia wymagane są opcje? 
 ■ Czy do systemu regulacji wymagane są opcje? 
 ■ W jaki sposób podzielone są strefy regulacji?
 ■ Jakie możliwości obsługi należy zastosować? 
 ■ Jak należy rozmieścić elementy obsługowe?

Wytyczne projektowe 

Przyłącze kanału 

Na jaką długość należy wykonać sekcję filtracji? 
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1 Praca

1.1 Pierwsze uruchomienie 

 

Uwaga 
Niebezpieczeństwo powstania szkód rzeczowych w
przypadku samodzielnego pierwszego uruchomienia.
Pierwsze uruchomienie zlecać wyłącznie serwisowi
firmy Hoval! 

Lista kontrolna do przygotowania do pierwszego uruchomienia:
 ■ Czy przyłączono wszystkie media (okablowanie elektrycz-

ne, przyłącza wody, odpływy kondensatu, w razie potrze-
by przewody czynnika chłodniczego i przyłącza kanałów 
powietrza)?

 ■ Czy dostępny jest czynnik grzejny względnie chłodniczy?
 ■ Czy układ hydrauliczny został dopasowany 

i wyregulowany? 
 ■ Czy zainstalowano wszystkie urządzenia regulacyjne 

i połączono je z magistralą systemową novaNet?
 ■ Czy w planowanym terminie obecni będą wszyscy 

fachowcy (instalator, elektryk, projektant itd.)?
 ■ Czy w planowanym terminie obecny będzie personel 

obsługi w celu przeszkolenia?

1.2 Obsługa

Instalacja pracuje w pełni automatycznie, w zależności od 
czasów pracy i warunków temperaturowych. 

 ■ Przestrzegać instrukcji obsługi regulatorów DigiNet. 
 ■ Codziennie kontrolować wskazania alarmów.
 ■ Zmiany czasów pracy korygować odpowiednio 

w programie automatyki.
 ■ Zapewnić swobodny przepływ powietrza i swobodne 

rozchodzenie się strumienia powietrza nawiewanego.

1.3 Wyłączenie 

 

Uwaga 
Niebezpieczeństwo szkód rzeczowych spowodowa-
nych mrozem. Przy wyłączaniu podjąć stosowne 
środki chroniące czynnik grzejny względnie chłodni-
czy przed zamarznięciem. 

W celu uniknięcia szkód spowodowanych mrozem podczas
wyłączania instalacji podjąć jeden z następujących środków: 

 ■ Upewnić się, że temperatura powietrza jest dostatecznie 
wysoka.

 ■ Zlecić opróżnienie obiegu czynnika grzejnego/chłodzące-
go przez wykwalifikowany personel.

 ■ Zlecić zabezpieczenie obiegu czynnika grzejnego/
chłodzącego przez wykwalifikowany personel za pomocą 
środka przeciw zamarzaniu.

 ■ W przypadku RoofVent® direct cool i RoofVent® twin 
pump: zapewnić zasilanie w napięcie dla jednostki 
skraplacza (ogrzewanie wanienki olejowej).

2 Konserwacja i naprawa

2.1 Bezpieczeństwo w trakcie konserwacji

 ■ Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu: 
wyłącznik rewizyjny umieścić w położeniu „Wył.”. 
Odczekać do zatrzymania się wentylatorów.

 

Uwaga 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Wyłącznik 
rewizyjnywyłącza jedynie wentylatory; układ stero-
wania w dalszym ciągu znajduje się pod napię-
ciem! Przed rozpoczęciem prac na układzie stero-
wania wyłączyć całą strefę regulacji na wyłączniku 
bezpieczeństwa i zabezpieczyć zamkiem przed 
włączeniem. 

 ■ Przestrzegać przepisów BHP. 
 ■ Zwracać uwagę na szczególne zagrożenia podczas pracy 

na dachu i instalacjach elektrycznych.
 ■ Podczas pracy na urządzeniu zwracać uwagę na nieosło-

nięte, ostre krawędzie blachy.
 ■ Wszystkie brakujące lub uszkodzone tablice informacyjne 

i ostrzegawcze oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeńst-
wa, powinny być natychmiast zastąpione nowymi.

 ■ Po zakończeniu prac konserwacyjnych, należy ponownie 
prawidłowo zamontować elementy zabezpieczające.

 ■ Samodzielne przebudowy lub modyfikacje urządzenia są 
niedopuszczalne.

 ■ Części zamienne muszą odpowiadać wymaganiom 
technicznym producenta urządzenia! Hoval zaleca 
stosowanie oryginalnych części zamiennych.

2.2 Wymiana filtra

 

Uwaga 
Niebezpieczeństwo zranienia w przypadku niefacho-
wego wykonywania prac. Wymianę filtra zlecać tylko
poinstruowanemu personelowi! 

