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U

rządzenie jest przeznaczone do sprawdzania szczelności wewnętrznej i zewnętrznej central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Pozwala na wywołanie w badanej centrali kontrolowanego nadciśnienia lub podciśnienia powietrza względem ciśnienia atmosferycznego oraz różnicy ciśnień między stroną powietrza
tłoczonego i usuwanego. Wynik badania stanowi podstawę do dopuszczenia centrali do zastosowania
w instalacji wentylacyjnej oraz określenia klasy szczelności istotnej przy kwalifikacji do zastosowań o specjalnych
wymaganiach w zakresie czystości powietrza.
Urządzenie wchodzi w skład unikatowego w skali krajowej systemu pomiarowego, który daje możliwość prowadzenia
kompleksowych badań central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Cechą wyróżniającą system jest badanie przepływu
ciepła w rzeczywistym komponencie budowlanym z jednoczesnym przepływem czynnika roboczego.
Kontrola szczelności central wentylacyjnych:
		

zgodnie z normami PN-EN 308:2001
i PN-EN-13141-7:2010

Nadciśnienie lub podciśnienie podczas sprawdzania szczelności zewnętrznej: od -400 do +400 Pa
Różnica ciśnień podczas sprawdzania szczelności wewnętrznej:

od 100 do 250 Pa

Zakres pomiarowy przecieku:

od 0,25 do 40 m3/h
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D

evice controlling tightness of air handling units with heat recuperation. The device checks tightness of
internal and external air handling units with heat recuperation. It helps to generate controlled positive
and negative pressure in the air handling unit and to maintain the difference in the pressure of the air that
is blown in and out. Based on the results of tests, the air handling unit can then be approved for practical
application, and its tightness classified, which is necessary for special areas of application with strict requirements
on air quality.
The device constitutes an element of an original measuring unit enabling complex verification of air handling units
with heat recuperation. An outstanding feature of the product is its ability to test heat flow in a real component with
concurrent flow of a working medium.
Control of tightness of air handling units:
		

according to PN-EN308.2011 and
PN-EN-13141-7:2010

Positive and negative pressure at the time of verification of external tightness: from -400 to +400 Pa
Pressure difference during inner tightness check:

from 100 to 250 Pa

Leakage measurement range:

from 0.25 to 0.40 m3/h
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