CONDAIR ME
התקנת מאייד ומצנן
פעילות אנרגתית מאד נמוכה

הוספת לחות וקירור ע”י אידוי

יחידת האיוד
מי אספקה או מים מטופלים באוסמוזה הפוכה
נשאבים לחלקה העליון של יחידת האיוד
וזורמים למטה על פני המשטחים הגליים
יחידת האיוד האיוד .כאשר האוויר עובר דרך
יחידת האיוד הוא רווי בלחות ומצונן ללא
טיפות .מיחידות האיוד נבנות בהתאמה אישית
ויכולות להיות ברוחב של  600מ"מ עד 4,200
מ"מ ,ובגובה של  625מ"מ עד  4,000מ"מ
ניתן לשלב מערכות מרובות ל -יחידות טיפול
אוויר ( )AHUגדולות יותר

יחידות איוד מסיבי זכוכית או פוליאסטר
היחידות מאפשרות פעולה יעילה מאד עם
מפל לחץ נמוך במיוחד יש שתי אופציות:
קסטות פוליאסטר לבנות וחזקות  ,מוגנות על
ידי פטנט ,או קסטות סיבי זכוכית מאושרות
לפי תקן ) A2-S2-DO UL900 (UL 900ללא
שחרור חלקיקים.

מגש ניקוז עם נורת  UVטבולה.
נורת  UVטבולה נלחמת בגידול חיידקים
במים לאחר שנחשפו למזהמים בזרם האוויר.
הטיפול במים נמשך גם כאשר המכשיר אינו
פועל

חיישני מוליכות וטמפרטורה.
ניתן לשלוט במעגלי שטיפה היגייניים
שגרתיים באמצעות טיימר או להפעילם על
ידי חיישני טמפרטורה ומוליכות דבר זה מונע
בזבוז מים על ידי הבטחת שטיפות רק בעת
הצורך.

מערכת שאיבה רב שלבית
עד שבע משאבות  , 24Vdcעם אימפלרים
מגנטיים מציעים שליטה של עד שבעה שלבים
כסטנדרט ,ומאפשרים התאמות מפנל הבקרה
ללא תיקונים מכאניים כלשהם לשסתומים.
צריכת האנרגיה התפעולית הנה
פרופורציונלית לתפוקה עם פעולת מערכת
שלמה על  85-536Wבלבד.

Condair ME

מאייד ומצנן

Condair ME
לחלוח וקירור מאייד

פנל בקרה במסך מגע
פנל בקרה במסך מגע עם ממשק אינטואיטיבי
מאפשר פעילות מבוססת תוכנה כולל תצוגות
מפורטות של תפעול ,שירות ושל שגיאות.
חיבור  USBמאפשר עדכוני תוכנה והורדה
של דוחות כולל היסטורית פעולה ניתן לחבר
את המערכת גם למערכת מנוהלת סוללה
.BMS-

אוסמוזה הפוכה /אולטרה סגול /יונים של
כסף בקו הזרימה
ניתן לטפל במים הנכנסים למערכת
באוסמוזה הפוכה  ,יונים של כסף או טיהור
ע"י אולטרה סגול לצורך בקרה היגיינית
נוספת ולצורך תחזוקה מועטה יותר.
חיבור צינור ניקוז יחיד
שפיעה משולבת מבטלת את הצורך בצינור
ניקוז נוסף.
צינור ניקוז הנעזר במשאבה
צינור ניקוז הנעזר במשאבה משפר את בקרת
הלחות על ידי ניקוז מהיר עד פי חמש מניקוז
בגרביטציה ,ומצמצם את הצורך בתחזוקה על
ידי סילוק מרבית שאריות החומרים
המזוהמים
יחידה הידראולית חיצונית או פנימית
ניתן להתקין יחידה הידראולית ,המוגנת על
ידי פטנט ,בתוך או מחוץ ליט"א ,ובכך לאפשר
גישה אל כל הרכיבים המכאניים ללא צורך
להיכנס פנימה

It can operate on mains or
demineralised water and as
evaporation is instant, without any
aerosols, it requires a very short
section length within the duct and has
ה Condair ME-הוא מוסיף לחות מאייד
an intrinsically hygienic droplet-free
המספק בקרת לחות וקירור ,תוך שימוש
design.
באנרגיה מועטה במיוחד.