W urządzeniach RoofVent® zainstalowany jest czujnik różni-
cy ciśnień do kontroli filtra powietrza świeżego i powietrza 
odprowadzanego. Wymienić filtry, jeżeli na terminalu 
obsługowym wyświetlany jest alarm „Filtr”:

 ■ Wyłącznik rewizyjny umieścić w położeniu „Wył.” i odcze-
kać do zatrzymania się wentylatorów.

 ■ Otworzyć drzwi zabezpieczające przed wpływami 
atmosferycznymi (Poz. ).

 ■ ).
 ■ Zamknąć drzwi zabezpieczające przed wpływami 

atmosferycznymi, a wyłącznik rewizyjny ponownie 
umieścić w położeniu „Wł.”.

Praca

Praca

Wymiana filtra powietrza świeżego

Wymienić filtr powietrza świeżego (Poz.
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 ■ Ponownie zamontować pokrywę rewizyjną, a wyłącznik 
rewizyjny umieścić w położeniu „Wł.”.

RoofVent® LHW, LKW, condens, direct cool

RoofVent® twin heat/cool/pump:

RoofVent® LH, LK

2.3 Prace kontrolne i konserwacyjne 

 

Uwaga 
Niebezpieczeństwo zranienia w przypadku niefacho-
wego wykonywania prac. Wykonanie corocznej 
kontroli zlecać wyłącznie serwisowi firmy Hoval! 

Podczas corocznej kontroli przeprowadzane są następujące
prace: 

 ■ czyszczenie urządzeń, 
 ■ kontrola działania wentylatorów i siłowników
 ■ kontrola działania sterowania/regulacji 
 ■
 ■ W przypadku RoofVent® condens: należy sprawdzić 

ciśnienie instalacji, ochronę przed mrozem, wartość pH, 
palnik oraz elektrodę zapłonową.

Jeżeli są syfony, należy sprawdzić ich uszczelki 

 ■ W przypadku RoofVent® condens: należy wymienić wkład 
neutralizatora.

Poniższe prace wykonywane są co 3 lata:
 ■ W przypadku RoofVent® condens: Należy sprawdzić 

zabezpieczenie inhibitora.

Pompa kondensatu (opcja) 
W przypadku urządzeń RoofVent® wyposażonych w pompę 
kondensatu: 

 ■ Pompę kondensatu w okresie chłodzenia sprawdzać co 
dwa miesiące, w razie potrzeby czyścić. 

2.4 Naprawy

 

Uwaga 
Niebezpieczeństwo zranienia w przypadku niefacho-
wego wykonywania prac. Wykonanie prac napraw-
czych zlecać wyłącznie serwisowi klienta firmy Hoval!

W razie potrzeby należy zwrócić się do serwisu firmy Hoval.

Praca 

Konserwacja i naprawa 

 ■ Wyłącznik rewizyjny umieścić w położeniu „Wył.” 
i odczekać do zatrzymania się wentylatorów. 

 ■ Ściągnąć pokrywę rewizyjną (Poz. ).
 ■ ).

Wymiana filtra powietrza odprowadzanego 

Wymienić filtr powietrza odprowadzanego (Poz.

Drzwi zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi

Pokrywa rewizyjna  

Tabela N1: Położenie filtra w urządzeniach RoofVent® 

Filtr powietrza świeżego 

Filtr powietrza odprowadzanego 
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3 Demontaż

 

Uwaga 
Niebezpieczeństwo zranienia w przypadku niefacho-
wego wykonywania prac. Demontaż zlecać wyłącznie 
fachowcom!

Upewnić się, że do demontażu dostępne są:
 ■ Dźwig lub helikopter  
 ■ Dwa pasy podnośnikowe (długość każdego pasa ok. 6 m)
 ■ Dwa karabińczyki 

Pokrywa rewizyjna 

Pokrywa rewizyjna

Połączenie śrubowe 

Zawieszanie karabińczyków 

Tabela N2: Demontaż urządzeń RoofVent® 

Należy wykonać następujące czynności:
 ■ Opróżnić obwód grzejny względnie chłodniczy.

– W przypadku RoofVent® direct cool i RoofVent® twin 
   pump: zlecić odessanie czynnika chłodniczego 
   fachowcowi od chłodnictwa.

 ■ Zdemontować wszystkie przyłącza mediów urządzenia 
(okablowanie elektryczne, przyłącze wody, odpływ 
kondensatu, w razie potrzeby przewód czynnika 
chłodniczego i przyłącza kanału powietrza).

 ■ Urządzenie odkręcić od przyłączy dachowych, instalacji 
odgromowych i mocowań cokołu.

 ■ Ściągnąć pokrywę rewizyjną po obu stronach jednostki 
dachowej (Poz. , ).

