DACHOWY APARAT WENTYLACYJNO-GRZEWCZY
ROZWI¥ZANIE NIETYPOWE

DAWG

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie projektantom, instalatorom oraz inwestorom mo¿liwoœci
uzyskania niestandardowych rozwi¹zañ instalacyjnych przy wykorzystaniu standardowych zespo³ów aparatów
DAWG.
W odniesieniu do zastosowania ch³odnic oraz rozga³êzieñ nawiewu mo¿liwoœci te odnosz¹ siê do wszystkich
odmian aparatów tj. DAWGn, DAWGo, DAWGn/w.
Wykorzystanie podanych mo¿liwoœci powinno odbywaæ siê w uzgodnieniu z producentem, który po dobraniu
wielkoœci nagrzewnic i ch³odnic oraz okreœleniu na tej podstawie oporów po stronie powietrza okreœli
skorygowan¹ wartoœæ maksymalnej wydajnoœci powietrza danej odmiany i wielkoœci aparatu. Parametr ten jest
istotny dla okreœlenia zasiêgu aparatu patrz wykresy w kartach katalogowych poszczególnych odmian
aparatów.
Poszczególne wersje niestandardowe zwi¹zane z zastosowaniem ch³odnic lub z rozga³êzieniem kana³u
nawiewnego przedstawiane s¹ na poni¿szych szkicach.
W poni¿szym rozwi¹zaniu zastosowano tak¿e uk³ad kana³ów nie zmieniaj¹cy standardowej wysokoœci wylotu
powietrza z aparatu.
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WARIANT II

WARIANT III

Nagrzewnica
Ch³odnica z odkraplaczem

Nagrzewnica

Ch³odnica w rozga³êziach

W przypadku rozdzia³u nawiewu na dwie ga³êzie stosuje siê jako regu³ê wykorzystanie nawiewników z aparatów o
mniejszej wydajnoœci nominalnej st¹d koniecznoœæ korzystania z wykresów zasiêgu aparatów mniejszych z regu³y
o jedn¹ wielkoœæ, a w przypadku aparatu najmniejszego z doboru przy konsultacji z producentem.
Producent poleca uzgadnianie z nim wszelkich rozwi¹zañ nietypowych. Jednym z nich mo¿e byæ przyk³adowo
mo¿liwoœæ okresowego stosowania w aparatach DAWGo, a wiêc zawieraj¹cych p³ytowy wymiennik do odzysku
ciep³a, wersji z p³ynn¹ regulacj¹ iloœci powietrza recyrkulowanego.
Wersja ta wzbogaca wersjê standardow¹, w której mo¿liwa jest tylko praca przy 100% powietrza
œwie¿ego (z odzyskiem ciep³a) lub przy 100% powietrza recyrkulowanego.
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1. Przepustnica dodatkowa do p³ynnej regulacji powietrza recyrkulacyjnego.
2. Przepustnica standardowa powietrza recyrkulacyjnego „on off”
Szczególnej starannoœci wymagaj¹ przypadki stosowania ch³odnic w aparatach DAWG zw³aszcza zaœ DAWGo (tj. z
p³ytowym wymiennikiem ciep³a). Nale¿y tu starannie przeliczyæ spadki ciœnieñ na ca³ej drodze przep³ywu strumienia
powietrza nawiewanego i sprawdzenie jakie wydatki powietrza s¹ mo¿liwe do uzyskania. Bêd¹ one decyduj¹ce dla
okreœlenia z wykresów maksymalnego zasiêgu strumienia powietrza nawiewanego. Zadanie to jest mo¿liwe do
rozwi¹zania wy³¹czenie przy œcis³ej wspó³pracy projektanta z producentem.
Wynikiem takich konsultacji mog¹ byæ na przyk³ad zalecenia rezygnacji z oddzielnej ch³odnicy lub / i okreœlone
ograniczenia wydajnoœci i zasiêgu strumienia powietrza nawiewanego.
Zastosowanie aparatów z ch³odnicami stawia przed projektantem instalacji dodatkowe zadania zwi¹zane z
odprowadzeniem skroplin powstaj¹cych na powierzchni ch³odnicy, a w przypadku wykorzystania tego samego
wymiennika ciep³a jako nagrzewnicy (w zimie) i ch³odnicy (w lecie) dochodz¹ dodatkowe problemy zwi¹zane z
koniecznoœci¹ zapewnienia sprawnie dzia³aj¹cych niezale¿nych obiegów wody grzewczej i ziêbniczej dla wydzielonych
grup aparatów bez zak³ócenia pracy dalszych czêœci sieci grzewczej w danym obiekcie.
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