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PO CO OSUSZAĆ
KRYTY BASEN?
Ogromne ilości wody stale wyparowują z powierzchni basenu i mokrych płytek wokół niego. W ciągu
jednego dnia z basenu może wyparować kilka tysięcy litrów wody.
Zdecydowanie zbyt wiele prywatnych i publicznych krytych pływalni uległo zniszczeniu, ponieważ ich
wyposażenie, ściany i struktury budynku zaatakowała pleśń, zgnilizna i korozja – a to dlatego, że nigdy
nie zainstalowano w nich odpowiedniego systemu osuszania. Sama wilgotność jest czynnikiem krytycznym, a do tego dochodzi jeszcze chlor – agresywna substancja, która bezlitośnie atakuje materiały
budowlane, kiedy jest obecna w skroplonej parze.
Osuszanie powietrza służy nie tylko ochronie budynku, ale również zapewnieniu komfortu ludziom.
Nadmierna wilgotność sprawia, że użytkownicy i personel nie czują się dobrze na basenie.
Jak wybrać odpowiednie urządzenie?
Firma Dantherm zachęca do zapoznania się z niniejszą publikacją, aby uniknąć wyżej wymienionych
problemów. Celem broszury jest dostarczenie inżynierom i monterom basenowym narzędzia umożliwiającego wybór odpowiedniego osuszacza, zarówno w przypadku mniejszych basenów, jak i basenów hotelowych czy publicznych.
Wymiarowanie osuszacza basenowego to nie nauka ścisła – uwzględnić trzeba wiele wzajemnie na
siebie oddziałujących czynników. Wprowadzenie zmian w jednym obszarze często wywiera wpływ na
inne obszary. Osuszanie wymaga starannego przemyślenia, a przede wszystkim dobrej komunikacji
pomiędzy architektem a doradcą technicznym.
Skuteczne osuszanie wymaga kompleksowego podejścia, dlatego niniejsza publikacja odnosi się zarówno do osuszania, jak i regulacji temperatury oraz wentylacji.
Publikacja powstała w oparciu o bogatą wiedzę specjalistyczną ﬁrmy Dantherm oraz jej wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu osuszaczy do tysięcy krytych basenów.
Dlatego możemy Państwa zapewnić, że kierując się wskazówkami zawartymi w niniejszej broszurze,
dokonają Państwo odpowiedniego i bezpiecznego wyboru.
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CZYM JEST POWIETRZE?
Aby zrozumieć procesy zachodzące w powie-

Najwyższą wilgotność względną dozwoloną

trzu, należy postrzegać je jako mieszankę su-

w danej temperaturze pomieszczenia określa

chego powietrza i pary wodnej.

się uwzględniając klasę izolacji budynku, zawartość wody w powietrzu, temperaturę powietrza

Ta mieszanka nazywana jest wilgotnym powie-

na zewnątrz oraz cyrkulację powietrza w po-

trzem. Powietrze rozszerza się pod wpływem

mieszczeniu.

ciepła i kurczy przy ochładzaniu. Kiedy powietrze jest podgrzane, może pomieścić więcej pary

PRZYKŁAD

wodnej, a kiedy jest chłodniejsze – mniej. Kiedy

Temperatura powietrza wewnątrz basenu wynosi 28°C, a jego wilgotność względna 60%,
powietrze skropli się na ścianach, jeżeli ich
temperatura wyniesie poniżej 19,5°C.

powietrze schłodzi się w znacznym stopniu, osiąga punkt rosy, co oznacza że powietrze jest nasycone, a para wodna zaczyna się skraplać.
Punkt rosy jest kluczowym terminem używa-

Dla wyjaśnienia i zrozumienia wzajemnych za-

nym w kontekście osuszania krytych basenów.

leżności ﬁzycznych powietrza stosuje się wykres

Wilgotne powietrze skropli się na zimnej po-

Molliera.

wierzchni, kiedy jej temperatura będzie niższa
od temperatury punktu rosy.

TERMINY UŻYWANE NA WYKRESIE MOLLIERA ZDEFINIOWANO PONIŻEJ.
Gęstość powietrza (ρ)

Pomarańczowa oś pionowa po lewej stronie wykresu.
Gęstość powietrza zmienia się wraz ze zmianą temperatury/wilgotności względnej. Ogólnie rzecz biorąc, im
mniej waży powietrze, tym wyższa jest wilgotność względna.
Wartość ρ = 1.175 kg/m3 powietrza stosujemy jako średnią wartość gęstości powietrza wewnątrz
i na zewnątrz pomieszczeń.

Temp. powietrza (t)
Termometr suchy (t)

Różowa oś pionowa po lewej stronie wykresu z odpowiadającymi jej lekko pochylonymi liniami.
Temperatura powietrza mierzona standardowym termometrem.
Temperatura podana jest w °C.

