Centrala sekcyjna

BD
ZEWNĘTRZNA

SPRAWNOŚĆ

odzysku ciepła do

Wydajność

Typ urządzenia

System automatyki

Rodzaj ﬁltrów

700 – 100 tyś m³/H

STOJĄCE

PLUG&PLAY

Wstępne G1-G4,
dokładne M5, F7, F9,
absolutne H10-H14,
węglowe, elektrostatyczne, UV

Wykonanie
ZEWNĘTRZNE

Sprawność
odzysku ciepła
DO 92%

92%

Zastosowanie
BIURA
OBIEKTY SPORTOWE,
KOMPLEKSY PRZEMYSŁOWE,
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Opis produktu
Sekcyjne centrale klimatyzacyjne BD to wysokosprawne urządzenia, przeznaczone do wentylacji
i klimatyzacji wszystkich rodzajów obiektów, a w szczególności dużych kompleksów przemysłowych
i przestrzeni użyteczności publicznej.
Centrale sekcyjne BD produkowane są w 22 standardach wykonania, pokrywających zakres wydatków
od 700 do 100 000 m³/h, w standardowych zestawach nawiewnych, wyciągowych oraz jako zespoły
nawiewno-wywiewne. Na życzenie klienta oferujemy również centrale o większej wydajności.
Centrale sekcyjne BD umożliwiają ustawienie dobrowolnej konﬁguracji sekcji do uzyskania określonej
obróbki powietrza, przy użyciu szerokiej gamy podzespołów w ramach danej funkcji. Ideą central
sekcyjnych jest umożliwienie elastycznego doboru sekcji funkcjionalnych, gwarantujących spełnienie
najbardziej wyspecjalizowanej obróbki powietrza. Elastyczny dobór sekcji funkcjonalnych gwarantuje w
centrali BD dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.
Centrale serii BD przeznaczone są do montażu na zewnątrz.

Centrala dopasowana do Twoich potrzeb
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniam Klientow, ﬁrma VBW Engineering wykonuje
rownież centrale klimatyzacyjne według indywidualnych potrzeb:
- kolorystycznych
- wymiarowych
- specyﬁcznej obrobki powietrza
- konstrukcyjnych
- pod względem zastosowanych materiałów do budowy urządzenia.
Ideą central sekcyjnych jest umożliwienie elastycznego doboru sekcji funkcjonalnych,
gwarantujących spełnienie najbardziej wyspecjalizowanej obróbki powietrza.
Elastyczny dobór sekcji funkcjonalnych gwarantuje w centrali BS dopasowanie
jej do indywidualnych potrzeb inwestycji i preferencji klienta.

Dopasuj
Swoją
centralę

Przygotowany do zastosowań zewnętrznych

Cechy produktu
Różne typy wykonania:
EX, morskie,
kwasoodporne, etc.

Filtry klasy: wstępne G1-G4, dokładne M5, F7, F9, absolutne H10-H14,
węglowe, elektrostatyczne, UV
Konstrukcja szkieletowa /samonośna
Chłodnica wodna /glikolowa /freonowa
Nagrzewnica wodna / parowa / glikolowa / elektryczna
Wymiennik krzyżowy / podwójny krzyżowy / przeciwprądowy /
obrotowy / rurka ciepła
Zespół wentylatorowy
Pełna automatyka oraz Plug&Play
Podzespoły w wykonaniu przeciwwybuchowym
Sekcja nawilżania
Sekcyjna konstrukcja umożliwia dowolną

Sekcja tłumienia

konﬁgurację sekcji w celu uzyskania
pożądanych parametrów powietrza.

Pełna

Automatyka
Zapewniając najwyższy poziom obsługi, wyposażyliśmy nasze
urządzenia w intuicyjny system automatyki. Począwszy od
prostych układów sterowania, które doskonale sprawdzą się
u klientów, którzy przede wszystkim cenią sobie intuicyjne
i łatwe w obsłudze urządzenia, po pełne układy sterowania, które

&

zapewniają całkowitą kontrole nad każdym aspektem działania
central (czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, presostaty,

PLUG
PLAY

termostaty, zawory, siłowniki do przepustnic i zaworów i inne).
Preferujemy środowiska swobodnie programowalne, każdy
program „szyjemy na miarę” by najlepiej dopasować go
do potrzeb klienta .

Pegaz

Pegaz

Przepływowa wymiennikowa nagrzewnica gazowa

Zastosowanie modułu grzewczego typu PEGAZ wraz z kompletnymi instalacjami
olejowymi lub gazowymi jest znacznie tańszym przedsięwzięciem, niż budowa kotłowni,
niezbędnej do wyprodukowania i przesłania czynnika grzewczego do centrali. Moduły
grzewcze PEGAZ z palnikiem gazowym lub olejowym współpracują z centralami
wentylacyjnymi oraz klimatyzacyjnymi sekcyjnymi BS, centralami dachowymi BD oraz
pracują jako kanałowe nagrzewnice strefowe.

www.vbw.pl

