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System central sekcyjnych Swegon SILVER

Nowy typoszereg central sekcyjnych Swegon SILVER sta-
nowi następny krok koncernu Swegon w zapewnieniu kom-   
pleksowej dostawy nowoczesnych i energooszczędnych 
systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Zastosowane rozwiązania techniczne oraz zakres wydaj-  
ności urządzeń, sprostają wszelkim wymogom instalacji.

Konfiguracja central pozwala na dopasowanie się do specy-
ficznych wymagań klienta.

Centrale Swegon SILVER charakteryzują się wysoką elastycz-
nością możliwości wykonania i szeroką gamą komponen-
tów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich parametrów 
technicznych i energetycznych.

Odpowiednie i solidne wykonanie central Swegon SILVER 
gwarantuje ich wieloletnią eksploatację i niezawodne 
działanie.

System central sekcyjnych Swegon SILVER to:

 • Elastyczność w zakresie rozwiązań i wykonania

 • Solidność wykonania

 • Wytrzymałość i niezawodność działania

 • Bardzo dobra szczelność obudowy

 • Wysoka izolacyjność cieplna obudowy

 • Energooszczędność

 • Wysoka higiena

 • Łatwość montażu i serwisu

• 33 standardowe wielkości central o zakresie przepływu powietrza od 1 000 do 315 000 m3/h

• Możliwość indywidualnej konfiguracji centrali w zakresie wymiarów niestandardowych

• Możliwość wyboru wielu indywidualnych rozwiązań w zakresie materiałów konstrukcyjnych oraz komponentów

• Unikalne rozwiązania konstrukcyjne obudowy centrali zapewniające najwyższe parametry mechaniczne i termiczne

• Rozwiązania zapewniające wysoką higienę wykonania

• Centrale w wykonaniu higienicznym zgodnie z europejskimi standardami

• Centrale przystosowane zarówno do pracy wewnątrz jak i na zewnątrz budynków

• Szeroki zakres akcesoriów dodatkowych

• Centrale w wykonaniach specjalnych np. w wykonaniu przeciwwybuchowym

• Kompletne systemy sterowania oraz zespoły pompowe

Centrale Swegon SILVER to szeroka gama różnorodnych rozwiązań:
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W centralach stosowane są trzy typy wymienników 
do odzysku ciepła: wymiennik rotacyjny, 

krzyżowy i glikolowy.

W centralach Swegon SILVER 
stosowane są różne typy wentylatorów 
w zależności od wymagań użytkownika

Konstrukcja central
Centrale Swegon SILVER mogą składać się z oddzielnych      
sekcji funkcyjnych dostarczanych na budowę oddzielnie lub 
połączonych we wspólne bloki. 

Centrale w zależności od wielkości i możliwości transpor-
towych mogą być fabrycznie wykonane w jednej wspólnej 
obudowie.

Obudowa central Swegon SILVER wykonana jest z paneli    
i profili nośnych.

Obudowa central Swegon SILVER nie posiada jakichkolwiek 
połączeń spawanych. Taka konstrukcja obudowy gwaran-
tuje możliwość całkowitego demontażu central.

Powierzchnie wewnątrz central są całkowicie gładkie               
i pozbawione ostrych krawędzi.

Konfiguracja central Swegon SILVER zapewnia dostęp i 
możliwość konserwacji wszystkich elementów sekcji i pod-
zespołów.

Opatentowana konstrukcja uszczelnienia termicznego po-
między panelami a profilami nośnymi obudowy central    
zapobiega występowaniu mostków termicznych.

Klasa mechaniczna obudowy central Swegon SILVER przed-
stawia się następująco:

- klasa przenikania ciepła T2,
- klasa mostków cieplnych TB3, opcja TB5
- klasa szczelności L1,
- wytrzymałość mechaniczna - klasa 2A przy podciśnieniu  
 oraz klasa 1A przy nadciśnieniu.

Typoszereg central Swegon SILVER charakteryzuje się szero- 
ką gamą rozwiązań przystosowanych do pracy na obiektach   
o różnorodnym przeznaczeniu. Wiele wariantów rozwią-
zań zapewnia spełnienie najbardziej specyficznych potrzeb 
użytkownika, a równocześnie ułatwia pracę projektantom 
branży instalacyjnej.

Duża różnorodność wykonań i rozwiązań central Swegon 
SILVER daje możliwość realizacji najbardziej złożonych ukła-
dów obróbki powietrza i spełnienie nawet najostrzejszych 
wymagań. Szeroka gama rozwiązań central Swegon SILVER 
daje szerokie możliwości zastosowania ich w specjalistycz-
nych obiektach takich jak: zakłady produkcyjne, szpitale, 
lakiernie, pływalnie i inne. Możliwości te są między innymi 
następstwem zastosowania różnorodnych podzespołów 
i sekcji funkcyjnych, a także bogatego wyposażenia 
dodatkowego, co powoduje, że dostarczamy centrale 
odpowiednio dobrane dla indywidualnego projektu i roz-
wiązania wentylacji. 

Centrale przystosowane są do montażu wewnątrz po- 
mieszczeń oraz na zewnątrz budynków.

Wszystkie warianty wykonania central Swegon SILVER po-
siadają niezbędne dokumenty dopuszczające urządzenia 
do obrotu na terenie Polski - certyfikaty, atesty, deklaracje 
zgodności.

Centrale produkowane są zgodnie z normami jakości ISO 
9001, z normami wymagań technicznych EN 1886 oraz       
z normami wymagań higienicznych VDI 6022.
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Opatentowana konstrukcja 
profili nośnych obudowy, 

które posiadają 
dodatkową perforację 

zapewnia wysoką klasę 
izolacyjności termicznej przy 

jednoczesnym utrzymaniu
wysokiej wytrzymałości 

i stabilności.

Konstrukcja obudowy centrali Swegon SILVER 
charakteryzuje się bardzo dobrą szczelnością 
oraz wysoką izolacyjnością termiczną.  
Panele wypełnione są izolacją termiczną 
o grubości 50 mm i gęstości 50 kg/m3.
W podłodze centrali gęstość izolacji paneli   
wynosi 90 kg/m3, co dodatkowo zwiększa  
stabilność i wytrzymałość budowy.

Wysoką szczelność obudowy centrali 
gwarantuje zastosowanie 
unikalnego uszczelnienia.

Uszczelka dokładnie wypełniająca 
szczelinę między panelem i profilem 

zapewnia dodatkowo wysoką 
higieniczność centrali.

Mocowanie paneli centrali  
odbywa się od zewnątrz.
Wewnętrzne powierzchnie 
obudowy centrali    
są całkowicie gładkie,  
zapewniając wysoką  
higienę i łatwość    
czyszczenia centrali.

Łączenie bloków centrali odbywa się    
za pomocą unikalnych elementów łączących.
Po zmontowaniu na budowie wszystkich 
sekcji otrzymujemy niezwykle szczelną centralę 
przy jednoczesnym wysokim wykonaniu  
higienicznym.

Wszystkie bloki centrali są 
w standardzie wyposażone 

w uchwyty oczkowe 
ułatwiające rozładunek 
i transport na budowie.

Solidność tkwi w szczegółach
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Zakres pracy central Swegon SILVER

Wielkość
centrali

Wymiary zewnętrzne

Szerokość
 mm

Wysokość *  
mm

1 750 650

2 750 650

3 750 750

4 750 750

5 750 800

5 H 1050 750

6 1050 850

7 1050 950

7 H 1350 750

8 1050 1050

9 H 1650 850

Wielkość
centrali

Wymiary zewnętrzne

Szerokość
 mm

Wysokość *
 mm

15 1950 1950

15 H 2900 1500

16 2250 2250

16 H 3200 1650

17 2600 2600

17 H 3850 1950

18 2900 2900

19 3200 3300

20 3850 3900

21 4500 4450

22 5100 5100

Wielkość
centrali

Wymiary zewnętrzne

Szerokość
 mm

Wysokość *
 mm

9 1350 1100

10 1350 1200

9 H 1650 1050

11 1350 1350

11 H 1950 1050

12 1650 1450

12 H 2250 1150

13 H 1950 1350

13 1650 1650

14 1950 1750

14 H 2600 1350

10 000 20 000 30 0000 40 000 50 000 60 000

Przepływ powietrza, m3/h
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100 000 200 000 300 0000 50 000 150 000 250 000
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Zakresy prędkości przepływu powietrza w m/s 
przez przekrój poprzeczny centrali

 20

 22

 17

 18
 17 H

 19

 21

* Wysokość centrali nie uwzględnia ramy nośnej, która może stanowić wyposażenie dodatkowe centrali.