Entalpia (h)

Fioletowe linie ukośne.
Entalpia to zawartość ciepła w powietrzu wyrażona w kJ/kg powietrza.
Rozpoczyna się wartością 0 °C = 0 kJ/kg.

Wilgotność względna (RH)

Zielone krzywe.
Wilgotność względna wyrażana jest w procentach (%) i oznacza faktyczne ciśnienie pary wodnej
w stosunku do ciśnienia pary wodnej w momencie, kiedy powietrze jest nasycone.

Zawartość wilgoci (x)

Jasnoniebieska pozioma oś dolna.
Zawartość wody oznacza faktyczną ilość wody w powietrzu i wyrażona jest w gramach wody na kg
powietrza.

Ciśnienie pary wodnej (p)

Niebieska pionowa oś po prawej stronie wykresu.
Ciśnienie pary wodnej wyrażone jest w milibarach (mbar), a jego odczyt ma ustalić ciśnienie cząstkowe pary wodnej.
Brązowa ukośna linia w dolnej połowie wykresu pomaga w określeniu ciśnienia cząstkowego pary
wodnej.
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PRZYKŁAD: JAK STOSOWAĆ WYKRES MOLLIERA
Wykres Molliera pozwala odczytać temperaturę punktu rosy i zawartość wilgoci w powietrzu, jeśli znamy wilgotność względną i temperaturę powietrza. Punkt rosy jest widoczny na wykresie, a zawartość wilgoci w powietrzu na osi X. Aby odnaleźć temperaturę punktu
rosy, należy poruszać się pionowo do przecięcia z krzywą przedstawiającą wilgotność względną (RH) na poziomie 100%, a następnie
odczytać temperaturę punktu rosy na osi Y.
Przy 28 °C i 60 %RH, zawartość wilgoci wynosi ok. 14 g na kg powietrza, a temperatura punktu rosy ok. 19,5 °C, co oznacza, że jeśli w pomieszczeniu znajdują się powierzchnie o temperaturze poniżej 19,5 °C, osadzi się na nich skroplona para.
Jeżeli budynek jest słabo ocieplony, być może potrzebne będzie obniżenie wilgotności względnej do 50% RH, po czym zawartość wilgoci

Gęstość powietrza kg/m3

zmieni się na 12 g na kg powietrza, a temperatura punktu rosy na 16,5 °C.
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WŁAŚCIWA STRUKTURA
CHEMICZNA WODY
Właściwa kombinacja substancji chemicznych

Jednocześnie nieprawidłowy skład chemiczny

na krytym basenie ma znaczenie zasadnicze

wody może w bardzo krótkim czasie zniszczyć

zarówno dla zdrowia użytkowników, jak i wy-

całe wyposażenie, w tym osuszacz i inny sprzęt

posażenia w pomieszczeniu basenowym i tech-

zainstalowany w celu przetwarzania powietrza.

nicznym.
Poniżej przedstawiono wartości progowe
Niewystarczająco uzdatniana woda oznacza

stosowane w przypadku produktów prze-

niski poziom higieny, a nadmiernie uzdatniana

znaczonych dla krytych basenów zgodnie

prowadzi do obecności gazów zawierających

z normą EN/ISO 12944-2 i klasą ochrony anty-

chlor w powietrzu, co może podrażniać oczy

korozyjnej C4. Wartości progowe muszą zostać

i powodować trudności z oddychaniem.

spełnione, aby gwarancja zachowała ważność.

WARTOŚCI PROGOWE STOSOWANE W PRZYPADKU PRODUKTÓW
PRZEZNACZONYCH DLA KRYTYCH BASENÓW ZGODNIE Z NORMĄ
EN/ISO 12944-2 I KLASĄ OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ C4.
1. PRZY DODAWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
Składniki

PPM

Chlor wolny

1.0 - 2.0

Chlor związany

Maks. 1/3 zawartości chloru wolnego

pH

7.2 - 7.6

Zasadowość całkowita

80 - 150

Twardość wapniowa

250 - 450

Substancje rozpuszczone ogółem

< 2,000

Siarczany

< 360

2. PRZY WŁASNEJ PRODUKCJI CHLORU
Składniki

PPM

Sól (NaCl)

< 30,000

Substancje rozpuszczone ogółem

< 5,500

pH

7.2 - 7.6

Zasadowość całkowita

80 - 150

Twardość wapniowa

250 - 450

Siarczany

< 360
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WYBÓR ODPOWIEDNICH
MATERIAŁÓW
Elementy stosowane w centralach wentylacji

Zwłaszcza parowniki i skraplacze muszą być

bytowej nie mają wystarczającej ochrony anty-

dobrze chronione: najpierw epoksydową farbą

korozyjnej dla takiego agresywnego środowiska

gruntową, a następnie warstwą wierzchnią. Ogól-

jak kryte baseny. W związku z tym wentylacja

nie rzecz biorąc stal ocynkowana i aluminium la-

bytowa nie może być łączona z systemem wen-

kierowane proszkowo są jedynymi materiałami

tylacji basenowej.

nadającymi się do środowisk basenowych. Nie
należy stosować standardowej stali nierdzewnej.