 ■ Poluzować połączenie śrubowe między jednostką 
dachową a poddachową (4 śruby, Poz.  ).

 ■ Założyć pasy podnośnikowe na jednostkę dachową. 
 ■ Ostrożnie podnieść jednostkę dachową i poluzować 

z jednostki poddachowej (zwrócić uwagę na przyczepność 
taśm uszczelniających).

 

Uwaga 
Zagrożenie życia przez strącenie przedmiotów. 
Dwuczęściowego urządzenia (jednostka dachowa, 
jednostka poddachowa) nigdy nie podnosić w jednej 
części!

 ■ Odtransportować jednostkę dachową.
 ■ Karabińczyki zawiesić na ramie jednostki poddachowej 

(Poz.     ), podnieść jednostkę z cokołu dachowego 
i odtransportować. 

 

4 Utylizacja 

Podczas utylizacji elementów urządzeń RoofVent® 
przestrzegać następujących zaleceń: 

 ■ Części metalowe oddać do recyklingu
 ■ Części z tworzywa sztucznego oddać do recyklingu 
 ■ Części elektryczne i elektroniczne usuwać jako odpady 

specjalne
 ■ W przypadku RoofVent® direct cool i RoofVent® twin 

pump: czynnik chłodniczy oddać do recyklingu.
 ■ W przypadku RoofVent® condens: Płyn akumulatora 

ciepła zutylizować zgodnie z przepisami.

Praca 

Konserwacja i naprawa 

– W przypadku RoofVent® condens: zebrać płyn 
   akumulatora ciepła. 



307

B

E

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N



308





1

...

International
Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
9490 Vaduz, Liechtenstein
Tel. +423 399 24 00
Fax +423 399 27 31
info.klimatechnik@hoval.com
www.hoval.com

Polska
Hoval Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1
Złotniki k. Poznania
62-002 Suchy Las 
Tel.:+48 61 658 55 34 
Faks: +48 61 658 55 36
info@hoval.pl
www.hoval.pl

Hoval Technika grzejna

Jako oferent pełnego asortymentu Hoval oferuje innowacyjne 
rozwiązania systemowe dla najróżniejszych źródeł energii, 
takich jak pompy ciepła, biomasa, energia słoneczna, gaz, 
olej i centralne ogrzewanie. Zakres usług rozciąga się od 
pojedynczych mieszkań po całe wieżowce.   

Zachowanie energii – Ochrona środowiska 
Marka Hoval znana jest na całym świecie jako jeden z wiodących dostawców 
rozwiązań związanych z kontrolą klimatu wewnątrz pomieszczeń. Ponad 65- letnie 
doświadczenie dało nam niezbędne zdolności i motywację do ciągłego rozwoju 
wyjątkowych rozwiązań i zaawansowanych technicznie urządzeń. Naszym 
zobowiązaniem i bodźcem jest maksymalizacja efektywności energetycznej i tym 
samym ochrona środowiska. Firma Hoval uważana jest za wyspecjalizowanego 
dostawcę inteligentnych systemów ogrzewania i systemów wentylacyjnych, które 
są eksportowane do ponad 50 krajów na całym świecie.

Hoval Wentylacja mieszkań

Większy komfort wentylacji i większa wydajność grzewcza 
w prywatnych domach po hale przemysłowe: nasze 
regulowane urządzenia wentylacyjne w budynkach 
mieszkalnych zapewniają świeże, czyste powietrze dla 
powierzchni użytkowej i roboczej. Nasz innowacyjny system 
zapewniający zdrowe powietrze wewnątrz budynków 
wykorzystuje odzysk ciepła i wilgoci jednocześnie chroniąc 
zasoby energetyczne i zapewniając zdrowsze środowisko.

Hoval Systemy klimatyzacji hal  

Doprowadzanie powietrza świeżego, odprowadzanie 
zużytego powietrza, ogrzewanie, chłodzenie, filtracja 
i rozdzielanie powietrza, wykorzystanie energii cieplnej lub 
odzyskiwanie zimna – dla wszystkich zadań za pomocą 
systemów klimatyzacji hal Hoval można wybrać rozwiązania 
„na miarę” przy niewielkich nakładach planistyczno-
montażowych.

Hoval Odzysk ciepła

Wydajne zastosowanie energii przez odzysk ciepła: Hoval 
oferuje dwa różne rozwiązania: płytowe wymienniki ciepła 
jako systemy rekuperacji oraz rotacyjne wymienniki ciepła 
jako system regeneracyjny. 

Instrukcja dot. projektu RoofVent®
Zmiany techniczne zastrzeżone
Nr Art. 4 210 755 – Wydanie 08 / 2011
© Hoval Aktiengesellschaft, Liechtenstein, 2011
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