Całkowita wielkość centrali nawiewno-wywiewnej wynosi: wysokość centrali nawiewnej + wysokość centrali wywiewnej   
oraz wysokość tylko jednej ramy nośnej pod centralą nawiewno-wywiewną, gdy jest ona zastosowana. 

Wszystkie warianty central Swegon SILVER mogą być wykonane w wymiarach niestandardowych.

Wymiary central
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10 szt. 592x592
5 szt. 592x287

9 szt. 592x592
3 szt. 592x287
3 szt. 287x592

8 szt. 592x592
2 szt. 287x592

6 szt. 592x592

6 szt. 592x592
3 szt. 592x287 

8 szt. 592x592 9 szt. 592x592

3 szt. 592x592
3 szt. 592x287

4 szt. 592x592
3 szt. 287x592 

3 szt. 592x592
3 szt. 592x287 
1 szt. 287x592

4 szt. 592x592
2 szt. 592x287
2 szt. 287x592

2 szt. 592x592
1 szt. 287x592 

2 szt. 592x592
2 szt. 592x287 

2 szt. 592x592
2 szt. 592x287
1 szt. 287x592

4 szt. 592x592

1 szt. 592x592
1 szt. 287x592 

1 szt. 592x592
1 szt. 287x592  

1 szt. 592x592
1 szt. 592x287
1 szt. 287x592

2 szt. 592x592
2 szt. 592x287

2 szt. 592x592

1 szt. 592x592
1 szt. 287x592

1 szt. 592x287 1 szt. 592x287 1 szt. 592x592 1 szt. 592x592 1 szt. 592x592

49 szt. 592x592 64 szt. 592x592

25 szt. 592x592 36 szt. 592x59216 szt. 592x592 
4 szt. 592x287
4 szt. 287x592

18 szt. 592x592

6 szt. 592x592

4 szt. 592x592
2 szt. 592x287 
2 szt. 287x592

16 szt. 592x592

Wymiary central

Wymiary zewnętrzne poszczególnych wielkości central oraz ilości i wielkości filtrów w sekcji filtracji.
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Rozładunek, montaż i magazynowanie
Przy dostawie central Swegon SILVER do odbiorcy 
dołączone  są do nich instrukcje montażu i obsługi. Instruk-
cje wyjaśniają i opisują szczegółowo czynności niezbędne 
do prawidłowego montażu, rozruchu i serwisu central. 
Instrukcje dostępne są także na stronie internetowej         
www.swegon.pl

Rozładowanie central z samochodów dostawczych, tran-
sport ich w miejsce montażu oraz transport sekcji lub 
bloków central w miejsce posadowienia musi odbywać się 
przy pomocy specjalistycznego sprzętu przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel. Wszystkie bloki centrali wypo-
sażone są w uchwyty oczkowe ułatwiające rozładunek i 
transport wewnętrzny.

Nie należy transportować central obróconych o 90o lub 
składować stawiając jeden blok na drugim.

Przed transportem i podnoszeniem poszczególnych sekcji 
central bądź całych central należy sprawdzić ich wagą i 
upewnić się czy planowane metody podnoszenia są wła-
ściwe.

Jeżeli centrale będą magazynowane, zanim zostaną za-
instalowane powinny one być właściwie zabezpieczone 
przed działaniem warunków atmosferycznych.

Przed przystąpieniem do montażu central należy zwrócić 
uwagę na następujące elementy:

• Montaż central może być wykonany wyłącznie przez 
odpowiednio przeszkolony personel z zachowaniem 
przepisów BHP.

• Centrale Swegon SILVER dostarczane są w sekcjach 
funkcyjnych, blokach lub w całości na plac budowy. Ilość 
sekcji zależy od konfiguracji i wielkości poszczególnej 
centrali. Ilość sekcji wynika bezpośrednio z zamówienia   
i jest dokładnie określana przy dostawie.

• Centrala powinna być posadowiona w taki sposób, 
aby podłączenie instalacji związanych z centralą nie 
powodowało kolizji z otwieraniem drzwi inspekcyjnych.    
W przestrzeni obsługowej dopuszcza się zamontowanie 
instalacji, konstrukcji wspornych w sposób umożliwiający 
łatwy demontaż i montaż na czas obsługi serwisowej, 
napraw i remontów.

• Centralę należy posadowić na płaskim i wypoziomowa-
nym podłożu. Wytrzymałość podłoża musi być dopa-
sowana do ciężaru każdej centrali.  

 Szczegółowe dane dotyczące posadowienia oraz mon-
tażu central opisane są w instukcji montażu central sek-
cyjnych Swegon SILVER.

Dostawa, transport, posadowienie i montaż
Przestrzeń obsługowa central
Minimalna szerokość wolnej przestrzeni po stronie inspek-
cyjnej każdej centrali powinna być taka, aby pozwalala na 
swobodną wymianę głównych części centrali.

Rozmieszczenie rurociągów oraz przewodów elektrycz-
nych nie może utrudniać otwarcia drzwi inspekcyjnych        
i dostępu do części podlegających wymianie.

Miejsce potrzebne na inspekcję centrali może być mniejsze 
od wytycznych podanych w poniższym rysunku. Zależy to 
od konfiguracji, wielkości i specyfiki danej centrali.

Centrale Swegon SILVER posiadają odpowiednio wytrzy-
małą kontrukcję i nie wymagają stosowania ramy nośnej.

Centrala może być dostarczana na ramie nośnej lub nóżkach 
podporowych.

Rama nośna oraz nóżki podporowe stanowią wyposażenie 
dodatkowe.

Standardowa wysokość ramy nośnej wynosi 120 mm. 
Wysokość ramy nośnej w zależności od potrzeb może być 
większa: 160, 200 lub 300 mm.

Rama nośna jest o profilu ceownika i w standardzie ma 
wymiary: wysokość 120 mm oraz szerokość 55 mm.

Nóżki podporowe posiadają regulowaną wysokość i pozwa-
lają na podwyższenie centrali na wysokość o maksymalnie 
135 mm. Nóżki podporowe montowane są dla każdego bloku 
centrali. Dla bloku o długości do 2 m ilość nóżek  wynosi 4. 
Dla długości bloku centrali powyżej 2 m ilość nóżek jest 
odpowiednio zwiększona. Minimalna regulowana wysokość 
nóżek dla bloku centrali o długości poniżej 2 m to 50 mm,  
a dla bloku centrali o długości powyżej 2 m to 100 mm.

Nóżki można montować w przypadku, gdy wymagane jest 
odpowiednie zwiększenie wysokości podłoża, a także w celu 
kompensacji nierówności podłoża.

Wymiana głównych części centrali

Serwis z zamontowaną szafą 
sterowniczą

Serwis wymiennika ciepła

Ogólna inspekcja i serwis

(widok od szczytu 
centrali)

Rama nośna
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Wszystkie elementy central Swegon SILVER są tak zaproje-
ktowane i wykonane, aby były łatwe do montażu i serwisu.

Centrale mogą być wykonane z lewą lub prawą stroną 
inspekcji. Strony inspekcji określa się w zależności od kie-
runku przepływu powietrza w stosunku do strony obsługi 
centrali. W przypadku central nawiewno-wywiewnych        
o stronie inspekcji decyduje kierunek przepływu powietrza    
w części nawiewnej.