Podstawowe materiały stosowane w osuszaczu
do wymienników ciepła, wentylatorów i po-

Osuszacze basenowe firmy Dantherm są

wierzchni mogą mieć różne kategorie korozyj-

zgodne z normą EN/ISO 12944-2 i klasą

ności, w zależności od wymaganego okresu

ochrony antykorozyjnej C4.

trwałości. Zaleca się, aby podstawowym materiałem było aluminium lub blacha stalowa
ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo.
Wymienniki ciepła powinny być wykonane z zabezpieczonego epoksydowo i polakierowanego proszkowo aluminium.

WAŻNE

Środowisko na krytym basenie jest agresywne,
dlatego materiały, z których zbudowany jest
osuszacz, muszą być zabezpieczone przed korozją. W przeciwnym wypadku okres trwałości
produktów będzie bardzo krótki.
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DWA SPOSOBY NA
KONTROLĘ WILGOTNOŚCI
W przeszłości standardowa praktyka polegała
na wymianie powietrza na basenie. Powietrze
z zewnątrz zapewnia komfort, ale podgrzewa-

1

OSUSZANIE ZA
POMOCĄ OSUSZACZY
KONDENSACYJNYCH
W przypadku małych basenów zlokalizowanych

nie go wiąże się z kosztami zużycia energii.

w domach prywatnych, hotelach lub ośrodkach
Coraz wyższe ceny energii i rosnąca świado-

odnowy biologicznej często stosuje się osusza-

mość energochłonności spowodowały, że

cze, które pracując na powietrzu obiegowym,

większą uwagę przykłada się do oszczędzania

skraplają wodę za pomocą parownika. Są to

energii – która obejmuje też osuszanie. Dlatego

osuszacze kondensacyjne.

obecnie większy nacisk kładzie się na recyrkulację jak największej ilości powietrza i odzyskiwa-

Z czego składa się osuszacz kondensacyjny?

nie energii w wymiennikach ciepła.

Osuszacz kondensacyjny składa się z wentylatora, układu chłodniczego, a także – w miarę

Zasadniczo rzecz ujmując kryty basen można

potrzeby – wlotu świeżego, zewnętrznego po-

osuszać na dwa sposoby: za pomocą osuszaczy

wietrza.

kondensacyjnych lub basenowych central wen-

Układ chłodniczy składa się z parownika, skra-

tylacyjnych.

placza i sprężarki.

TERMINOLOGIA
Powietrze

Powietrze pobierane

zewnętrzne:

z zewnątrz budynku.

Powietrze wy-

Powietrze wyrzucane na

wiewane:

zewnątrz budynku.

Powietrze

Osuszone powietrze,

nawiewane:

które nawiewane jest na

powietrze nawiewane

pływalnię.
Powietrze

Wilgotne powietrze

wyciągane:

z pływalni, które jest

powietrze wyciągane

trafia do osuszacza.

powietrze

powietrze

zewnętrzne

wywiewane
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Jak działa osuszacz kondensacyjny?

Z czego składa się centrala basenowa?

W osuszaczu kondensacyjnym wilgotne powie-

Basenowa centrala wentylacyjna składa się

trze przepływa przez zimny wymiennik - parow-

z wentylatora, sekcji odzyskującej ciepło oraz

nik układu chłodniczego, a para wodna obecna

sekcji mieszającej, a w razie potrzeby – także

w powietrzu ulega skropleniu.

z pompy ciepła.
W tym rozwiązaniu, powietrze jest wymieniane

Praca jednostki chłodzącej polega na tym, że

częściowo lub w całości. Recyrkulacja pewnej

czynnik chłodniczy paruje w parowniku pod ni-

części przepływającego powietrza może być

skim ciśnieniem i w niskiej temperaturze, a na-

pożądana, dlatego w zależności od wymogów,

stępnie skrapla się pod wysokim ciśnieniem i w

recyrkulacji poddaje się od 0% do 100% powie-

wysokiej temperaturze w skraplaczu po drugiej

trza. Strumienie powietrza mieszane są w sekcji

stronie sprężarki.

mieszającej urządzenia.

W niektórych rodzajach osuszaczy kondensa-

Jak działa centrala basenowa?

cyjnych istnieje też opcja pobierania pewnej

W basenowej centrali wentylacyjnej ciepłe wil-

ilości suchego powietrza z zewnątrz – maks.

gotne powietrze jest wyciągane z pomieszcze-

30% – jeżeli istotne są jakość powietrza i kom-

nia basenu i zastępowane suchym powietrzem

fort, lub należy uwzględnić potrzeby związane

z zewnątrz. Energia z ciepłego wilgotnego po-

z osuszaniem.

wietrza jest odzyskiwana najczęściej na krzyżowym wymienniku odzysku ciepła.

