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Zadaniem przepustnicy jest regulacja strumienia powietrza.
Wadliwe funkcjonowanie prowadzi do powstania zak!óce),
które mog% mie$ powa#ne nast"pstwa. W przypadku, gdy
przepustnica powietrza zewn"trznego po zatrzymaniu
pracy centrali wentylacyjnej nie zamyka si" ca!kowicie,
bateria nagrzewnicy mo#e ulec rozsadzeniu na skutek
zamarzni"cia. W przypadku, gdy w przepustnicy powstaj%
przecieki powietrza, nast"puje wzrost zu#ycia energii na
skutek powsta!ych strat ciep!a. Je&li przepustnica powietrza
zewn"trznego nie otwiera si" ca!kowicie, nast"puje spadek
strumienia powietrza.

Zamontowane w centrali wentylacyjnej filtry powietrza
zapobiegaj% wnikaniu py!u i kurzu do wn"trza budynku. Chroni%
one równie# wra#liwe elementy centrali, takie jak nagrzewnice,
ch!odnice i wymiennik ciep!a przed zabrudzeniem.
Skuteczno&$ zatrzymywania py!u mo#e si" ró#ni$ w du#ym
stopniu, w zale#no&ci od typu ?ltra. Zdolno&$ gromadzenia py!u
mo#e si" równie# bardzo mocno waha$. Dlatego te# podczas
wymiany ?ltrów, nale#y stosowa$ elementy zamienne o takiej
samej jako&ci oraz klasie.
Klas" ?ltra podaje si" zgodnie z oznakowaniem standardowym
jako F6 - C7 dla ?ltra dok!adnego. Wy#sze liczby wskazuj%
na lepsze zdolno&ci filtracyjne. Filtry przeznaczone s% do
jednorazowego u#ytku. Zatkane filtry powoduj% spadek
sprawno&ci pracy centrali wentylacyjnej. Dlatego te# ?ltry nale#y
wymienia$ wtedy, gdy spadek ci&nienia na ?ltrze przekroczy
zadan% wielko&$ ko)cowego spadku ci&nienia. Jest rzecz%
wa#n%, aby na czas wymiany ?ltrów zatrzyma$ prac" urz%dze),
poniewa# uwolniony podczas wymiany ?ltrów py!, móg!by zosta$
zassany do wn"trza centrali wentylacyjnej. Podczas wymiany
?ltrów nale#y równie# oczy&ci$ sekcj" ?ltrów.

Czynno#$
Kontrola
Sprawd> dzia!anie si!ownika ;patrz funkcje sterowania i regulacji wed!ug schematu automatyki<.
Sprawd>, czy przepustnice s% szczelne, gdy s% zamkni"te.
Je#eli tak nie jest, wyreguluj si!ownik przepustnicy tak, aby
otrzyma$ mo#liwie najlepsz% szczelno&$.
Sprawd> listwy uszczelniaj%ce.

Czynno#$
Czyszczenie
Oczy&$ p!aty przepustnicy.

Kontrola
Nale#y kontrolowa$ spadek ci&nienia powietrza na filtrach.
Spadek ci&nienia mierzy si" za pomoc% manometru ró#nicowego
pod!%czonego do kró$ców pomiarowych. Pod!%czenia do kró$ców
pomiarowych znajduj% si" po obu stronach ?ltra.
Filtry nale#y wymieni$ po osi%gni"ciu ko)cowej warto&ci spadku
ci&nienia.

Wymiana!"!ltra
Poluzuj mimo&rody mocuj%ce ?ltr.
Wysu) stary ?ltr, poci%gaj%c go do siebie.
Oczy&$ wn"trze sekcji ?ltra.
Za!ó# nowy ?ltr, wsu) mimo&rody mocuj%ce i zamknij drzwiczki
inspekcyjne.
W przypadku, gdy na sta!e zamontowany jest czujnik ?ltra: po
obu stronach ?ltra zamontuj sondy.
Uruchom central" wentylacyjn%.

Czyszczenie
Oczy&$ za pomoc% odkurzacza i wytrzyj do czysta wn"trze
sekcji ?ltrów.

IV Produkt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