Strony inspekcji dla central nawiewnych lub wywiewnych

Strony inspekcji dla central nawiewno-wywiewnych

Wykonanie centrali z lewą stroną inspekcji Wykonanie centrali z prawą stroną inspekcji

Wykonanie centrali z lewą stroną inspekcji Wykonanie centrali z prawą stroną inspekcji

Nawiew - kierunek przepływu powietrza

Wywiew - kierunek przepływu powietrza

Nawiew - kierunek przepływu powietrza

Wywiew - kierunek przepływu powietrza

Wykonanie central, strony inspekcji

Kierunek przepływu powietrzaKierunek przepływu powietrza
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Właściwy dobór centrali
Prawidłowy dobór central przy zróżnicowanych warunkach 
projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor-
mami europejskimi zapewnia w pełni kompletny, kompu-
terowy program doboru o nazwie Klimamanager.

W programie Klimamanager można dokonywać dokład-
nego doboru central Swegon SILVER wraz z jej wszystkimi 
akcesoriami dodatkowymi.

Z programu Klimamanager istnieje możliwość generowa-
nia wszystkich doborów do pliku programu Acrobat Reader 
oraz do programu AutoCad.

Program Klimamanager oblicza i prezentuje wszystkie    
niezbędne dane służące do poprawnego doboru central, 
a w tym m.in.:
- temperaturę i wilgotność powietrza,
- opory przepływu powietrza przez poszczególne sekcje,
- opory przepływu wody nagrzewnic i chłodnic wodnych,
- sprawność odzysku ciepła wymienników,
- wydajność nagrzewnic i chłodnic,
-  poziom mocy akustycznej wentylatorów,
- poziom tłumienia głośności tłumików akustycznych,
- zużycie energii przez silniki wentylatorów,
- wartość SFPv.

Dobór urządzeń w programie Klimamanager uwzględnia 
możliwie najniższe zużycie energii dla każdego rozwiązania 
konfiguracji central.

Program Klimamanager prezentuje zwymiarowane rysunki 
central w rzucie oraz w wymaganych przekrojach.

Przykładowe okno programu doboru Klimamanager

Wszystkie centrale Swegon SILVER dobierane są poprzez 
doradców techniczno-handlowych w poszczególnych biu-
rach techniczno-handlowych Swegon na terenie Polski.

Centrale dachowe
Czerpnia świeżego powietrza oraz wyrzutnia powietrza 
montowane są fabrycznie bezpośrednio do obudowy 
centrali. Sekcja czerpna posiada żaluzję zabezpieczającą 
przed zaciąganiem wody lub śniegu oraz wewnętrzną 
siatkę zabezpieczajacą przed wpadaniem np. liści. Wy-
rzutnia powietrza posiada wewnętrzną siatkę stalową 
zabezpieczającą przed wpadaniem np. liści do centrali.

W wypadku, gdy centrala posiada sekcję, która wyposa-
żona jest w króćce odpływu wody kondensacyjnej wraz             
z syfonami to powinny być one zabezpieczone termicznie 
przed mrozem.

Centrale Swegon SILVER przystosowane są również do 
montażu na zewnątrz pomieszczeń. Poszczególne sekcje 
funkcyjne lub bloki central wyposażone są w fabrycznie 
montowany dach. Dostawa obejmuje profile łączące dach 
poszczególnych bloków central.

Centrale dachowe tak samo, jak w przypadku central w 
wykonaniu wewnętrznym posiadają uchwyty oczkowe do 
transportu.

Centrale w klasie TB2 i TB3 są dodatkowo uszczelniane     
na połączeniach zewnętrznych.

Centrale dachowe mogą być także wyposażone w do-
datkowe elementy takie jak czerpnia świeżego powietrza   
i wyrzutnia powietrza.
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Elementy łączeniowe
Do łączenia poszczególnych sekcji funkcyjnych lub bloków central  
służą elementy łącznikowe oraz śruby. Elementy łączeniowe   
są unikalnym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć przesunięć   
pionowych i bocznych oraz precyzyjnie połączyć sekcje central.   
Części te dostarczane są wraz z dostawą centrali.

Pomiędzy poszczególnymi sekcjami lub blokami umieszczone   
są listwy uszczelniające, które również dostarczane są wraz   
z dostawą central.

Obudowa centrali
Obudowa central Swegon SILVER wykonana jest z paneli i profili 
nośnych. Panele typu „sandwich” o grubości 50 mm wykonane   
są z blachy ocynkowanej, zewnętrznej i wewnętrznej.   
Panele wypełnione są wewnątrz wełną mineralną zapewniającą 
skuteczną izolację termiczną i akustyczną. Wełna mineralna paneli  
obudowy jest o gęstości 50 kg/m3, a paneli podłogi central   
o gęstości 90 kg/m3.

Panele obudowy łączone są z profilami narożnymi za pomocą śrub, 
które wkręcane są od zewnątrz obudowy. Otwory na śruby  
przykryte są plastykowymi zaślepkami.

Drzwi inspekcyjne central wykonane są tak samo jak panele obudowy. 
Drzwi inspekcyjne zawieszone są na mocnych, metalowych  
zawiasach. Drzwi inspekcyjne wyposażone są w klamki bez   
lub z zamkiem w zależności od wymogów użytkowania.   
Drzwi inspekcyjne mogą być opcjonalnie wyposażone w wziernik.

Obudowa central posiada w standardzie zawsze podłączenie 
uziemiające przy każdej sekcji wentylatora oraz dodatkowo na szczycie 
central przy wylocie powietrza (jeśli sekcja wentylatora nie jest  
ostatnią w centrali).

Wszystkie obudowy poszczególnych bloków central w standardzie 
wyposażone są w transportowe uchwyty oczkowe.

Standardowa obudowa central Swegon SILVER może posiadać wiele  
opcjonalnych różnorodnych akcesorii.

Obudowa centrali, elementy łączeniowe
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Obudowa przepustnicy oraz jej łopatki standardowo wykonane   
są ze stali ocynkowanej.

Łopatki przepustnicy oferowane są w wariancie: z uszczelkami   
gumowymi (wykonanie szczelne) lub bez uszczelek.

Przepustnice mają dwa warianty systemu otwierania: poprzez cięgna 
lub koła zębate.

Przepustnice są przygotowane do montażu siłownika lub mogą być 
przystosowane do sterowania ręcznego.

Przepustnice mogą być montowane wewnątrz lub na zewnątrz  
obudowy centrali.

W przypadku przepustnicy montowanej wewnątrz obudowy   
centrali należy przewidzieć dostęp do montażu i serwisu siłownika. 
Dostęp może być poprzez panel inspekcyjny (lub drzwi) obudowy   
centrali lub poprzez odpowiednią sąsiadującą sekcję.

W dużych wielkościach central sekcja przepustnicy składa się   
z dwóch przepustnic.

Łopatki przepustnicy mogą posiadać wewnętrzne ogrzewanie   
jako opcję.

Przepustnica może być wykonana ze stali nierdzewnej w wykonaniu 
specjalnym.

Sekcja przepustnicy

Sekcja mieszania

Sekcja mieszania służy do mieszania strumieni powietrza   
nawiewanego (lub/i wywiewanego) i recyrkulacyjnego.

W zależności od wersji składa się z dwóch lub trzech przepustnic 
płaszczyznowych.

Przepustnice sekcji mieszania mogą być montowane wewnątrz   
lub na zewnątrz obudowy centrali.

Przepustnice mogą być wzajemnie sprzężone i przygotowane   
do pracy z jednym siłownikiem lub mogą działać niezależnie.
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Filtry kasetowe
Filtry kasetowe składają się z obudowy i materiału filtracyjnego.   
Obudowa kaset w standardzie wykonana jest z plastiku. 
Materiał filtracyjny wykonanany jest z tkaniny syntetycznej.  
Na specjalne zamówienie materiał filtracyjny może być wykonany   
z włókna szklanego. 

Filtry kasetowe oferowane są w klasie F5, F6, F7, F8 i F9.

W centralach Swegon SILVER stosuje się tylko dwie wielkości kaset tzw. 
pełny moduł (592 x 592 mm) oraz pół modułu (287 x 592 mm).