Osuszacz kondensacyjny generuje zyski ciepła
w wyniku procesu kondensacji oraz poboru

W centrali basenowej z pompą ciepła pompa

mocy sprężarki i wentylatora. Zyski te są zna-

spełnia zarówno rolę osuszacza, jak i dedykowa-

czące i należy je uwzględnić przy obliczeniach

nej chłodnicy/nagrzewnicy. Takie rozwiązanie

bilansu ciepła.

zapewnia lepszy odzysk ciepła i minimalizuje
niezbędny pobór powietrza z zewnątrz. Pompa

W miarę potrzeb całą nadwyżkę energii lub jej

ciepła ogrzewa powietrze w zimie i może też

część można okresowo usuwać poprzez skra-

osuszać je w nocy, jeżeli istnieje taka potrzeba.

placz chłodzony wodą lub zewnętrzny skraplacz
chłodzony powietrzem.

2

OSUSZANIE ZA POMOCĄ
WENTYLACJI
W przypadku małych basenów o wysokim standardzie komfortu oraz ogromnych basenów
publicznych często konieczna będzie wymiana
dużej porcji powietrza ze względu na wygodę
i higienę, w związku z czym basenowa centrala
wentylacyjna będzie najlepszym rozwiązaniem
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JAKIE URZĄDZENIE WYBRAĆ?
Poniżej przedstawiamy listę prostych właściwości technicznych, która pomoże w podjęciu decyzji
w sprawie wyboru odpowiedniego osuszacza.

CENTRALA CZY OSUSZACZ - ZALETY OBU ROZWIĄZAŃ
OSUSZACZ KONDENSACYJNY
Zalety

Wady

Prosta instalacja i eksploatacja

Generuje zyski ciepła

Niskie koszty zakupowe

Może przyjąć tylko ograniczone ilości powietrza z zewnątrz

BASENOWA CENTRALA WENTYLACYJNA
Zalety

Wady

Optymalna regulacja wilgotności

Nie można go stosować, jeśli powietrze z zewnątrz jest

i temperatury

wilgotniejsze od powietrza w pomieszczeniu.

Do 100% powietrza świeżego

Większa inwestycja w porównaniu z osuszaczem
kondensacyjnym

Free cooling

Zajmuje więcej miejsca niż osuszacz kondensacyjny

Opcja aktywnego chłodzenia

Kiedy osuszacz będzie optymalnym wyborem?
W przypadku małych basenów i spa rzadko występuje zapotrzebowanie na większe ilości powietrza
z zewnątrz. W takim wypadku często wybierane są osuszacze kondensacyjne, ponieważ inwestycja
jest niewielka, a urządzenia są łatwe w obsłudze.
Kiedy centrala basenowa będzie optymalnym rozwiązaniem
W przypadku dużych basenów publicznych – ze względu na liczbę użytkowników – wymóg dotyczący powietrza z zewnątrz będzie często oznaczał, że właściwym rozwiązaniem są centrale basenowe.
Jeśli jednak przez długie okresy czasu powietrze z zewnątrz jest wilgotniejsze od tego wewnątrz, właściwym wyborem będzie oczywiście osuszacz kondensacyjny.
Kiedy oba rozwiązania mogą być optymalne?
W basenach o średniej wielkości, prywatnych i hotelach należy dokonać wyboru pomiędzy osuszaczem
kondensacyjnym, a centralą basenową w zależności od kilku czynników: wymogów dotyczących ilości
powietrza z zewnątrz, poziomu komfortu oraz wielkości budżetu. Jeżeli powietrze z zewnątrz i komfort są
istotnym wymogiem, a budżet na to pozwala, warto zainwestować w basenową centralę wentylacyjną.
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REGULACJA TEMPERATURY

7

Poza osuszaniem osuszacz może być również

wykorzystuje powietrze z zewnątrz lub pracuje w po-

stosowany do regulacji temperatury powietrza

łączeniu z recyrkulacją, podczas gdy w pomieszcze-

i wody w basenie. Podgrzewanie wody jest jednak

niu basenowym nie ma innego źródła ogrzewania.

możliwe jedynie w urządzeniach wyposażonych
Free cooling (tylko w basenowych centralach

w zintegrowany układ chłodniczy.

wentylacyjnych)

OGRZEWANIE/CHŁODZENIE
POWIETRZA

Gdy letnie światło słoneczne przebija się przez
okna, pomieszczenie basenowe często nadmiernie się ogrzewa. Jeżeli rzeczywista temperatura
w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej i wyższa od temperatury powietrza z zewnątrz, można

WAŻNE

wtedy skorzystać z opcji free cooling.

