
5209/2020 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Centrala jest wąska, więc może być zamontowa-
na w pobliżu przejść technicznych w pozycji po-
ziomej blisko ściany, pozostawiając wystarczają-
cą przestrzeń dla pracowników i innych urządzeń.

Do zastosowań zewnętrznych
wiele budynków magazynowych lub przemysło-
wych, zwłaszcza starszych, ma okapy dachowe. 
Często brak jest miejsca na sprzęt wentylacyjny 
wewnątrz budynku i urządzenia trzeba monto-
wać na zewnątrz. Centrala AmberAir Compact 

CXP spełnia te wymagania i można ją zainstalo-
wać na zewnątrz. wymagane jest jedynie osło-
nięcie urządzenia przed bezpośrednim działa-
niem opadów atmosferycznych. Dodatkowo, 
automatyka centrali wyposażona jest w zintegro-
wane ogrzewanie, chroniące wrażliwe elementy 
przed zamarzaniem.
Obudowa centrali jest hermetyczna i dobrze izo-
lowana. 50 cm izolacji z wełny mineralnej chroni 
urządzenie przed temperaturą do -40°C. właści-
wości obudowy zostały przebadane przez certy-
fikowane laboratorium Eurovent w Niemczech. 
Hermetyczność zewnętrzna spełnia wymaga-
nia klasy L1 według normy EN 1886. Zewnętrzne 
straty powietrza są mniejsze niż 1%. współczyn-
nik mostków termicznych klasy TB2 zabezpiecza 
ścianki, na których nie ma zjawiska występowania  

Najmniejsza wysokość wśród central dostęp-
nych na rynku
AmberAir Compact CXP umożliwia 3 sposoby 
montażu: pod sufitem, poziomo przy ścianie 
oraz na podłodze lub dachu, co pozwala na ła-
twą zmianę położenia montażowego w zależno-
ści od potrzeby i projektu.
Urządzenie jest dostępne w 4 wielkościach od 
1100 do 3900 m³/h. w przypadku central do za-
dań specjalnych wykorzystywanych przy ogra-
niczonej powierzchni, bardzo ważną kwestią jest 

jak najmniejsza wysokość, zwłaszcza przy mon-
tażu pod sufitem podwieszanym. wysokość cen-
trali wynosi od 38,5 do 50 cm w zależności od jej 
wielkości. 
Montaż może odbywać się pod panelami sufi-
towymi, a większość czynności konserwacyj-
nych można wykonać bez rozbierania konstruk-
cji sufitu:
•	filtry	są	wyjmowane	z	boku,
•	pokrywę	można	zdejmować	na	szynach	(akce-
soria).

Centrala wentylacyjna SALDA 
AmberAir Compact CXP ma 
zastosowanie głównie  
w modernizowanych budynkach 
oraz tam, gdzie projektanci 
muszą się zmierzyć z problemem 
ograniczonego miejsca.  
Do głównych zalet central należy 
duża energooszczędność oraz 
wysokiej jakości komponenty,  
z których jest wykonana oraz łatwość 
montażu, konserwacji i instalacji. 

Centrala wentylaCyjna SalDa amberair CompaCt CXp
Uniwersalne urządzenie do modernizowanych budynków
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to nagrzewnicy o większej mocy. Rozwiązania 
te nie tylko oszczędzają energię, ale także mini-
malizują dodatkowe zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną samego budynku.

Nowe możliwości sterowania
Centrale AmberAir Compact CXP są wyposażone 
w płytę automatyki MCB nowej generacji. Umoż-
liwia to także sterowanie zewnętrzną chłodnicą 
freonową za pomocą sygnału 0-10 V, testowa-
nie i sterowanie klapami odcinającymi i innymi 
komponentami zewnętrznymi. Przetworniki ciś- 
nienia powietrza są zintegrowane z płytą auto-