Sekcja filtracji
Sekcja filtracji central Swegon SILVER w zależności od przeznacze-  
nia może być wyposażona w filtry kieszeniowe, filtry kasetowe,   
filtry absolutne HEPA lub filtry z węglem aktywnym.

W zależności od przeznaczenia filtry w centralach dostarczane   
są w odpowiedniej klasie filtracji. 

Centrale mogą być wyposażone w różne typy mocowania filtrów   
w zależności od wymagań. Wszystkie typy mocowania filtrów  
zapewniają właściwą szczelność.

Wymiana wkładów filtrów w centralach jest bardzo prosta    
i szybka.

Filtry kieszeniowe 
Filtry kieszeniowe zbudowane są z ramy oraz materiału filtracyjnego  
w postaci kieszeni filtracyjnych. Ramy filtrów standardowych wykonane  
są z plastiku. Istnieje możliwość dostarczenia filtrów z ramami metalowymi. 
Kieszenie filtrów wykonane są z tkaniny syntetycznej. Na specjalne   
zamówienie materiał filtracyjny może być wykonany z włókna szklanego.

Filtry kieszeniowe oferowane są w klasie G3, G4 tzw. zgrubnego   
oczyszczania oraz F5, F6, F7, F8 i F9 tzw. dokładnego oczyszczania.

W centralach Swegon SILVER stosuje się tylko dwie wielkości kaset tzw. 
pełny moduł (592 x 592 mm) oraz pół modułu (287 x 592 mm).

Filtry absolutne 
Filtry absolutne HEPA są to filtry bardzo wysokiej klasy filtracji.

Filtry absolutne oferowane są w klasach H11, H12 i H13.

Kasety filtra absolutnego montowane są w specjalnie do tego celu   
zaprojektowanej ramie, która zapewnia bardzo wysoką szczelność.

Filtry z węglem aktywnym
Filtry węglowe przeznaczone są do oczyszczania powietrza z substancji  
zapachowych. Filtry węglowe oferowane są w wykonaniu cylindrycznym. 
Materiałem absorbcyjnym filtrów węglowych jest węgiel aktywny,   
który absorbuje nieprzyjemne lub szkodliwe zapachy. Filtry węglowe   
wykonane są w klasie A20 i A26.

Sekcja filtracji
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Najczęściej stosowanym typem odzysku ciepła w centralach Swegon 
SILVER jest wymiennik rotacyjny. Sekcja wymiennika składa się z:  
obudowy, aluminiowego koła rotacyjnego oraz zespołu napędowego. 
Obudowa wymiennika wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej 
i ocynkowanych profili stalowych. Rotor wymiennika wykonany jest  
z aluminium.

Wymiennik rotacyjny wyposażony jest w sektor czyszczący.

Rotor wymiennika może być wykonany w trzech wersjach: 

Rotor standardowy  - (niehigroskopijny) stosowany przy odzysku   
 ciepła jawnego.

Rotor higroskopijny  - stosowany przy odzysku ciepła jawnego   
 i utajonego (wilgoci).

Rotor epoksydowany - stosowany przy pracy z powietrzem   
 agresywnym chemicznie.

Rotacyjny wymiennik ciepła to wymiennik o bardzo wysokiej  
sprawności odzysku ciepła jawnego i wilgoci. Wymiennik typu   
higroskopijnego posiada podobny poziom odzysku wilgoci    
co ciepła jawnego. Kierunek przepływu powietrza nawiewanego   
i wywiewanego przez wymiennik jest zawsze przeciwprądowy.   
Poziom sprawności można regulować poprzez zmianę prędkości 
obrotowej koła rotacyjnego.

Wymiennik rotacyjny można wykorzystać również do odzysku chłodu  
w lecie, gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest wyższa   
od temperatury powietrza wywiewanego.

Sekcje wymienników o średnicy do 2380 mm standardowo   
są dostarczane jako jeden element z rotorami. Powyżej średnicy  
rotora 2380 mm sekcja wymiennika jest dostarczana w częściach.   
Dolna połowa obudowy i koła rotora przychodzi jako jeden element, 
pozostałe części muszą być zmontowane przez klienta na budowie. 

Silnik napędu rotora

Sekcja rotacyjnego wymiennika ciepła

Regulacja prędkości obrotowej
Wymiennik rotacyjny central Swegon SILVER wyposażony jest standardowo w silnik napędowy z płynną   
regulacją ilości obrotów.

Regulator prędkości obrotowej zmienia płynnie ilość obrotów koła rotacyjnego przez co zmienia się temperatura  
powietrza za wymiennikiem. Ilość obrotów rotora wymiennika jest dobierana przez regulator tak, aby temperatura 
powietrza nawiewanego za wymiennikiem utrzymywana była na zadanym poziomie.  

Regulator steruje również funkcją okresowego czyszczenia koła rotacyjnego oraz wysyła sygnał alarmowy   
w razie nieplanowego zatrzymania wymiennika. Funkcja czyszczenia polega na czasowym włączaniu wymiennika  
w okresie dłuższego postoju, w celu usunięcia nagromadzonych w kanałach koła rotacyjnego ewentualnych   
zanieczyszczeń.
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Krzyżowy wymiennik ciepła to rekuperacyjny  
typ odzysku ciepła. Powietrze nawiewane   
i powietrze wywiewane nie mają ze sobą   
kontaktu.

Sekcja krzyżowego wymiennika ciepła składa się   
z obudowy, wkładu wymiennika oraz zestawu  
przepustnic. Wkład wymiennika wykonany jest   
z aluminiowych płyt i metalowych ścian   
zewnętrznych.

Wymiennik krzyżowy może być wykonany   
w dwóch wersjach: 

- aluminiowej standard,     
- epoksydowanej.

Sekcja wymiennika krzyżowego wyposażona jest   
w przepustnicę obejściową (by-pass) i sprzężoną   
z nią przepustnicę na wlocie powietrza świeżego   
do wymiennika. 

Pod wymiennikiem po stronie wywiewu   
standardowo umieszczona jest taca na skropliny  
wykonana ze stali ocynkowanej z króćcem  
odpływu. 

Do króćca odpływu należy podłączyć syfon wodny,  
który jest wyposażeniem dodatkowym.

Przy dużych gabarytach central dla ułatwienia  
transportu wymiennik może być dostarczany   
na plac budowy w częściach.

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
W skład standardowego zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego wymiennika wchodzi sterownik, czujnik temperatury 
oraz siłownik przepustnic (by-pass oraz świeżego powietrza). Zabezpieczenie chroni wymiennik przed zamrożeniem  
wykraplanej z powietrza  wywiewanego wilgoci poprzez regulację ustawienia przepustnicy obejściowej i wlotowej. 
Zabezpieczenie pozwala uniknąć oblodzenia nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.

Układ zabezpieczenia wymiennika krzyżowego przed zamarzaniem jest opcją wyposażenia centrali.

Normalna praca wymiennika Otwarty by-pass wymiennika

Sekcja krzyżowego wymiennika ciepła

Przepustnica
wlotowa 
(otwatra)

Przepustnica
obejściowa

by-pass
(zamknięta)

Przepustnica
obejściowa
(częściowo 
zamknięta)

Przepustnica
wlotowa

(częściowo 
zamknięta)
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Jednym z kilku wariantów odzysku ciepła stosowanych w centralach 
Swegon SILVER to glikolowy wymiennik ciepła. Ten rekuperacyjny  
wymiennik ciepła składa się z dwóch sekcji wymienników: jednej   
po stronie nawiewu i drugiej po stronie wywiewu. Czynnikiem  
wymiany ciepła jest mieszanina wody i glikolu. Najczęściej stoso-  
wane proporcje mieszaniny to 70% wody oraz 30% glikolu.

Obudowa wężownicy wymiennika wykonana jest z blachy ocynko-
wanej. Wężownica wymiennika wykonana jest z miedzianych rur,   
na których osadzone są aluminiowe lamele. Kolektory wężownicy 
wykonane są z miedzi. Króćce zakończeniowe wykonane są ze stali.
Króćce podłączeniowe do wielkości średnicy Ø50 standardowo 
posiadają gwint zewnętrzny, od średnicy Ø65 króćce mają zakończe- 
nie kołnierzowe.