Parametry temperaturowe dla basenu ustala
się, uwzględniając kilka czynników:

Dzięki temu chłodniejsze powietrze z zewnątrz
można wprowadzić z pominięciem wymienni-

»

Straty ciepła związane z wentylacją, zarówno

ka ciepła (by-pass), aby nie zostało dodatkowo

mechaniczne, jak i wynikające ze strat infiltra-

ogrzane. Dzięki temu powietrze zewnętrzne

cyjnych z powodu nieszczelności w budynku.
»

pomaga obniżyć temperaturę w pomieszcze-

Straty ciepła związane z konstrukcją budynku, np.

niu. Sterowanie funkcją free cooling jest w pełni

straty termiczne poprzez ściany, sufity, okna itp.
»

zautomatyzowane i zachodzi w jednostce steru-

Zyski ciepła np. ze światła słonecznego wpa-

jącej centrali.

dającego przez okna.
Chłodzenie przy użyciu rewersyjnej pompy
W zależności od wybranego osuszacza istnieją

ciepła (tylko w osuszaniu za pomocą centrali

różne opcje regulacji temperatury.

basenowej)
W niektórych krajach free cooling nie wystarcza.

Nagrzewnica

W takich przypadkach możliwe jest wybranie

Nagrzewnica jest najbardziej powszechnym

centrali basenowej ze zintegrowaną, rewersyjną

sposobem na regulację temperatury. W zależno-

pompą ciepła.

ści od urządzenia, nagrzewnica jest uruchamiana sygnałem ON/OFF (w małych urządzeniach)

Rewersyjność oznacza, że pompa ciepła odwraca

lub sygnałem 0–10 V (w dużych urządzeniach).

przepływ czynnika chłodniczego, w wyniku czego sekcja, która pierwotnie była parownikiem dla

Istnieją dwa rodzaje nagrzewnic: nagrzewnica wodna

powietrza wywiewanego, zostaje skraplaczem,

łącząca się z systemem centralnego ogrzewania oraz

a sekcja, która pierwotnie była skraplaczem dla

nagrzewnica elektryczna. Oba rodzaje można zamówić

powietrza z zewnątrz, staje się parownikiem.

w różnych rozmiarach, w zależności od wymogów doTym możliwe jest dodatkowe schłodzenie powie-

tyczących temperatury wody i ogrzewania.

trza z zewnątrz. Powietrze zewnętrzne przepuszUrządzenie, które osusza pomieszczenie z wyko-

czane jest przez zimny wymiennik (chłodnicę)

rzystaniem powietrza z zewnątrz musi posiadać

i schładzane. Sterowanie zaworem czterodrogo-

nagrzewnicę. Osuszacz kondensacyjny musi mieć

wym jest w pełni zautomatyzowane i zachodzi

nagrzewnicę tylko wtedy, jeśli w pewnym zakresie

w jednostce sterującej centrali.
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Chłodzenie za pomocą dodatkowej chłodnicy

nie posiadając dodatkowej chłodnicy powietrza.

Jeżeli wydajność chłodzenia rewersyjnej pompy

Firma Dantherm zwykle nie dostarcza zewnętrz-

ciepła jest niewystarczająca lub jeśli osuszacz kon-

nych skraplaczy chłodzonych powietrzem, ale

densacyjny został zainstalowany w kraju o gorącym

udostępnia wszelkie dane potrzebne do obliczeń.

i wilgotnym klimacie, często potrzebna jest chłodni-

Dostarczane osuszacze kondensacyjne są gotowe

ca powietrza. W zależności od urządzenia, chłodnica

do podłączenia ze skraplaczem zewnętrznym. Ste-

jest uruchamiana sygnałem ON/OFF (w małych urzą-

rowanie skraplaczem zewnętrznym jest w pełni

dzeniach) lub sygnałem 0–10 V (w dużych urządze-

zautomatyzowane i zachodzi w jednostce steru-

niach).

jącej centrali.

Istnieją dwa rodzaje chłodnic: chłodnica wodna podłączana do agregatu wody lodowej, oraz chłodnica

OGRZEWANIE WODY W BASENIE

bezpośredniego odparowania (DX) podłączana do
oddzielnej sprężarki. Oba rodzaje można zamówić
w różnych rozmiarach, w zależności od wymogów
chłodzenia.
W krajach, w których lata są bardzo gorące, wilgotność bezwzględna powietrza z zewnątrz może
być zbyt wysoka, aby wykorzystać takie powietrze
do osuszania. W takich sytuacjach, chłodnicę moż-

WAŻNE
Wymogi grzewcze basenu przeważnie ustala się,
uwzględniając dwa czynniki:
»

Parowanie wody z basenu.

»

Straty ciepła ze względu na konstrukcję basenu, tj. straty termiczne przez dno i ściany niecki.

na zastosować do osuszania powietrza z zewnątrz.
W przypadku osuszaczy z wbudowanymi jednostJako że w takim wypadku powietrze z zewnątrz

kami chłodzącymi lub pompami ciepła osuszacz

należy przed osuszaniem znacząco schłodzić,

może zostać dostarczony z wbudowanym skrapla-

chłodnica musi być umieszczona przed wbudo-

czem chłodzonym wodą jako uzupełnienie skrapla-

waną nagrzewnicą. Dzięki temu można ponownie

cza chłodzonego powietrzem.

podgrzać powietrze, aby nie wpuszczać zbyt zimnego na pływalnię.