A single unit can provide large duties
of up to 1,000kg/hr while operating
on 50-85% less energy than other
יחידה אחת יכולה לספק עד  1,440ק"ג/שעה
conventional in-duct evaporative
תוך שימוש ב 50-58%פחות אנרגיה מאשר
humidifiers.
מוסיפי לחות קונבנציונאליים.

The Condair ME is an in-duct
evaporative humidifier that provides
המערכת פועלת עם מי רשת או מים מטופלים
low energy humidity control and
ומכיוון שהאיוד הוא מיידי ,ללא כל טיפות,
cooling.
נדרש מרחק ספיגה קצר ביותר.

 Condair MEעם יחידה הידראולית המורכבת בתוך יט"א

Caption

טכנולוגיה חדשנית
יחידה הידראולית עצמאית
 Condair MEהינה בעלת יחידה הידראולית
קומפקטית עצמאית המוגנת על ידי פטנט,
המשלבת מיכל מים ,עד חמש משאבות וצינור
ניקוז הנעזר במשאבה .ניתן להתקנה בתוך
היט"א או בחוץ על קיר חיצוני.
התקנה חיצונית עומדת בדרישות UL
ומאפשרת ביצוע עבודות תחזוקה ללא צורך
בהשבתת היט"א התקנה פנימית מצמצמת
את דרישות ההרכבה.
היחידה ההידראולית החדשנית מגיעה כאשר
היא מורכבת במלואה עם חיבורי צינור פשוטים
להרכבה  ,ברגים לשחרור וכני משאבה
מחוזקים ידנית לצורך תחזוקה קלה .ניתן
להסיר או להחליף את היחידה ההידראולית
המלאה ,או כל אחד מרכיביה הבודדים  ,תוך
דקות  ,דבר שהופך את הCondair ME-
לאידיאלי לאפליקציות חיוניות הדורשות זמן
עצירה מינימאלי.
רכיבי מתח נמוך ביחידה ההידראולית
מגבירים את הבטיחות עבור העובדים עם
המערכת.

בקרת שלב בהנעת משאבה
משאבות מרובות בעלות צריכת אנרגיה
נמוכה מאפשרות שליטה מבוקרת בחמישה
שלבים כסטנדרט ,על יחידות ברוחב של עד 3
מ' ,ועד לשבעה שלבי בקרה על יחידות
ברוחב של  3-4.2מ' .שלא כמו מערכות של
משאבה יחידה ,ניתן לכוונן את התפוקה על
לוח הבקרה ללא כל שינויים מכאניים
בשסתומים .משאבות מרובות גם מצמצמות
עלויות מכיוון שניתן לעמוד בתפוקות נמוכות
עם מספר מינימאלי של משאבות וצמצום
בצריכת אנרגיה בהתאמה .כאשר שתי
משאבות פועלות  ,המרטיב צורך רק , 85W
שלא כמו מערכת של משאבה יחידה שתזדקק
לעד .500W
צינור ניקוז הנעזר במשאבה
צינור הניקוז של  Condair ME’sהנעזר
במשאבה מפנה יותר מזהמים מהיחידה
מאשר צינורות הניקוז בגרביטציה הרגילים ,
ומשלים ניקוז מערכת מלא במהירות גדולה פי
חמש .בנוסף לצמצום דרישות התחזוקה,
משמעות מחזור הניקוז המהיר יותר היא
שהוא משלים את שגרת ההיגיינה שלו וחוזר
לספק תפוקה אופטימאלית במהירות רבה
יותר ,ובכך משפר את בקרת הלחות.