W dużych wielkościach central, gdy jej wewnętrzne wymiary  
są większe niż 4200 mm szerokości i 2700 mm wysokości w sekcji 
wymiennika montowane są dwie oddzielne wężownice z oddzielnymi 
króćcami podłączeniowymi. Króćce te łączone są w wspólny kolektor  
z jednym wejściem i jednym wyjściem czynnika.

Wymiennik po stronie wywiewu posiada tacę na skropliny wykonaną  
ze stali nierdzewnej z króćcem odpływu po stronie inspekcyjnej.  
Do króćca odpływu należy podłączyć syfon wodny, który jest 
wyposażeniem dodatkowym.

Wymiennik po stronie wywiewu może być również wyposażony   
w odkraplacz montowany bezpośrednio za wężownicą wymiennika.  
Odkraplacz zapobiega porywaniu przez przepływające powietrze przez 
wymiennik wykroplonej wody. Odkraplacz jest stosowany w centralach 
przy prędkości przepływu powietrza przez wymiennik wyższej   
od 2.6 m/s. Opory przepływu powietrza przez odkraplacz są niskie.

Wężownica wymiennika może posiadać jako opcję króćce: odpowie-
trzający i spustowy. Króciec odpowietrzający umieszczony jest wtedy 
na górnym króćcu wylotowym wymiennika, a króciec spustowy   
na dolnym króćcu wejściowym do wymiennika.

Zespół pompowo-regulacyjny
Do regulacji przepływu czynnika pośredniego w układzie wymienni-
ków można wykorzystać zespół pompowo-regulacyjny TBXZ-A.   
W skład zespołu wchodzą: pompa obiegowa, zawór regulacyjny   
z siłownikiem, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, 4 zawory  
odcinające, manometr, zawór odpowietrzający, zawór spustowy,   
2 zawory równoważące, 4 termometry oraz obudowa z elementami 
mocowania.

Zespół pompowo-regulacyjny TBXZ-A
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Schemat zespołu:
1. Odpowietrznik - 1 szt.
2. Manometr - 1 szt.
3. Zawór bezpieczeństwa - 1 szt.
4. Zawór napełniający - 1 szt.
5. Zawór odcinający - 4 szt.
6. Naczynie wzbiorcze - 1 szt.
7. Pompa obiegowa - 1 szt.
8. Termometr - 4 szt.
9. Zawór regulacyjny trójdrogowy z siłownikiem 1 kpl.
10. Zawór równoważący - 2 szt.
11. Zawór spustowy - 1 szt.

Sekcja glikolowego wymiennika ciepła

Szczegółowych informacji o danych technicznych zespołu TBXZ-A   
i jego doborze udzielają biura techniczno-handlowe Swegon.

Zespół TBXZ-A oferowany jest jako opcja dodatkowa.
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Nagrzewnica wodna
Układ wodnej nagrzewnicy powietrza składa się z obudowy wykonanej  
z blachy ocynkowanej oraz wężownicy. Wężownica zbudowana jest  
z rur miedzianych, na których osadzone są profilowane lamele aluminiowe.

Kolektory wężownicy wykonane są z miedzi. Króćce przyłączeniowe 
nagrzewnicy wykonane są ze stali. Króćce przyłączeniowe standardowo 
do wielkości średnicy Ø50 standardowo posiadają gwint zewnętrzny, 
powyżej tej średnicy mają zakończenie kołnierzowe.

W dużych wielkościach central, gdy jej wewnętrzne wymiary   
są większe niż 4200 mm szerokości i 2700 mm wysokości w sekcji  
nagrzewnicy montowane są dwie oddzielne wężownice z oddzielnymi 
króćcami podłączeniowymi. Króćce te łączone są we wspólny kolektor  
z jednym wejściem i jednym wyjściem czynnika.

Istnieją trzy warianty wyjść króćców podłączenia nagrzewnicy. 
Na wprost (wariant standardowy) z wyjściem z obudowy centrali.   
Skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku przepływającego   
powietrza lub skierowane w kierunku zgodnym do kierunku  
przepływającego powietrza. Ostatnie dwa warianty mają króćce   
schowane wewnątrz obudowy centrali.

Nagrzewnica standardowo wyposażona jest w króciec do montażu 
zanurzeniowego czujnika przeciwzamrożeniowego.

Jako opcja oferowana jest rama do montażu kapilary przeciwzamro-
żeniowej.

Jako opcje nagrzewnica może posiadać króćce: odpowietrzający   
i spustowy. Króciec odpowietrzający umieszczony jest na górnym  
króćcu wylotowym nagrzewnicy, a króciec spustowy na dolnym  
króćcu wejściowym do nagrzewnicy.

Istnieje możliwość zamówienia nagrzewnicy w wykonaniu specjalnym.

Nagrzewnica elektryczna
Nagrzewnica elektryczna składa się z obudowy wykonanej z blachy 
ocynkowanej oraz elementów grzewczych wykonanych ze stali  
nierdzewnej. Nagrzewnica spełnia stopień ochronności IP54.   
Nagrzewnica jest wyposażona w ustawialny termostat ograniczający  
z automatycznym odblokowaniem, który odcina czasowo napięcie 
zasilające jeśli temperatura osiągnie za wysoką wartość. 
Nagrzewnica posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem,   
które po wyzwoleniu musi zostać odblokowane ręcznie.

Minimalna prędkość przepływu powietrza przez nagrzewnicę nie 
powinna być mniejsza niż 1.0 m/s ze względu na ryzyko przegrzania.
W wykonaniu standardowym nagrzewnica może być zasilana 
napięciem 230 lub 400 V. Nagrzewnice elektryczne mogą być wyko-
nane z różnymi wariantami podziału mocy w zależności od potrzeb 
użytkownika. Podział stopni mocy nagrzewnicy należy każdorazowo 
skonsultować z biurami techniczno-handlowymi Swegon.

Istnieje możliwość zamówienia nagrzewnicy w wykonaniu specjalnym.

Sekcja nagrzewnicy
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Chłodnica wodna
Obudowa chłodnicy wodnej wykonana jest standardowo z blachy  
ocynkowanej. Wężownica chłodnicy wodnej jest wykonana z mie-
dzianych rur, na których osadzone są aluminiowe lamele. Kolektory 
wężownicy wykonane są z miedzi. Króćce podłączeniowe chłodnicy 
wykonane są ze stali. Króćce przyłączeniowe do wielkości średnicy   
Ø50 standardowo posiadają gwint zewnętrzny, powyżej tej średnicy 
mają zakończenie kołnierzowe.

W dużych wielkościach central, gdy jej wewnętrzne wymiary   
są większe niż 4200 mm szerokości i 2700 mm wysokości w sekcji  
chłodnicy montowane są dwie oddzielne wężownice z oddzielnymi 
króćcami podłączeniowymi. Króćce te łączone są w wspólny kolektor  
z jednym wejściem i jednym wyjściem czynnika.

Istnieją trzy warianty wyjść króćców podłączenia chłodnicy. 
Na wprost (wariant standardowy) z wyjściem z obudowy centrali.  
Skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku przepływającego 
powietrza lub skierowane w kierunku zgodnym do kierunku 
przepływającego powietrza. Ostatnie dwa warianty mają króćce  
schowane wewnątrz obudowy centrali.

Chłodnica może być wyposażona w odkraplacz montowany bezpo-
średnio za chłodnicą, który zapobiega porywaniu przez strumień 
przepływającego powietrza wykroplonej wody. Odkraplacz jest  
stosowany w centralach przy prędkości przepływu powietrza przez 
chłodnice wyższej od 2.6 m/s. Opory przepływu powietrza przez  
odkraplacz są niskie.

Każda chłodnica posiada tacę na skropliny ze stali nierdzewnej   
z króćcem odpływu po stronie inspekcyjnej. Do króćca odpływu   
należy podłączyć syfon wodny, który jest wyposażeniem dodatkowym.