W osuszaczu kondensacyjnym ciepłe powietrze jest
zawsze pobierane podczas pracy sprężarki, a w nie-

Chłodzenie za pomocą zewnętrznego skraplacza

których przypadkach – zwłaszcza kiedy temperatura

(wyłącznie w osuszaczach kondensacyjnych)

na zewnątrz wzrasta i potrzeba ogrzewania basenu

Osuszacz kondensacyjny będzie zawsze generował

zanika – nadmiar ciepła jest niepożądany. W takich

pewien nadmiar ciepła. Dzieje się tak z powodu

sytuacjach można użyć skraplacza chłodzonego

energii elektrycznej używanej w sprężarce oraz dla-

wodą, a nadmiar ciepła wykorzystać do ogrzania

tego, że każdy litr skroplonej wody generuje moc

wody w basenie lub wody użytkowej.

cieplną o wartości ok. 0,7 kW.
Innymi słowy, dzięki skraplaczowi chłodzonemu
Skraplacz chłodzony wodą jest często wbudowany

wodą osiąga się większy komfort niż przy osuszaczu

w urządzenie. Dzięki temu możliwe jest przesunię-

kondensacyjnym. Ponadto obniżą się koszty pracy.

cie nadmiaru ciepła do wody w basenie lub ciepłej
wody użytkowej.

Basenowa centrala wentylacyjna nie stwarza takiego
problemu z nadmiarem ciepła jak osuszacz konden-

Jednakże w krajach o gorącym klimacie w trakcie lata

sacyjny. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt

nadmiar ciepła pochodzący z urządzenia jest często

wysoka, sprężarkę można w miarę potrzeby po prostu

większy niż straty cieplne wody, dlatego należy pora-

wyłączyć, ponieważ osuszanie jest wykonywane za

dzić sobie z tym nadmiarem w inny sposób.

pomocą powietrza z zewnątrz. Innymi słowy, skraplacz

W takiej sytuacji można zastosować zewnętrz-

chłodzony wodą w tego rodzaju osuszaczu nie zapew-

ny skraplacz chłodzony powietrzem. Oznacza to,

nia większego komfortu, ale umożliwi zwiększenie cza-

że cały nadmiar ciepła, można przekazać na ze-

su pracy sprężarki, a tym samym bardziej efektywnie

wnątrz. Tym samym zewnętrzny skraplacz można

wykorzysta nadmiar ciepła.

wykorzystać do aktywnego chłodzenia basenu,
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JAK OKREŚLIĆ WARUNKI
EKSPLOATACJI

8

WYTYCZNE VDI 2089
Istnieją dokładne wzory na obliczenie zysków

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA
(RH) W POMIESZCZENIU

wilgoci na krytym basenie, oparte na prawach

Wartość zadana RH powinna wynosić 50-60%.

ﬁzyki. Wzory te okazują się jednak skomplikowa-

Można też wybrać zróżnicowaną wartość za-

ne, gdy przychodzi do zastosowania ich w prak-

daną, która będzie niska w zimie (50% RH), aby

tyce. Z tego powodu niemiecki instytut VDI

uniknąć problemów związanych ze skraplaniem

stworzył wytyczne z zaleceniami dotyczącymi

na zimnych powierzchniach, i wysoka latem

wartości, które należy ustawić dla warunków we-

(60% RH), aby zmniejszyć koszty eksploatacji.

wnętrznych, zewnętrznych oraz ilości powietrza

W lecie, kiedy temperatura jest wysoka, proble-

z zewnątrz. VDI stworzył też uproszczony wzór,

my ze skraplaniem nie występują.

w którym można wykorzystać dane projektowe
i obliczyć zyski wilgoci. Zalecenia te nazywane
są wytycznymi VDI 2089 i stanowią normę
w Europie. Firma Dantherm również je stosuje.

Przy wilgotności względnej wynoszącej powyżej
60%, im większa wartość RH, tym niższy komfort
oraz zwiększone ryzyko wystąpienia problemów
ze skraplaniem i rozwojem grzybów.
Wartość RH poniżej 50% nie jest właściwa, ponie-

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU

waż zwiększy parowanie, a to oznacza zwiększoną

Uwzględniając zarówno komfort, jak i budżet,
temperatura powietrza w pomieszczeniu basenowym powinna być wyższa niż temperatura wody.
Minimalizuje to parowanie, a tym samym potrze-

potrzebę osuszania i wyższe koszty eksploatacji.

