
ISI GERİ KAZANIMLI AKILLI
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



PRANA Isı Geri Kazanımlı Akıllı Havalandırma Sistemleri
 
için teknik çözüm, bir monoblok hacminde ters yönde
 
yönlendirilmiş iki hava akışı oluşturmaya izin veren
 
bir bakır ısı eşanjörüne sahip, sürekli termal
 
döngülü bir karşı akıma dayanmaktadır.
 
Ortamdan uzaklaştırılarak bakır bir ısı eşanjöründen
 
geçerek ısı enerjisini dışarıdan alınan
 
hava akımına aktarır.

SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
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1.Bakır Isı Eşanjörü
2.Kontrol Kart ve Paneli

3.Ekran
4.Motorlar

5.Mini Isıtıcı
6.Yoğuşma Su Tahliyesi

PRANA SİSTEMİNİN YAPISI



HAVALANDIRMA İLKELERİ



Besleme havası sıcaklığı ortam sıcaklığından daha düşük olduğunda, dışarıya havalandırması gerçekleşir.
 
Düşük sıcaklıktaki besleme havası, odanın daha düşük bir seviyesine düşer, böylece tüketilen sıcak havayı,
 
aslında sistemin egzoz kanallarının çalışma alanında üst seviyeye taşır.

PRANA İÇ MEKAN HAVA AKIŞI



Eşdeğer iç ve dış sıcaklıklarda, karıştırma havalandırması meydana gelir. Ortama giren hava akışı, çevredeki hava kütlelerini
 
içerir ve karıştırır. Hava akımının neden olduğu hava hareketleri sonuç olarak ortamdaki havayı tamamen karıştırır.
 
Havadaki kirleticiler karıştırılır ve eşit olarak dağıtılır.

İç ve Dış Sıcaklık Hareketi



                  MONTAJ ALANININ TANIMI:



MIN 100MM MIN 150MM

A) Duvardan ve tavandan minimum mesafe 150 ° için 100 mm ve 200 model için 150 mm'dir.

PRANA düz bir yüzeye (duvar veya tavan) çok yakın monte edilirse, besleme havası akışı ona doğru sapar ve doğrudan
 
yüzeye akmaya başlar. Bu etki, akış ve yüzey arasında bir vakum oluşumundan kaynaklanır ve yüzey tarafından hava karıştırma
 
olasılığı olmadığından, jet ona doğru yön değiştirir. Bu fenomene Coandă etkisi (IPA: [ˈKo̯andə] ), bir sıvı jetinin yakındaki bir yüzeyin
 
dış hatlarını takip etme eğilimidir. Bu fenomen adını, 1936'da önce Fransa'da ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde bir jeti
 
saptırma özelliğini kullanan bazı aletlerin patentini alan Romanyalı aerodinamik öncüsü Henri Coandă'ya borçludur.



B) Doğru konveksiyon bölgesini sağlamak için geri kazanım
 
ünitesinin konumunu seçin:

Sonuç olarak, sistemin emiş kanalı enjekte edilen
 
havayı anında ortamdan uzaklaştırarak havalandırma
 
etkisini sadece engelin içinde bırakmaktadır.

 
 
● Perdeler, dolap kapıları gibi yerlerde arka plan da kalacak şekilde olmamalı.

Besleme havası akışının yolundaki engeller aslında
 
onu durdurur, basınç ve akış hızı sıfıra yaklaşır.



C) Gündüz / gece ortamlarında kurulum yapılması halinde sistemler, kişilerin daimi ikamet alanına göre karşı tarafta
 
konumlandırılmalıdır. Soğuk mevsimde, besleme havası akışı yine de ortam sıcaklığından daha düşük olacaktır.

Sonuç olarak, hava girişinin akışı, rahatsızlığa neden olabilen ve bir hava akımına benzeyen insanların sürekli bulunduğu
 
alanlara düşer.