Jako opcje chłodnica może posiadać króćce: odpowietrzający  
i spustowy. Króciec odpowietrzający umieszczony jest na górnym 
króćcu wylotowym chłodnicy, a króciec spustowy na dolnym króćcu 
wejściowym do chłodnicy.

Istnieje możliwość zamówienia chłodnicy w wykonaniu specjalnym.

Chłodnica freonowa
Obudowa chłodnicy bezpośredniego odparowania wykonana jest  
standardowo z blachy ocynkowanej. Wężownica chłodnicy jest  
wykonana z miedzianych rur, na których osadzone są aluminiowe 
lamele. Kolektory oraz króćce chłodnicy wykonane są z miedzi. 

Oferowane są warianty chłodnic jedno-, dwu- lub trzysekcyjnych.

W dużych wielkościach central, gdy jej wewnętrzne wymiary   
są większe niż 4200 mm szerokości i 2700 mm wysokości w sekcji  
chłodnicy montowane są dwie oddzielne wężownice.

Króćce zasilające chłodnicę przystosowane są do lutowania.

Chłodnica może być wyposażona w odkraplacz zamontowany 
bezpośrednio za chłodnicą, który zapobiega porywaniu przez strumień 
przepływającego powietrza wykroplonej wody. Odkraplacz jest  
stosowany w centralach przy prędkości przepływu powietrza przez 
chłodnicę powyżej 2.6 m/s. Opory przepływu powietrza przez  
odkraplacz są niskie.

Każda chłodnica posiada tacę na skropliny ze stali nierdzewnej   
z króćcem odpływu po stronie inspekcyjnej. Do króćca odpływu należy 
podłączyć syfon wodny, który jest wyposażeniem dodatkowym.

Istnieje możliwość zamówienia chłodnicy w wykonaniu specjalnym.

Sekcja chłodnicy
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Sekcja nawilżania
Sekcja nawilżania to specjalnie przygotowany moduł centrali Swegon SILVER, w którym instalowane są różne rodzaje 
nawilżaczy powietrza. Sekcja ta wykonana jest w standardzie zwiększonej szczelności oraz zwiększonej odporności  
na korozję. 

Powierzchnie wewnętrzne sekcji są malowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. Sekcja wyposażona jest w odpo-
wiednio przygotowaną tacą ociekową ze stali nierdzewnej oraz drzwi rewizyjne z wziernikiem. Istnieje możliwość 
wyposażenia sekcji w oświetlenie w hermetycznej oprawie oraz włącznik oświetlenia. 

W przypadku zlokalizowania sekcji po stronie tłocznej wentylatora wyposażona jest ona w drzwi wodoszczelne  
co gwarantuje brak jakichkolwiek wycieków wody. Długość sekcji nawilżania uzależniona jest od zastosowanego 
systemu nawilżania powietrza oraz od jego wydajności.

Dostępne do wyboru są następujace systemy nawilżania:

Nawilżacze parowe - dystrybutory pary sieciowej
W sekcji nawilżania montowane są specjalne lance parowe, poziome 
lub pionowe rozprowadzające do powietrza parę wysokoparametrową. 
Odpowiednia sztywność obudowy centrali umożliwia bezproblemowy 
montaż zespołu zaworu regulacyjnego z osprzętem bezpośrednio   
na ścianie centrali.

Nawilżacze parowe - wytwornice pary
W przypadku wytwornic pary typu elektrodowego, rezystancyjnego 
lub gazowego w sekcji centrali montowane są lance parowe dla pary 
niskociśnieniowej lub system dystrybucji pary typu  Opti Sorp.  
Wytwornice pary muszą być zlokalizowane na zewnątrz centrali  
w bezpośrednim jej sąsiedztwie ponieważ długość przewodów 
doprowadzających parę z wytwornic do lanc nie powinna   
przekraczać 4 m.

Nawilżacze wodne wysokociśnieniowe
W sekcji nawilżania montowany jest system dysz wysokociśnienio-
wych oraz odkraplacz. Dysze rozpylają do powietrza wodę 
zdemineralizowaną. Jednostka pompowa doprowadzająca wodę 
powinna być zlokalizowana na zewnątrz centrali w odległości nie 
większej niż 20 m.

Nawilżacze wodne niskociśnieniowe
Najbardziej higieniczny system wodnego nawilżania powietrza.   
W sekcji nawilżania montowany jest system dysz rozpylający do  
powietrza wodę zdemineralizowaną oraz przegroda z nienasią- 
kliwego, porowatego materiału. Materiał ten spełnia podwójną rolę: 
złoża z którego następuję odparowanie wody oraz odkraplacza 
zapewniającego rozdzielenie mokrej komory nawilżania od reszty   
centrali czy systemu kanałów wentylacyjnych.

Nawilżacze wodne złożowe
Tradycyjny system nawilżania powietrza wykorzystywany również jako 
komora chłodzenia adiabatycznego. Kompletny system dystrybucji 
wody, którą zraszany jest blok złoża nasiąkliwego.    
Wszystkie elementy tego systemu znajdują się w sekcji nawilżacza.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych systemów 
nawilżania, ich doboru oraz doboru sekcji nawilżania dostępne   
są w biurach firmy Swegon Sp. z o.o.
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Tłumik akustyczny central zbudowany jest z odpowiednio uformo-  
wanych kulis zapewniających efektywne tłumienie hałasu.    
Kulisy wykonane są z blachy ocynkowanej i wełny mineralnej.   
Wełna mineralna stanowiąca wypełnienie kulis pokryta jest   
na zewnątrz specjalną tkaniną z włókna szklanego. Materiał   
akustyczny tłumika zapewnia najwyższe wymogi wykończenia   
powierzchni jeśli chodzi o emisję włókien oraz łatwość czyszczenia.   
Kulisy można czyścić na mokro. 

Oferowane są cztery warianty wykonania kulis tłumika:

- kulisy wypełnione wełną mineralną z zewnętrzną powłoką   
 z włókniny szklanej,

- kulisy wypełnione wełną mineralną z zewnętrzną powłoką   
 z włókniny szklanej oraz pokryte dodatkowo blachą perforowaną,

- kulisy wypełnione wełną mineralną, która jest pokryta na zewnątrz  
 folią oraz blachą perforowaną,

- kulisy wypełnione wełną mineralną z zewnętrzną powłoką   
 z włókniny szklanej oraz pokryta dodatkowo blachą perforowaną  
 z rezonatorem. Kulisy te posiadają lepsze własności tłumiące   
 dla określonych częstotliwości.

Sekcja tłumika

Wentylator z napędem pasowym
Drugi z dwóch wariantów wentylatorów stosowanych w centralach  
Swegon SILVER to wentylator promieniowy obustronnie ssący   
z napędem pasowym. Wentylator wraz z silnikiem napędowym   
umieszczony jest na stalowej ramie zamocowanej na gumowych   
lub sprężynowych amortyzatorach, zapobiegających przenoszeniu  
drgań na obudowę centrali.

Silnik wentylatora promieniowego wykonany jest w klasie ochrony   
IP55 i klasie efektywności energetycznej EFF-3. Istnieje możliowść  
zamówienia silnika o podwyższonej klasie energetycznej EFF-1.
Do wentylatora oferowane są trzy typy silników: jedno-, dwu-   
i trzy biegowe.

W konfiguracji centrali, gdy za sekcją wentylatora umieszczona jest 
sekcja funkcyjna wymagająca równomiernego przepływu powietrza 
(np. sekcja tłumika lub sekcja nagrzewnicy) standardowo wentylator 
wyposażony jest w rozpraszacz powietrza.
Wkład wentylatora opcjonalnie dostępny jest w specjalnej    
antykorozyjnej ochronie oraz w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Wentylator z napędem bezpośrednim
Wentylator promieniowo-osiowy z napędem bezpośrednim to 
najczęściej stosowany typ wentylatora w centralach Swegon SILVER.

