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Chemoodporne centrale
wentylacyjne Harmann
Centrale wentylacyjne w wykonaniu chemoodpornym
stanowią innowacyjne rozwiązanie dla przemysłu, dobrane
i zaprojektowane specjalnie pod wymagania instalacji.
Aktualnie Harmann jest jedyną firmą na rynku polskim,
oferującą tego typu rozwiązanie.

Ochrona zasobów naturalnych

Zwiększające się wymagania odnośnie odzysku energii w przemyśle spowodowane są w głównej mierze zmniejszającymi się światowymi zasobami naturalnymi. Niestety do tej pory na rynku polskim na
próżno było szukać rozwiązań w dziedzinie wentylacji, które mogłyby pomóc odzyskać część energii
ze strumienia agresywnego powietrza.
Wykorzystanie central chemoodpornych Harmann reprezentuje świadome oraz odpowiedzialne działania na
rzecz ochrony środowiska oraz wykorzystanie surowców naturalnych. Zwłaszcza w branży przemysłowej,
gdzie generowane są duże ilości energii, a zastosowanie odzysku ciepła potencjalnie stwarza duże możliwości oszczędności oraz aktywnego uczestniczenia
w działaniach na rzecz ochrony zasobów naturalnych.
Innowacyjne rozwiązanie dla przemysłu
Unikalna konstrukcja wykonana w pełni z tworzywa odpornego na chemikalia umożliwia uzyskanie charakterystyki działania centralnego systemu wymiany powietrza
teraz również dla wielu gałęzi przemysłu chemicznego
czy laboratoriów. Aktualnie Harmann jest jedyną firmą na
rynku polskim, która oferuje centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła przeznaczonych do tego typu zastosowań.
Centrale chemoodporne z tworzywa sztucznego znaj-

dują zastosowanie w scentralizowanych systemach
wentylacyjnych, w których czynnikiem jest powietrze
zawierające zanieczyszczenia chemiczne. Obszar głównego zastosowania dla tego typu urządzeń stanowią
budynki laboratoriów uniwersyteckich lub instytutów
badawczych, duże obiekty przemysłu chemicznego
lub galwanicznego, a także przemysł motoryzacyjny.
Układ odzysku ciepła
Sercem urządzenia jest specjalnie skonstruowany wymiennik ciepła, który, tak jak i całe urządzenie, został wykonany z tworzywa odpornego na gazy zanieczyszczone
substancjami agresywnymi. Dzięki jego zastosowaniu,
znaczna część ciepła lub chłodu z powietrza usuwanego może być wykorzystana do wstępnego ogrzania lub
ochłodzenia powietrza świeżego, które jest nawiewane do
pomieszczeń. Ze względu na występowanie dużych przepływów powietrza, zaczynających się od ok. 3000 m3/h,
zastosowanie odzysku ciepła przy takich warunkach
wpływa znacząco na skrócenie czasu zwrotu inwestycji.
Konstrukcja modułowa
Centrale chemoodporne w ofercie Harmann składają się z modułowo połączonych elementów zespolonych w jedną całość. Zabudowa panelowa została
wykonana ze ścian komorowych, co znacznie obni-

żyło ich wyjściową wagę, a także zmniejszyło straty
ciepła przez obudowę. Centrale wykonane są z tworzyw PP/PP-FR/PE oraz w zależności od zastosowania, wyposażone są we wszystkie niezbędne komponenty takie, jak: filtry, tłumiki, przepustnice, komory
inspekcyjne itp. W zależności od projektu i wytycznych
dostępnych jest wiele kombinacji. Wewnątrz centrala
nie ma żadnych ostrych krawędzi oraz połączeń, co
wpływa na higienę środowiska wewnętrznego urządzenia. Połączenie poszczególnych modułów odbywa się poprzez zastosowanie zewnętrznych kołnierzy.
Do przetłaczania powietrza wykorzystywane są wentylatory promieniowe o zoptymalizowanym wirniku
oraz wysokowydajne silniki elektryczne. Zabudowa
centrali może być wykonana zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz. Aby zapewnić ciągłą pracę układu wymiany powietrza podczas konserwacji wymiennika
ciepła, co jest wymagane ze względu na zastosowanie w różnych obiektach laboratoryjnych, centrala
jest wyposażona w układ bypass-u. W razie potrzeby istnieje możliwość ominięcia wymiennika ciepła
poprzez szczelne przepustnice.
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ITB zbada budynki
z wielkiej płyty
Kondycję i trwałość budynków z wielkiej płyty
w Polsce ma rozpoznać Instytut Techniki Budowlanej
we współpracy m.in. z NCBiR – poinformował PAP
wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz
Żuchowski. Instytut wytypuje rodzaje budynków,
które będą mogły wymagać naprawy.
Instytut ma w swojej analizie wykorzystać metody
naukowe i współpracować z Narodowym Centrum
Badania i Rozwoju oraz z zachodnimi koncernami,
które mają doświadczenie w tej kwestii. Badana ma
być m.in. trwałość stalowych łączników płyt. Budynki będą „prześwietlane” od zewnątrz.
Budownictwo wielkopłytowe polega na modułowym
budowaniu bloków mieszkalnych. Materiałem używanym do budowy są elementy betonowe z umocnieniami i mocowaniami z prętów stalowych (tzw.
agrafki). Materiały, z których wykonywano budowę
były bardzo często niskiej jakości, ponadto w miejscu połączenia płyt, ich złącza nadal były miejscem
trudnym do uszczelnienia, mogła nastąpić korozja
stali. Budownictwo wielkopłytowe w Polsce wykonywano w wielu systemach m.in. PBU, OWT, Wk-70.
Specjaliści oceniają, że trwałość budynków wzniesionych w technologii wielkopłytowej zależy przede
wszystkim od trwałości połączeń między płytami –
szacowana jest na okres 100 lat.
Wiceminister ds. budownictwa tłumaczył, że instytut wytypuje ze wszystkich realizowanych w Polsce
systemów budownictwa wielkopłytowego te, które są najbardziej newralgiczne i stworzy pilotażowy
program ich naprawy.

