Regeneracyjne obrotowe
wymienniki ciep³a
Instalacja, uruchomienie i obs³uga
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Obudowa
Ramy i blachy obudów s¹ wykonane z aluminium odpornego na
wodê morsk¹ lub z blach ocynkowanych i nie wymagaj¹
zabiegów konserwacyjnych.

Masa akumulacyjna

Pasek klinowy
Pasek o oznaczeniu SPZ lub SPA, jest spiêty w pêtlê za pomoc¹
przegubowej spinki. Naturalnym zjawiskiem jest jego rozci¹ganie,
dlatego konieczne jest okresowe sprawdzanie czy d³ugoœæ nie
przekroczy³a zakresu napinacza i zbyt rozci¹gniêty pasek nie
œlizga siê po wirniku. Szczególny dozór konieczny jest w
pierwszych 400 godzinach pracy napêdu. Zaniedbanie naci¹gu
paska mo¿e byæ przyczyn¹ utraty gwarancji na masê
akumulacyjn¹. Skrócenie paska, ze wzglêdu na prostotê
procedury, nie wymaga omówienia.

Przed pierwszym uruchomieniem, szczególnie wirników,
sprawdziæ, czy ¿adne przedmioty lub filc uszczelnienia, nie
zablokuj¹ swobodnego ruchu rotora. Masê akumulacyjn¹
regeneratora obrotowego stanowi zwiniêta folia aluminiowa. W
wiêkszoœci przypadków, dziêki przeciwpr¹dowym przedmuchom,
podlega ona samooczyszczaniu. Jeœli jest to niewystarczaj¹ce,
okresowo musi byæ ona czyszczona sprê¿onym powietrzem lub przy lepkich zanieczyszczeniach - wod¹ pod wysokim ciœnieniem.
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Uwaga: Ustawienie dysz powietrznych i wodnych - koniecznie
prostopad³e do powierzchni czo³owej wirnika
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Kierunek obrotów
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Jedyny prawid³owy kierunek obrotu wirnika, to od wywiewu,
poprzez komorê p³ucz¹c¹, do nawiewu. Jest on zaznaczony ¿ó³t¹
strza³k¹ przy silniku napêdowym.
Uwaga: Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziæ kierunek
obrotu.

1. Wirnik
2. Pasek klinowy
3. Ko³o pasowe
4. Spinka paska

5. Silnik
6. Podstawa silnika
7. Sprê¿yna
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Uszczelki
Uszczelki filcowe szare o symbolu NF-PES-LE 0.32 s¹ zak³adane
w regeneratorach na temperatury normalne. Powinny byæ one
dok³adnie dosuniête do czo³a wirnika, lecz po nim nie ocieraæ.
Ustawione fabrycznie, mog¹ siê one przesun¹æ podczas
transportu.
Uwaga: Sprawdziæ uszczelnienie przed pierwszym
uruchomieniem i u³o¿yæ je podczas pracy wentylatorów.

Koñcowa kontrola fabryczna
Zaœwiadczeniem przeprowadzonej kontroli jest ¿ó³ta naklejka na
wewnêtrznej stronie pokrywy inspekcyjnej. Miêdzy innymi, jest
tam potwierdzona kompletnoœæ zamówionego wyposa¿enia (ze
szczególnym uwzglêdnieniem regulatora i czujników). W razie
pytañ i w¹tpliwoœci, prosimy powo³ywaæ siê na numer kontrolny /
datê, rozmiar i numer seryjny urz¹dzenia.
Rozmiar i numer rotora jest zapisany na tabliczce znamionowej i
dodatkowo wybity na ramie przy pokrywie inspekcyjnej.

Monta¿
£o¿yska
Zastosowano ³o¿yska kulkowe o d³ugiej ¿ywotnoœci,
zaprojektowane na 100.000 godzin pracy. Pracuj¹ one w
temperaturze do +120 ºC. W normalnym u¿ytkowaniu
konserwacja nie jest wymagana.

Monta¿ wymiennika wymaga dobrze wypoziomowanej
powierzchni. Znakiem orientacyjnym jest napis „Abluft” na
obudowie, okreœlaj¹cy wlot na wirnik powietrza wywiewanego.
Przy rotorach montowanych poziomo konieczna jest rama
obwodowa z podpor¹ œrodka wirnika. W razie potrzeby
dostarczamy w³aœciwy rysunek monta¿owy. Nale¿y unikaæ
ukoœnego nap³ywu powietrza, mog¹cego zak³ócaæ obroty wirnika.
W razie potrzeby- za³o¿yæ kierownice.

Silnik napêdowy
Obrotowe wymienniki ciep³a s¹ wyposa¿ane w trójfazowe
motoreduktory na pr¹d przemienny 3x380 / 220 V, z
zabezpieczeniem termicznym w 140 ºC. Jeœli wymiennik jest
dostarczony bez regulatora obrotów, silnik zawsze jest ³¹czony w
gwiazdê. Pod³¹czenie falownika KR 4/ KR 7, wymaga po³¹czenia
uzwojeñ w trójk¹t i pod³¹czenia czujnika ochrony termicznej.
Wadliwe po³¹czenie elektryczne powoduje utratê gwarancji na
urz¹dzenie.
W przypadku niedogodnoœci w usytuowaniu silnika, ³atwo mo¿na
go przenieœæ w inny naro¿nik obudowy. Przy normalnych
warunkach pracy, silnik nie wymaga konserwacji (przek³adnia z
do¿ywotnim smarowaniem).
Uwaga: Wystêpuj¹ silniki specjalne, np. do wentylacji linii
emalierskich, z przek³adni¹ zalan¹ olejem, który wymaga
okresowej wymiany.

Pod³¹czenie kana³ów
· Nie dopuszcza siê opierania kana³ów na wymienniku
obrotowym, ani obci¹¿ania go wibracjami.
· Mocowaæ wymiennik i ³¹czyæ z kana³ami najlepiej wkrêtami
samowierc¹cymi.
· Nale¿y zapewniæ dostêp do pokryw inspekcyjnych i do
powierzchni wirnika.
· Wymienniki obrotowe s¹ przewidziane na przeciwpr¹dowe
przep³ywy powietrza. W innym przypadku nale¿y zasiêgn¹æ rady
producenta.
· Przy wspó³bie¿nych strumieniach powietrza obni¿a siê
wydajnoœæ wymiany ciep³a. Dodatkowo, zwiêksza siê osadzanie
zanieczyszczeñ.

Regulator obrotów
Prosimy zapoznaæ siê z opisem w instrukcji za³¹czonej do
regulatora.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych
bez uprzedniego zawiadomienia / 01-2006
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