Wirnik wentylatora wykonany jest z blachy ocynkowanej i dodatkowo 
pomalowany proszkowo. Wentylator wraz z silnikiem napędowym   
umieszczony jest na stalowej ramie, zamocowanej na gumowych   
lub sprężynowych amortyzatorach, zapobiegających przenoszeniu   
drgań na obudowę. Silnik wentylatora przystosowany jest do  
współpracy z przetwornicą częstotliwości. Silnik może być    
dostarczany z lub bez przetwornicy częstotliwości. Silnik wentylatora 
promieniowo-osiowego wykonany jest w klasie ochrony IP55 i klasie  
efektywności energetycznej EFF-3. Istnieje możliwość zamówienia   
silnika o podwyższonej klasie energetyczcznej EFF-1. 

Wkład wentylatora opcjonalnie dostępny jest w specjalnej antyko-  
rozyjnej ochronie, w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Sekcja wentylatora
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Sekcja inspekcyjna, dystansowa

Czerpnia powietrza
Czerpnie powietrza stosuje się do central zainstalowanych na zewnątrz 
pomieszczeń.

Obudowa czerpni wraz z łopatkami wykonana jest z blachy  
ocynkowanej. Łopatki czerpni są specjalnie wyprofilowane i na stałe 
osadzone zabezpieczając przed zasysaniem przez centralę wody   
i śniegu.

Czerpnia posiada siatkę metalową zabezpieczającą przed wpadaniem 
do środka centrali zanieczyszczeń np. liści.

W zależności od rozmiaru bloku centrali, czerpnia przychodzi   
zamontowana do bloku lub oddzielnie.

Dla bloku o długości całkowitej większej niż 2,4 m czerpnia jest   
dostarczana jako oddzielny element. 

Dla dużych wielkości central czerpnie dostarczane są jako dwa  
oddzielne elementy (sekcja wylotowa ma dwa oddzielne otwory).

Sekcja inspekcyjna
Sekcja inspekcyjna central to sekcja pusta wyposażona w drzwiczki   
inspekcyjne. Sekcja umożliwia inspekcję części funkcyjnych.

Sekcja inspekcyjna może być oddzielną sekcją lub jedną częścią  
wielofunkcyjnej sekcji. Drzwi inspekcyjne sekcji mogą być wyposażone 
w wziernik.

Sekcja dystansowa
Sekcja dystansowa może być oddzielną sekcją lub jedną częścią  
wielofunkcyjnych sekcji. Sekcja dystansowa nie posiada drzwi   
inspekcyjnych.

Wyrzutnia powietrza
Wyrzutnie powietrza stosuje się do central zainstalowanych   
na zewnątrz pomieszczeń.

Wyrzutnia posiada siatkę metalową zabezpieczającą przed wpadaniem 
do środka centrali zanieczyszczeń np. liści.

W zależności od rozmiaru bloku centrali, wyrzutnia przychodzi   
zamontowana do bloku lub oddzielnie.

Dla bloku o długości całkowitej większej niż 2,4 m wyrzutnia jest   
dostarczana jako oddzielny element. 

Dla dużych wielkości central wyrzutnie dostarczane są jako dwa  
oddzielne elementy.

Oferowanych jest kilka wariantów konstrukcyjnych wyrzutni powietrza.

Czerpnia, wyrzutnia
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Wyposażenie dodatkowe

Oświetlenie wewnątrz centrali
W oświetlenie mogą być wyposażone np. sekcje wentylatora, filtra    
czy sekcje inspekcyjne.

Lampa oświetleniowa montowana jest w górnej części sekcji funkcyjnej. 
Klosz lampy spełnia normy bezpieczeństwa IP54 lub IP55. 

Centrala może posiadać indywidualny wyłącznik oświetlenia   
umieszczony na zewnątrz obudowy.

Wziernik
W wziernik mogą być wyposażone drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora,   
filtra, wymiennika do odzysku ciepła, sekcji nawilżania, sekcji inspekcyjnej.

Średnica wziernika wynosi 200 mm. 

Presostat
Presostat służy do pomiaru spadku ciśnienia na filtrze. Presostat zamontowany 
jest w płycie obudowy centrali.

Centrale Swegon SILVER mogą posiadać całą gamę wyposażenia dodatkowego. Poniżej przedstawiono kilka 
przykładów dodatkowych akcesorii central Swegon SILVER.

Wyłącznik serwisowy
Wyłącznik serwisowy centrali montowany jest na obudowie zewnętrznej   
sekcji wentylatora.

Obok wyłącznika mogą być zamontowane dwa gniazda prądowe dla celów  
serwisowych o klasie zabezpieczenia IP 65.
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Mechanizm otwarcia drzwi
Mechanizm umożliwiający utrzymywanie drzwi inspekcyjnych centrali   
w stałej pozycji.

Wyposażenie dodatkowe

Mechanizm pomocniczy
Mechanizm umiżliwiający w prosty sposób wysunąć silnik czy wentylator   
z sekcji wentylatora na zewnątrz obudowy centrali.

Zadaszenie nad drzwiami inspekcyjnymi centrali
Zadaszenie stosuje się przy wariancie montażu central na zewnątrz   
pomieszczeń.

Syfon wodny
Syfon wodny jest przeznaczony do montażu na króćcu drenażowym
chłodnicy oraz krzyżowego i glikolowego wymiennika do odzysku ciepła.
Wraz z syfonem dostarczany jest komplet elementów montażowych.
Na połączeniu syfonu z kanalizacją nie należy stosować redukcji średnicy.
W wypadku montażu central na zewnątrz syfon wodny powienien być 
wyposażony w kabel grzewczy.
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SEBA to kompletny zespół pompowo-regulacyjny, służący 
do regulacji wydajności nagrzewnic lub chłodnic wodnych.

Zespół ten stosowany jest w układach hydraulicznych,             
w których opory przepływu przez zawór regulacyjny po-
krywa pompa obiegu pierwotnego.

W skład zespołu wchodzą: pompa wodna obiegu z regulacją 
wydajności, 3-drogowy zawór regulacyjny z siłownikiem, 
zawory odcinające, zawór z nastawą wstępną i wyjściami 
pomiarowymi, zawór zwrotny, zawór spustowy oraz kom-
plet termometrów.

Zespół SEBA oferowany jest w 5 wielkościach. 

Króćce podłączeniowe zespołu są średnicy 25, 40, 50, 65 
i 80 mm. Do średnicy 65 mm króćce posiadają połączenie 
gwintowane, a o średnicy 80 mm połączenia kołnierzowe.

Zespoły wyposażone są standardowo w metalową obudo- 
wę malowaną proszkowo i posiadającą izolację termiczną. 
Pokrywę obudowy można w prosty sposób zdemontować  
w razie konieczności przeprowadzenia przeglądu lub ser-
wisu.

Wyposażenie dodatkowe
- zawór z nastawą wstępną zamontowany   
 po stronie wtórnej

- izolacja przeciwkondensacyjna zespołu   
 przeznaczonego do chłodnicy

Zespół pompowo-regulacyjny SEBA

Schemat blokowy zespołu 
pompowo-regulacyjnego SEBA

Zespół pompowo-regulacyjny SEBA

Nagrzewnica/
chłodnica

Zasilanie 
wody 

z 
zewnątrz

Wymiary, waga

SEBA
DN 

Króćce
A B C D E F

Waga
kg

11 25 480 370 110 200 130 130 30

12 32 480 370 110 200 130 130 35

13 50 675 600 175 300 200 200 55

14 65 675 600 190 300 200 200 120

15 80 1035 1045 245 400 500 300 200

Dobór zespołu pompowo-regulacyjnego przedstawia oddzielna instrukcja 
dostępna na stronie internetowej www.swegon.pl w zakładce instrukcje.  
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Opis ogólny
Układ automatycznej regulacji i sterowania o nazwie ELQA 
to kompletny system sterowania dostępny w 30 różnych 
wariantach. Oferowana ilość opcji pozwala na zrealizowa-
nie większości występujących w praktyce układów regulacji  
systemów klimatyzacji.

Automatyka ELQA jest wykonana indywidualnie pod kątem 
potrzeb każdej instalacji.