ZAWARTOŚĆ WILGOCI W POWIETRZU ZEWNĘTRZNYM

bę osuszania. Jednakże należy zauważyć, że jeżeli

Zawartość wody w powietrzu na zewnątrz (war-

pozostałe warunkowania będą takie same, to wyż-

tość X powietrza zewnętrznego) znacznie różni

sza temperatura pomieszczenia oznacza również

się w ciągu roku praktycznie na całym świecie

wyższy rachunek za ogrzewanie.

i wynosi od ponad 12 g wody/kg powietrza
w lecie do 2 g wody/kg powietrza w zimie.

Zasadniczo zaleca się, aby temperatura pomieszczenia miała o 2 °C więcej niż temperatura wody.

Instytut VDI ustalił, że 9 g wody/kg powietrza

Jedynie na basenach terapeutycznych i w ośrod-

charakteryzuje powietrze na zewnątrz w Eu-

kach odnowy biologicznej temperatura powie-

ropie północnej – i w narzędziu DanCalcTool

trza może być niższa od temperatury wody.

stosujemy właśnie tę wartość. To dlatego, że 9 g
wody/kg powietrza jest wartością przekracza-

WAŻNE

ną tylko przez ok. 20% czasu w ciągu roku (aby

TEMPERATURA WODY

dowiedzieć się więcej o narzędziu DanCalcTool,

Temperaturę wody w basenach często usta-

należy zapoznać się z rozdziałem „Jak określić

wia się na następującym poziomie:

wielkość osuszacza” na stronie "JAK OKREŚLIĆ
WIELKOŚĆ OSUSZACZA" na stronie 37. )

»
»
»
»
»

Baseny prywatne i hotelowe: 26–30 °C
Baseny publiczne: 26-28 °C
Zawody pływackie: 24-27 °C
Baseny terapeutyczne: 30-36 ºC
Spa: 36-40 ºC

W DanCalcTool można też stosować inne wartości RH powietrza na zewnątrz, jeżeli różnią się
one znacznie od standardu przyjętego dla Europy północnej.
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Ponadto instytut VDI zaleca, aby bezwzględna

W dzień i w nocy

zawartość wody nie przekraczała 14,3 g wody/kg

Zasadniczo osuszacz należy zainstalować zgod-

powietrza (54% RH przy temperaturze powietrza

nie z eksploatacją w trybie dziennym, jako że

na poziomie 30°C), jeżeli zawartość wody w po-

parowanie jest największe w ciągu dnia, kiedy

wietrzu na zewnątrz będzie wynosić poniżej 9 g

basen jest najbardziej intensywnie używany.

wody/kg powietrza, co będzie mieć miejsce zimą.

Poziom aktywności należy określić właśnie dla
pracy dziennej, aby jak najlepiej opisać, na jakim

W lecie wyższa zawartość wody w powietrzu na

poziomie eksploatowany jest basen.

zewnątrz jest dozwolona, bo takie powietrze ma
wyższą temperaturę, w związku z czym nie przyczynia się do procesu skraplania.

Zima i lato
Jeżeli instalacja pobiera powietrze z zewnątrz,
jako punkt wyjściowy do określenia zysków wil-

JAK WAŻNE JEST POWIETRZE NA ZEWNĄTRZ?

goci należy zastosować dane dla lata. W lecie
zawartość wody w powietrzu na zewnątrz jest
najwyższa. Należy upewnić się, że osuszacz ma

Temperatura powietrza na zewnątrz
Temperatura powietrza na zewnątrz oraz zawartość wody w tym powietrzu mają wpływ na
wybór odpowiedniego osuszacza. Przykładowo,
niska temperatura powietrza na zewnątrz oznacza, że najlepszym rozwiązaniem będzie basenowa centrala wentylacyjna z pompą ciepła.

wystarczającą wydajność, aby poradził sobie
z zyskami wilgoci przy 100% strumieniu powietrza z zewnątrz w ciągu lata. Zimą powietrze
z zewnątrz jest bardzo suche, w związku z czym
pomoże w procesie osuszania, zatem wydajność osuszania będzie więcej niż wystarczająca.
Ilość powietrza z zewnątrz

Wilgotność względna (RH) powietrza na zewnątrz
Wartość RH powietrza na zewnątrz związana
jest z zawartością wody w powietrzu. Zawartość wody w powietrzu na zewnątrz wpływa na
całkowite zyski wilgoci, a jeśli zawartość wody

UWAGA
Wytyczne VDI 2089 stanowią, że ilość powietrza z zewnątrz musi wynosić co najmniej 15% powietrza obiegowego. Dotyczy to basenów publicznych i komercyjnych.

w powietrzu na zewnątrz jest wyższa niż zawartość wody w pomieszczeniu basenowym,
to osuszacz kondensacyjny musi mieć większą
wydajność.

