Flexomix 060-950
Instrukcja obsugi i
konserwacji
Wymiennik obrotowy
Informacje ogólne
Zadaniem wymiennika obrotowego jest odzysk ciep!a z powietrza
wywiewanego i przekazanie go do powietrza nawiewanego.
Umo%liwia to zmniejszenie mocy nagrzewnicy i/lub
ch!odnicy i mniejsze zu%ycie energii.
Nieprawid!owe funkcjonowanie wymiennika odzysku ciep!a
na skutek zmniejszenia stopnia jego odzysku, oznacza
wi'ksze zu%ycie energii. Oznacza to równie%, %e w przypadku
niskich temperatur zewn'trznych nie b'dzie mo%na osi"gn"&
projektowanej temperatury powietrza nawiewanego.
Potencjaln" przyczyn" redukcji stopnia odzysku ciep!a mo%e by&
zmniejszenie pr'dko$ci obrotowej wirnika ze wzgl'du na po$lizg
paska nap'dowego. Kana!y wirnika nie ulegaj" zatkaniu przez
py!, poniewa% praca wirnika powoduje ich samoczyszczenie.
Mog" one jednak ulec zatkaniu w przypadku, gdy py! ma
w!a$ciwo$ci klej"ce.
Zmniejszenie przep!ywu powietrza wywiewanego, na przyk!ad
z powodu zabrudzenia *ltra powietrza wywiewanego, powoduje
obni%enie wspó!czynnika sprawno$ci odzysku ciep!a.

Uwaga& Je%eli uszczelnienia pomi'dzy rotorem wymiennika
a obudow" nie s" w pe!ni szczelne, wyst'puje du%e ryzyko
przeciekania powietrza wywiewanego i przedostawania si'
go jako powietrze recyrkulowane do pomieszcze#.
Przez nieszczelno$ci w uszczelnieniu wymiennika mo%e
wyst"pi& przeciek powietrza. Wa%ne jest by ewentualny
przeciek nast"pi! z powietrza nawiewanego (powietrza
zewn'trznego) do powietrza wywiewanego (powietrza
wyrzucanego).

Sprawd; czy pasek nap'dowy nie jest uszkodzony i czy jest
czysty.
Pasek jest elementem eksploatacyjnym i w razie potrzeby nale%y
go wymieni&.
Sprawd;, czy powierzchnie wlotowe wymiennika obrotowego nie
s" zatkane py!em lub innymi zanieczyszczeniami.
Sprawd; ci$nienie wokó! wymiennika tak, by przecieki
nast'powa!y do powietrza wywiewanego/wyrzucanego.
W celu zapewnienia funkcji sektora czyszcz"cego, podci$nienie
P3 musi by& wi'ksze ni% P2. W innym przypadku mo%na
zastosowa& przepustnic' wyrównawcz" po stonie wywiewu w
celu uzyskania w!a$ciwej ró%nicy ci$nie#. Je%eli pomimo tego
nie mo%na uzyska& po%"danej ró%nicy ci$nie#, nale%y sprawdzi&
czy *ltr powietrza zewn'trznego nie jest nadmiernie zabrudzony
lub czy regulowana r'cznie przepustnica w kanale wywiewnym
(przed central") nie jest otwarta zbyt szeroko. Ró%nica ci$nie#
powinna wynosi& co najmniej 15 Pa.

Czyszczenie
Py! nale%y usuwa& ostro%nie odkurzaczem z mi'kk" szczotk".
W przypadku wi'kszych, t!ustych zanieczyszcze# rotor mo%na
spryska& wod" ze $rodkiem do zmywania naczy# ($rodek
ten nie mo%e powodowa& korozji aluminium). Do osuszania
powierzchni mo%na zastosowa& spr'%one powietrze o niskim
ci$nieniu (maksymalnie 6 bar). Dyszy nie wolno zbli%a& do wirnika
wymiennika obrotowego na odleg!o$& mniejsz" ni% 5 - 10 mm.

Smarowanie
<o%yska i silnik s" ci"gle smarowane i nie wymagaj" dodatkowego
smarowania.

Czynno!ci
UWAGA+ Przed rozpocz'ciem pracy nale%y zatrzyma& central',
a wy!"cznik roboczy przestawi& w pozycj' 0. Nale%y unika&
dotykania r'kami lub narz'dziami powierzchni wlotowych i
wylotowych wymiennika obrotowego.
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Kontrola
Sprawd; czy wirnik daje si' !atwo obraca&. W przypadku
utrudnionej rotacji, nale%y nieco poluzowa& docisk szczotek
uszczelniaj"cych. W razie potrzeby nale%y wymieni& uszczelnienie
szczoteczkowe.
Sprawd;, czy pasek nap'dowy jest u!o%ony prosto i czy nie
wyst'puje po$lizg. W razie po$lizgu nale%y skróci& pasek. W celu
uzyskania pe!nej skuteczno$ci odzysku ciep!a, obroty wirnika
musz" wynosi& minimum 8 obr/min.
Je%eli nie ma mo%liwo$ci dalszego napi'cia paska, pasek nale%y
wymieni&.

IV Produkt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