לוח בקרה במסך מגע
 Condair MEמורכב מבקרת מסך מגע
מתקדם שהופך את המערכת לקלה לשימוש
ולהתקנה ,עם הפעלה מבוססת תוכנה.
המידע המוצג מכיל הגדרות ,את המצבים
העכשוויים של לחות האוויר והטמפרטורות,
כמו גם את גובה המים ,את הטמפרטורה ואת
המוליכות.
דרישות תחזוקה ,כמו גם התראות על
תקלות ,מוצגות ומתועדות לאזכורים עתידים,
וניתנות גם להורדה באמצעות חיבור .USB
מדריך לפתרון בעיות על בסיס  Q&Aכדי
לעזור לזהות בעיות ולפתור אותן .המערכת
יכולה להתחבר ל BACnet-או לModbus-
 BMSכסטנדרט (פרוטוקולים מורשים של
ו LonWorks-עם מעגל מודפס PCB -
אופציונאלי) והתוכנה יכולה להתעדכן
באמצעות נקודת יציאת ה USB-שלה.
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 Condairעם יחידת מים המורכבת חיצונית.
ME

פתח גדול לגישה פנימית
קלה-אין צורך בשום פירוק
לצורך תחזוקה.

ברגים בשחרור אצבע
מגוף להשוואת לחצים
לאפליקציות להרכבה חיצו־
נית.
מבואה למים

חיבור ניקוז יחיד ( להתקנה
בצד שמאל או ימין) עם
שפיעה משולבת

רתמת כבל חשמל משולבת
(  )IP67עם פלגים מעוצבים
לפי תקן  DINמאפשרים
הגנה וחילופים מהירים של
רכיבים.

צינור ניקוז בגרביטציה ללא
תקלות

חיישני מוליכות מים
וטמפרטורות (אופציונאלי)
עם תיקון טמפרטורה
אוטומטי

חיישן אלקטרוני רב שלבי
מציע ניטור רמת מים מדויק
ואמין.

מיכל מטונגסטן מחוזק בסיבי
זכוכית ,מעוצב בהזרקה עם
Biomaster® impregnation
נגד חיידקים.

צריכת אנרגיה נמוכה ומשאבות
חיצוניות שקטות ,ללא חלקים
המחוברים מכאנית ,מקנות חיי
שירות ארוכים ובקרה מרובת
שלבים כסטנדרט.

ניקוז בעזרת משאבה

אוויר חם ויבש

אוויר לח וקריר

אפקט קירור עם אידוי

קירור בעזרת אידוי
על כל  1ק"ג/שעה של מים המתאיידים מה-
 Condair MEנפלטים לזרם האוויר 0.68KW
של קירור באיוד Condair ME .יחיד יכול
לספק עד  1,440ק"ג/שעה לחות ,ויכול לספק
כ 950kW-של קירור לשעה ,בעת שהוא פועל
על פחות מ.1kW-
אפשר להשתמש בטכניקת קירור זו ישירות
באוויר הצח שניכנס לבניין או דרך מערכות
קירור עקיפות של אוויר פלטה .על ידי הרטבת
האוויר שנפלט ניתן להוריד את הטמפרטורה
מתחת לזו של האוויר הצח שנכנס.

מערכת השבת חום מעבירה חלק מאנרגית
קירור זו לתוך האוויר הצח הנכנס ,ובכך
מורידה את הטמפרטורה שלו ומצמצמת את
הצורך בקירור מכאני יקר יותר.

ה Condair ME-אידיאלי לשימוש במערכות
 , Free Air Coolingכגון אלו שנמצאות
בשימוש במרכזי נתונים ,בהם יש שימוש
בכמות גדולה של אוויר כדי לקרר סביבה
פנימית .על ידי הוספת לחות לתוך זרם אוויר
נכנס ,הטמפרטורה יורדת ,ובכך מורחב
היקף הקירור של המערכת.