Układ automatyki ELQA jest zbudowany na bazie mikro-
procesorowego regulatora. Regulator steruje wszystkimi   
funkcjami i wyposażony jest w wyświetlacz tzw. panel 
operatorski.

W wykonaniu standardowym podzespoły układu ELQA są 
przystosowane do zasilania napięciem trójfazowym 400V.

Wszystkie elementy automatyki ELQA umieszczone 
są w szafach sterowniczych

Elementy automatyki central Swegon SILVER

Funkcje pracy
Systemy ELQA mogą być wykonane w wariancie przygoto-
wanym do pracy z nadrzędnym układem kontroli i stero-
wania BMS.

Układy ELQA mogą być wyposażone opcjonalnie w wiele 
dodatkowych funkcji.

Obudowa szafy sterowniczej układu posiada stopień ochro- 
ny IP54. Opcjonalnie można otrzymać stopień ochrony        
IP65 .

Szafa sterownicza jest przeznaczona do montażu na ścianie.

Nastawy wszystkich parametrów są wprowadzane w po-
mieszczeniu fabrycznie. Każdy układ jest testowany przed 
wysyłką.

Opis wyposażenia szafy sterowniczej
W wykonaniu podstawowym w szafi e sterowniczej znajdują 
się elementy podane poniżej. 
• Wyłącznik główny.
• Automatyczne bezpieczniki.
• Styczniki.
• Wyłącznik silnikowy z wyzwoleniem termicznym  

i magnetycznym.
• Regulator (Sterownik).
• Transformator.
• Przekaźniki.
• Przełącznik trybu pracy     

(praca automatyczna-stop-praca ręczna).
• Układ zabezpieczający przed zamarznięciem  

nagrzewnicy wodnej.
• Układ rozruchowy pompy nagrzewnicy, chłodnicy.
• Zegar cyfrowy sterujący czasem pracy centrali   

w rozbiciu na godziny i dni tygodnia (wewnętrzny  
zegar w sterowniku).

• Listwy zaciskowe dla czujników i siłowników.
• Listwy zaciskowe dla zewnętrznych styków zwiernych 

wyłączających centralę (230 V lub 24V).
• Listwy zaciskowe do sygnalizacji trybu pracy centrali.
• Listwy zaciskowe dla zewnętrznego sterowania.
• Schemat funkcjonalny z opisem funkcji, umieszczony  

na przodzie szafy sterującej.
• Kompletna dokumentacja układu sterowania.

Oprócz podstawowych funkcji układ sterowania posiada 
następujące możliwości:

Funkcje sterowania i regulacji układu ELQA
• Programowanie czasu pracy centrali w rozbiciu   

na godziny i dni tygodnia.
• Sterowanie pracą pompy obiegowej nagrzewnicy  

wodnej w zależności od zapotrzebowania.   
Program pracy ciągłej lub okresowej.

• Sterowanie pracą pompy obiegowej chłodnicy   
wodnej  w zależności od zapotrzebowania.   
Program pracy ciągłej lub okresowej.

Funkcje nadzoru układu sterowania ELQA
• Awaria wentylatorów.
• Oblodzenie nagrzewnicy wodnej.
• Awaria pompy nagrzewnicy.
• Przegrzanie nagrzewnicy elektrycznej.
• Nieprawidłowy przepływ powietrza.
• Wykrycie ognia i dymu.
• Awaria agregatu chłodniczego/pompy chłodnicy.

Odczyt parametrów
• Wartości temperatur ze wszystkich podłączonych  

czujników.
• Zadana wartość nastawy.
• Wartości sygnałów sterujących.
• Aktualny czas.
• Sygnalizacja pracy i wyzwolenia alarmu.
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Profesjonalny serwis Swegon

Właściwa obsługa serwisowa gwarantuje pewne i niezawodne działanie systemu oraz niskie koszty eksploatacyjne.

W naszych oddziałach serwisu oferujemy następujące usługi:

• Montaż, podłączanie, uruchamianie i regulację central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
• Montaż, podłączanie, uruchamianie układów sterujących do central.
• Montaż, podłączenie i regulację systemów nawilżania powietrza.
• Montaż, podłączanie, uruchamianie agregatów chłodniczych współpracujących z centralami klimatyzacyjnymi.
• Pomiary parametrów systemu wentylacyjnego, a w tym m.in.: pomiary wielkości przepływu powietrza,    
 pomiary temperatury i wilgotności powietrza, pomiary głośności.
• Regulacje systemów klimatyzacyjnych, a w tym m.in.: regulację wielkości przepływu powietrza,     
 regulację temperatury oraz wilgotności powietrza.
• Inspekcję i czyszczenie kanałów wentylacyjnych.
• Wymianę filtrów i innych części eksploatacyjnych.
• Naprawę i wymianę zużytych części.
• Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
• Doradztwo w zakresie technicznym, eksploatacji urządzeń, energooszczędności systemów.
• Optymalizacja pracy urządzeń w trakcie eksploatacji w zależności od zmieniających się potrzeb użytkownika.
• Aktualizacja oprogramowania i możliwość unowocześniania starszej wersji urządzeń.

Serwis Swegon Sp. z o.o. w Polsce posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze systemów wentylacji   
i klimatyzacji. Na bieżąco korzystamy także z pomocy, posiadających długoletnie doświadczenie, działów serwisowych 
zakładów macierzystych Swegon, produkujących urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne w Szwecji.

Ciągły i dynamiczny rozwój naszej firmy idzie w parze z troską o zagwarantowanie najwyższej jakości usług 
serwisowych. Wymagania polskiego rynku są coraz wyższe, dlatego niezwykle istotna jest umiejętność dostosowania 
istniejących układów klimatyzacji do zmieniających się warunków użytkowania. Energooszczędność i optymalizacja 
pracy urządzeń w trakcie użytkowania w dużej mierze decydują o ich faktycznej ocenie i końcowym zadowoleniu 
klienta.

Działamy na terenie całej Polski

Skorzystaj z umów serwisowych Swegon
Najkorzystniejszą formą współpracy z naszym serwisem jest podpisanie długoterminowej umowy serwisowej. 
Odpowiedzialność za niezawodną pracę oraz terminowe przeglądy spoczywa wówczas na naszych pracownikach,  
na bieżąco korygowane są również nastawy pracy urządzeń w zależności od aktualnych potrzeb. 

Korzyści płynące z podpisania umowy to m.in.:

• Najkrótszy możliwy czas reakcji na zgłoszenie awarii.
• Najniższe ceny usług, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.
• Zapewnienie terminowego wykonywania przeglądów gwarancyjnych i konserwacji urządzeń,     
 poprzez wcześniejszą koordynację kalendarza i ustalenie dogodnych dla obu stron terminów.
• Możliwość przedłużenia gwarancji na urządzenia, w przypadku gwarancji standardowych.

Gdynia

Tarnowo Podg.

Katowice

Kraków

Warszawa

Wrocław

Gorzów
Wlkp.

Łódź

Lublin

Zapewnienie szybkiej i efektywnej obsługi serwisowej jest naszym 
największym priorytetem. Dlatego stworzyliśmy liczne punkty serwisowe  
na terenie całego kraju, co pozwala na niemal natychmiastową reakcję  
w przypadku zgłoszenia awarii.

Siedzibą główną Swegon Sp. z o.o. jest Tarnowo Podgórne koło Poznania, 
tam również znajduje się magazyn części i główna baza serwisu.

Dlaczego warto wybrać Swegon jako firmę serwisową?

• Lokalizacja serwisu na terenie całej Polski zapewnia krótki czas reakcji na wezwanie serwisowe.
• Zapewniamy bezpośredni, szybki dostęp do części zamiennych.
• Gwarantujemy właściwy dobór materiałów eksploatacyjnych po konkurencyjnych cenach.
• Wysokie kwalifikacje naszych pracowników, posiadających dostęp do najnowszych materiałów szkoleniowych,   
 dają gwarancję fachowej obsługi pełnej gamy oferowanych przez Swegon urządzeń.
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