D) PRANA ve KLİMA

Sistemin klimanın hemen yakınına kurulması durumunda, klima tarafından ısıtılan / soğutulan hava kütleleri, sistemin tahliye
 
kanallarından derhal boşaltılır ve bu da iki cihazın verimliliğini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, klimaların hava akışı açısından
 
performansı, sırasıyla, merkezi olmayan havalandırma sistemlerinden çok daha yüksektir, klima tarafından üretilen hava akışları,
 
sistem tarafından oluşturulan konveksiyon bölgesini önemli ölçüde etkiler ve sınırlar.

YANLIŞ!MIN. 300 MM MIN. 300 MM



            ANA KURULUM AŞAMALARI:



1. Karot matkabın duvara sabitlenmesi ve
 
dışa doğru açı verilmesi.

2. Duvar Delimi

ANA KURULUM AŞAMALARI



3. Montaj alanına güç kaynağı verilmesi. 5. Yoğuşma suyu tahliyesinin açısını kontrol edin.

6. Kanalların sızdırmazlığının görsel kontrolü.4. Yoğuşma suyu tahliye ısıtma elemanının
konumunu kontrol edin.

ANA KURULUM AŞAMALARI



7. Sistemin duvara montajı.

8. Elektrik bağlantısı.

ANA KURULUM AŞAMALARI

9. İlk sistem başlangıcı.



                ZORUNLU KURULUM KURALLARI:



ZORUNLU KURULUM KURALLARI

● Sistemi duvara monte ederken dışa doğru (deliğin) minimum 3-5 ° eğimli olması.



ZORUNLU KURULUM KURALLARI

● Yoğuşma suyu deliği en alt radyal noktada bulunur.

● Yoğuşma suyu tahliyesinin ısıtma elemanı alt kısımda bulunur ve ucu yoğuşma suyu çıkış deliğinde görünür.



ZORUNLU KURULUM KURALLARI

● Muhafazanın hava giriş ızgarasına göre dış çıkıntısı en az 10 mm'dir.

● Dış ızgara ters çevrilemez.



                           
      

D = ≥162 D = ≥220

ZORUNLU KURULUM KURALLARI

● Duvar deliklerinin çapı sistemin modeline bağlıdır:

● PRANA Model: 150 için min 162 mm

● PRANA Model: 200 için min 220 mm



         MONTAJDA OLASI HATALAR:



Sistem eğimine uyulmaması:

Yoğuşma suyu tahliyesinin yanlış konumu:

Hava giriş ızgaralarından dış duvara kadar olan
 
mesafenin olmaması:

Sistemin gövde içinde yanlış radyal
 
konumlandırılması (boruya karşı):

● Yoğuşma odaya girer, duvar boyunca akar.

● Kısa Devre.
● İklim sensörlerinde ve kontrol sisteminde (kontrol ünitesi) arıza.

● Sistem donuyor, egzoz motorunda buz var.

● İklim sensörleri ve kontrol sistemi (kontrol ünitesi) arızası.

● Besleme havası akışı eksikliği.
● Giriş motorunda arıza.
● İklim sensörleri ve kontrol sistemi (kontrol ünitesi) arızası.

● Yoğuşma odanın duvarı boyunca akar.
● Kısa devre.
● Egzoz motorunun donması (buzlanma).
● İklim sensörlerinin ve kontrol sistemlerinin arızalanması.

 
Sistem düzgün şekilde kapatılmamış:
 
● Sistem donuyor.

● Duvarın donması.
● Modül ile duvar arasındaki çatlaklara sızma.

● Elektrikli bileşenlerin ve grupların arızalanması.

HATA SONUÇ

Elektrik sistemlerine niteliksiz müdahale
●Isı Eşanjörünün Kısa Devre Yapması





3-50

0
Besleme ve Egzoz aynı anda
çalışır ve birbirine temas etmez

İçerden Çıkan Sıcak
     ve Bayat Hava

Dışardan Gelen
  Isıtılmış Taze
        Hava

İçerden Çıkan Bayat
    Kötü Hava

   Dış Cephe Açısı
                      3-5

100-150 mm.
Tavan Mesafesi

Dışardan İçeri Çekilen
       Taze Hava

Bakır Isı
Eşanjörü