מחטא אולטרה סגול אופציונאלי שקוע בתוך מיכל

תפעול היגייני
הוספת לחות על ידי אידוי בשילוב עם
התכונות המתקדמות של Condair ME
הופכת אותו למוסיף לחות ההיגייני ביותר
הקיים.
מוסיפי לחות באידוי מקנים בקרת לחות
נטולת אירוסול בתוך הצינור ,ומבטלים
לחלוטין את הסכנה של שאיפת חיידקים.
מונעים מהמים להישאר ולעמוד במלחלח ,בין
אם באמצעות טיימר ,או בין אם באמצעות
מערכות ניקוז או הורדת מים עם בקרת
מובילות .דבר זה מדכא את צמיחת החיידקים
בתוך המערכת ונלחם בהיווצרות אבנית .כדי
לצמצם את צריכת המים ניתן להניע את
המערכות הללו על ידי מוליכות מים או
טמפרטורה עם חיישנים אופציונאליים כך
שהורדות מים יתרחשו רק בעת הצורך.
מגש הניקוז של מודולות האיוד יכול להיות
מורכב עם יחידת טיפול מים אולטרה סגולית
שקועה אשר הורגת מיקרו אורגניזמים במיכל.
דבר זה הנו יעיל יותר מאשר טיפול בקו

האספקה ,מכיוון שהוא נלחם בצמיחת
חיידקים במים לאחר שנחשפו למזהמים
בזרם האוויר .הדבר גם מקנה חיטוי אולטרה
סגולי מתמשך למים במערכת ,אפילו כאשר
היחידה אינה בשימוש.
יש אפשרות לקבל גם קו אספקת מים חלופי,
טיפול אולטרה סגול או יוני כסף.

אופציות

סקירת מערכת בקרת ME

לוח בקרת שלבo-

בקרת
ME

הזנת
 MEישירה

1

אולטרה סגול שקוע

o

חיישני מוליכות וטמפרטורה

o

-

2

אינדיקציה לתקלה מרחוק

o

איתור פגם במשאבה

o

איתור נזילה

o

 BMSחיבוריות ()ModBus

s

 BMSחיבוריות ( BTLמאושר )BACNet or LonWorks

o

מכסה מגן למודולה הידראולית

o

חיישן הגנת קיפאון

o

ערכת חסימה למודולת איוד

o

ערכת התקנה חיצונית למודולה הידראולית

o

טיפול יוני כסף למים בקו

o

טיפול מים אולטרה סגולי בקו

o

משאבת מינון (, Condairרטוב’)

o

משאבת חיטוי

o

ערכת שסתום טיהור ,ניקוז וכניסה

s

שסתומי בקרת שלב

-

לוח בקרה במסך מגע רב תפקודי

s

לוח בקרה On/off

-

-

3
4

מודולת איוד (ארוזה כאשר היא מהודקת בצורה
שטוחה) מנירוסטה 304
יחידה הידראולית לחלוטין עם ריתמת כבל
מחוברת.
לוח בקרה
צינורות בחיבור פנימי

o
o
o

4

o
o

1

3

o

2

o
o
o

s
=Sסטנדרטי  = Oאופציונלי

אופציות קסטת איוד
אופציית קסטת איוד

יעילות
()%

מטריצת חומר הבידוד
(פוליאסטר)
מטריצת סיב
(סיב זכוכית)

85
95
75
85
95

מהירות אוויר מקסימאלית דקות/שניות
דירוג אש

ללא מפריד טיפות

DIN EN 53438 Class F1

3.7

Euro Class AS-S2, DO
()UL 900

3.5

עם מפריד טיפות

4.5

נתונים טכניים
מודולת האיוד
ממדים (מ"מ)2X

לחץ אספקה (בר)
מים קבילים

אספקת כוח
()Vac / Ph / Hz

כוח
צריכה ()W

לוח בקרה
דירוג IP

W: 600 - 4,200
H: 625 - 4,000

10 - 2

50/60 / 1 / 110-250

536 - 85

IP
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