Centrale wentylacyjne muszą posiadać certyfikat wydany przez niezależną jednostkę
notyfikowaną (TUV), potwierdzający wykonanie urządzeń zgodnie z wymogami norm: PN-EN
1886, PN-EN 13053.
Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)
Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1
Szczelność obudowy:
- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1
- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1
Szczelność zamocowania filtra:
- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3
Współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa

TB3

Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz
Klasa korozyjności obudowy: minimum C4
Blachy zewnętrzne i wewnętrzne paneli – blacha magnezowo-cynkowa. Grubość powłoki minimum
250g/m2. Grubość blachy minimum 0,7 mm.
Opis konstrukcyjny:
Centrale wentylacyjne stojące wykonane zgodnie z normą PN-EN 1886,PN-EN 13053+A1 :2011,
Zgodność wykonania potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki badawczej np. TUV. Tace
ociekowe izolowane matą kauczukową 12mm. Zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem.
W wykonaniu higienicznym odkraplacz na końcu tacy ociekowej z wbudowanym wizjerem i
oświetleniem. Izolacja cieplna central z paneli o grubości 50 mm wypełnionych niepalną wełną
mineralną w klasie niepalności A1. Konstrukcja nośna szkieletowa. Szkielet wykonany z profili
aluminiowych anodowanych połączonych w narożach specjalnymi łącznikami z tworzywa sztucznego.
Elementami usztywniającymi konstrukcję nośną powinny być ramki działowe zwane „żebrami”
wykonane z profili aluminiowych. Jednocześnie będą stanowić konstrukcję wsporczą dla
poszczególnych zespołów funkcjonalnych montowanych wewnątrz centrali. Odporność korozyjna
powłoki płyt obudowy central i ram central wg testu w komorze solnej min. 4000 godzin. Ramy central
wykonane z kształtownika o wysokości min. 120 mm.
Parametry techniczne central muszą być nie gorsze, niżeli wskazane w załączonych kartach doboru,
a w szczególności należy spełnić wymagania:
1) wydajność, spręż, temperatury, wilgotność, skład funkcjonalny – zgodnie z doborem;
2) masa – nie wyższa niż w doborze;
3) parametry techniczne wymienników odzysku, wymienników CT, wymienników WL –
w szczególności przepływ, opory czynnika, pojemność, współczynnik obciążenia, sprawność –
nie gorsza niż w doborze;
4) parametry techniczne zespołów wentylatorowych – w szczególności moc na wale, moc
akustyczna, wskaźnik SFP – nie gorsze niż w doborze;
5) prędkość przepływu w świetle centrali – nie wyższa niż w doborze;

6) wskaźnik wewnętrznej mocy jednostkowej centrali podawany jako suma nawiewu i wywiewu
obliczany na bazie obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1253/2014
w zakresie roku 2018 – nie wyższy niż w doborze;
7) skład techniczny automatyki oraz możliwości jej pracy i funkcje systemu – nie gorsze niż
załączone w opisie;
8) dla central z wentylatorami ATEX należy zastosować kompletny zespół wentylatorowy
z certyfikatem ATEX zgodnie z klasą przedstawioną w doborze, nie dopuszcza się stosowania
łączonych wirników i silników od różnych producentów z osobnymi dokumentami;
9) centrale AHU B1A, B1B, B1C, B2, B3, B1aK, B1cK, B2K, B3K nie muszą spełniać wytycznych
obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1253/2014;
10) dla central wentylacyjnych CNW1, CNW2, CNW3, CNW4, CNW5 należy zastosować zespoły
wentylatorowe z silnikami EC.

Projekt zawiera konkretne rozwiązania techniczne, więc wszelkie nazwy firmowe wyrobów i urządzeń
ewentualnie użyte w dokumentacji projektowej winny być traktowane jako definicje standardu a nie
konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza się
stosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne zostaną uznane rozwiązania posiadające
cechy i parametry nie gorsze od określonych w powyższej specyfikacji dla materiałów, urządzeń
i wyrobów. Ewentualnie użyte nazwy materiałów, urządzeń i wyrobów mają na celu jedynie dokonanie
niezbędnych obliczeń i ustalenie standardów wykonania. W przypadku propozycji materiałów,
wyrobów i urządzeń równoważnych, wprowadzający je, w razie potrzeby, wykona we własnym
zakresie niezbędne opracowania projektowe wraz z koordynacją projektową oraz przedłoży niezbędne
dokumenty potwierdzające, że wprowadzone materiały, urządzenia i wyroby równoważne posiadają
wymagane cechy i parametry.

