ARIANNE 1, 2

Úspora energie při vytápění vysokých objektů

www.accorroni-cz.cz

Destratifikátor
– míchačky vzduchu jsou ideálním
předpokladem úspěšného řešení problému
energetických ztrát odstraněním jevu
vrstvení teplého vzduchu v podstřeší
vysokých hal. Působením míchačeksměšovačů vzniká v prostoru haly konstantní
teplota i vlhkost od podlahy až po strop.

Optimální umístění Arianne je na kótě cca 70-80% celkové výšky haly. Vhodně tvarovanými listy pracovního rotoru se během krátké doby navodí
sací efekt a donutí vystoupat chladný vzduch od podlahy vzhůru, kde se rozmíchá s horkým vzduchem z podstřeší. Protože sání chladného
vzduchu vyvolává u podlahy podtlak, sestupuje rozmíchaný vzduch po stranách dolů, kolem stoupajícího proudu vzduchu chladného. Během
cca 30-40 minut od spuštění Arianne již dochází k homogenizaci vrstev vzduchu v hale a tím především k vyrovnání rozdílu teplot mezi
podstřeším a podlahou

Vyrovnání teplotních rozdílů mezi podlahou a stropem znamená
razantní přesun tepla tam, kde je právě potřebujeme. Současně
vzniká energetická úspora, která ve srovnání s topným provozem
bez Arianne činí více, než 25%. Arianne nejsou obyčejné
ventilátory, které teplý vzduch z podstřeší pouze „sfouknou“ dolů
a poté se zastaví. Arianne svou nepřetržitou činností neustále
promíchávají celou hmotu vzduchu v hale a tak dochází k průběžné
homogenizaci vzduchu při každé teplotě prostředí. Podmínkou
optimální účinnosti systému je správná instalace a správný
výpočet množství a umístění jednotek Arianne.

model

objednací kód

ARIANNE 1

39500000 P/L*

ARIANNE 2

39600000 P/L*

*pravý nebo levý chod (P nebo L)
Regulátory rychlosti otáček, čtyřstupňové
1fázové
Pro max. 2 jednotky

39600005

Pro max 4 jednotky

39600006

Rozběhový kondenzátor pro 1fázové připojení

10333205

3fázové

snadná
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objednací kód

objednací kód

Pro max. 2 jednotky

39600007

Pro max. 4 jednotky

39600008

Pro max. 6 jednotek

39600009

ARIANNE 1, 2
destratifikátor KING

KING a bylo zjištěno jeho přemísťování vzduchu vzhledem k celkovému objemu prostoru, stačí vydělit celko-

Úspora energie při vytápění vysokých objektů
KING

Instalace

Tato kalkulační metoda platí pro všechny modely.
Příklady instalace:
výška budovy: 6 m výška zavěšení: 5 m
výška budovy: 8 m výška zavěšení: 6,5 - 7,0 m
výška budovy: 10 m výška zavěšení: 8,0 - 8,5 m
výška budovy: 14 m výška zavěšení: 11 - 12 m
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výška instalace [m]

Při rozmístění více jednotek je nutno brát v úvahu
geometrii budovy, akční rádius destratifikátoru a směr
otáčení rotoru. V závislosti na vybraném typu a na požadovaném počtu, měly by být destratifikátory KING
rozmístěny tak, aby umožňovaly optimální směšování
vzduchu.
Destratifikátory KING mají na horní přírubě 4 závěsná
oka, za které se pomocí závěsného lankového systému
upevní ke stropu, nosníku apod.
Navrhněte kotvící body tak aby lanka byly 30-40
stupňů od svislé osy.
• Kotevní body musí být v dostatečné vzdálenosti,
aby mohly účinně eliminovat počáteční kroutivý moment destratifikátoru. Kotvící body musí být alespoň 1
m od motoru destratifikátoru
• Strop popř. nosník pro ukotvení destratifikátoru
musí být dostatečně dimenzován (cca 50 kg na každý
kotvící bod)

Příklad:
• Plocha výrobní haly: 1.200 m2
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Limit
zóny

Optimální zóna
pro instalaci

Určeni rozmístění

Destratifikátor ELITURBO®

04.26.11.12

nit geometrický charakter prostoru a jeho eventuální
nepravidelností. V prvé řadě je však rozhodující pracovní oblast a směr otáčení.
Příklad:
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Šířka tovární haly:
14 m
v průmyslových a admini• Chladný vzduch je přene•
Délka tovární haly:
40 m
strativních budovách, ve
sen z nižších částí budovy
kterých se teplý vzduch šíří
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směr otáčení může být
jistýchapodmínek
zóny s redukovaným
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Výška účinnosti max.
m
14
18
ván.
termostaty, ale teplota u
stropu
je
závislá
na
mnoha
7 500
10 000
Výkon
m3/h
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500
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200
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stejným směrem.
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• Skleníky, chlévy a stáje
teplotní gradienty 1°C
• Proudy vzduchu pohybující
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*
IP 44
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