matyki, dlatego standardem jest funkcja stałe-
go przepływu powietrza, którą można również 
przełączyć w tryb stałego ciśnienia powietrza.
Dodatkowy moduł MB-Gateway umożliwia nie tyl-
ko podłączenie do sieci komputerowej przez pro-
tokół TCP-IP, ale również obsługuje protokół BAC-
net dla systemów zarządzania budynkiem. Dzięki 
temu modułowi centrala wentylacyjna może być 
sterowana przez aplikację mobilną SALDA AIR.
Standardowym wyposażeniem jest także czuj-
nik wilgotności względnej powietrza wywiewa-
nego. Algorytmy sterowania nie tylko poprawia-
ją usuwanie nadmiaru wilgoci, ale także chronią 

kondensatu z powodu różnicy temperatury na 
zewnątrz i wewnątrz centrali. wszystkie te roz-
wiązania zapewniają wysoką jakość powietrza 
oraz zapobiegają korozji i starzeniu się konstruk-
cji centrali. Dodatkowo cała centrala została zba-
dana w komorze klimatycznej w temperaturze od 
-35°C do 40°C, w celu optymalizacji wydajności 
w warunkach zimowych i letnich.
AmberAir Compact CXP jest jedyną dostępną na 
rynku centralą podwieszaną ze zintegrowaną na-
grzewnicą wodną. Nagrzewnica wody jest do-
stępna w kilku rozmiarach w zależności od wy-
magań projektu.

Ochrona przed zamarzaniem
wszystkie produkty marki SALDA są badane w 
certyfikowanym laboratorium i przechodzą przez 
szereg testów badających właściwości herme-
tyczne, akustyczne i elektryczne oraz testy w ko-
morze klimatycznej.
warunki, jakie panują podczas testów w komorze 
klimatycznej mogą osiągać temperaturę od -35°C 
do 50°C i wilgotność względną do 98%. Pozwala 
to na testowanie dodatkowych możliwości zabez-
pieczenia wymiennika ciepła przed zamarzaniem.

Centrala AmberAir Compact CXP ma 4 czuj-
niki	 temperatury	 (powietrze	zewnętrzne,	do-
lotowe, wywiewane i wylotowe). Przekaźniki  
ciśnienia służą do pomiaru spadków ciśnienia 
w wymienniku ciepła. Dlatego, nawet jeśli tem-
peratura spadnie poniżej -5°C, ale ciśnienie na 
wymienniku ciepła nie wzrasta, ochrona przed 
zamarzaniem nie jest włączana.
Najpopularniejszym zabezpieczeniem przed za-
marzaniem jest nagrzewnica elektryczna. Ulep-
szony sterownik SALDA i nagrzewnica elektrycz-
na są sterowane sygnałem 0-10 V. Taki sposób 
sterowania daje do 30% oszczędności energii.
Dostępne są dwie nowe strategie ochrony przed 
zamarzaniem: niezrównoważenie przepływu po-
wietrza i rozmrażanie przy użyciu obejścia. Jeśli 
aktywne jest niezrównoważenie przepływu po-
wietrza, centrala wentylacyjna okresowo zatrzy-
muje wentylator nawiewny i rozmraża wymien-
nik ciepła powietrzem wywiewanym. Strategia 
ta działa do -15°C.
Centrale AmberAir Compact CXP mogą także 
rozmrażać wymiennik ciepła za pomocą klapy 
obejścia – podczas rozmrażania powietrze ze-
wnętrzne jest kierowane przez obejście. wymaga  
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przed wysychaniem przez kontrolowanie prze-
pływów powietrza.
Ustawienia domyślne na panelu sterowania są ła-
two konfigurowane i mogą być zmieniane przez 
instalatora lub osoby wykonujące konserwację. 
wyjścia i wejścia można modyfikować, umożli-
wiając sterowanie niestandardowym wyposaże-
niem dodatkowym.

Certyfikowana wydajność
Urządzenia serii AmberAir Compact mają certy-
fikat Eurovent. Zarówno centrale wentylacyjne, 
jak i oprogramowanie doboru poddane zostały 

badaniu przez podmiot certyfikujący oraz pod-
dawane są corocznym audytom w fabryce SAL-
DA. Certyfikacja oprogramowania gwarantuje, 
że zakupiona centrala będzie spełniać wymaga-
nia projektu. Firma SALDA dodatkowo wykonała 
szereg badań potwierdzających właściwości aku-
styczne urządzenia. Oprogramowanie doboru 
jest dostępne na www.salda.lt i jest bezpłatne.
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