Wytyczne VDI 2089 nie zawierają szczegółowych wymogów dotyczących stosowania powietrza z zewnątrz w basenach prywatnych.
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JAK OBLICZYĆ ZYSKI WILGOCI
Trzy czynniki jakie należy uwzględnić aby obli-

PAROWANIE Z BASENU

czyć zyski wilgoci na basenie
Parowanie z basenu można obliczyć przy pomocy

1. Parowanie z basenu (+)
2. Obsługa i użytkownicy (+)
3. Powietrze z zewnątrz (-)

różnych wzorów. W ﬁrmie Dantherm stosujemy

Parowanie z basenu oraz obsługa i użytkownicy

Postanowiliśmy jednak skorygować wartości

przyczynia się do zwiększenia zysków wilgoci.

współczynników aktywności, które wytyczne

Powietrze z zewnątrz zazwyczaj przyczynia się

VDI 2089 ustanowiły dla basenów prywatnych

do ich zmniejszenia.

i hotelowych, ponieważ uważamy, że wartości

wytyczne niemieckiego instytutu VDI 2089, które
w Europie traktowane są jako standard.

te są zbyt wysokie dla tego typu obiektów.
Ponadto w małych prywatnych basenach to
cyrkulacja powietrza często deﬁniuje potrzebę
osuszania, nie zaś poziom aktywności na basenie.

WZÓR OBLICZANIA PAROWANIA BASENU
Do obliczenia parowania z basenu stosowane

Ustalmy wartości dla poniższego wzoru.

są następujące czynniki:

W = e/(RD × T) × (Pb - Pl) × A
»

Temperatura wody

»

Temperatura powietrza

»

Wilgotność powietrza

»

Powierzchnia basenu

»

Poziom aktywności na basenie

W=
e=
RD =
T=

Zyski wilgoci (l/h)
Poziom aktywności na basenie
Stała gazowa = 461.5 (J/kg K)
Średnia temperatury powietrza i temperatury
wody (K)
Pb = Ciśnienie pary nasyconej, woda (Pa)
Pl = Ciśnienie cząstkowe pary wodnej, powietrze (Pa)
A = Powierzchnia basenu (m2)
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Poziom aktywności: e

ale należy go postrzegać bardziej w kategoriach basenu hotelowego z wysokim stopniem aktywności.

Poniżej przedstawiono poziom aktywności na

W takim wypadku można wybrać wartość e = 18.

różnego rodzaju basenach.

Jeżeli wymagane są bardziej precyzyjne oblicze-

Wartości są generowane automatycznie, kiedy

nia dla zysków wilgoci, można wybrać ważony

rodzaj basenu zostanie wybrany w narzędziu

poziom aktywności, gdzie obliczane są zarówno

DanCalcTool. Przykładowo, jeśli wybierzemy ba-

zyski dzienne, jak i nocne, a następnie ważone

sen prywatny, narzędzie automatycznie wykona

obciążenie aktywnością.

obliczenia dla e = 9,5.
Jednakże w takim wypadku należy pamięWartości poziomu aktywności na rożnego rodzaju basenach

tać, że mogą występować okresy obciążenia
szczytowego, kiedy ogólna wartość zadana się

e = 9,5 dla basenów prywatnych

nie sprawdzi, dlatego trzeba ocenić, czy kon-

e = 11 dla basenów hotelowych, aktywność

sekwencje eksploatacji lżejszego i mniejszego

normalna
e = 18 dla basenów hotelowych, aktywność
wysoka
e = 14 dla basenów terapeutycznych

osuszacza przez pewien okres czasu są dopuszczalne. Jednakże zasadniczo ﬁrma Dantherm
zaleca, aby wymiarowanie przeprowadzać
z uwzględnieniem obciążenia szczytowego.

e = 20 dla spa/jacuzzi*
e = 28 dla basenów publicznych o głębokości powyżej 1,35 m
e = 40 dla basenów publicznych o głęboko-

Kiedy potrzebna jest ocena poprawności obliczeń, należy pamiętać, że parowanie z basenu
zwiększa się wtedy, gdy:

ści poniżej 1,35 m
e = 50 dla basenów z falą morską
* zakłada się 30 minut eksploatacji i 30 minut
bezczynności.

»

Wzrasta temperatura wody

»

Spada temperatura pomieszczenia

»

Spada wilgotność względna (RH)

»

Wzrasta aktywność w wodzie

Wytyczne VDI 2089 uwzględniają mokre powierzchnie wokół basenu (posadzki itp.) oraz
rynny przelewowe dla wartości e.

OBSŁUGA I UŻYTKOWNICY
Kiedy basen publiczny wykorzystywany jest

Istnieje ogromna różnica w wartościach dla pry-

do zawodów pływackich, zwykle obniżana jest

watnych i publicznych obiektów, czego wyni-

temperatura powietrza i wody. Oznacza to, że

kiem są niewspółmiernie duże różnice w obliczo-

spadają zyski wilgoci, aby dodatkowa wilgotność

nych zyskach wilgoci. W niektórych przypadkach

generowana przez użytkowników i obserwato-

zaleca się zatem przeprowadzenie indywidualnej

rów została zneutralizowana obniżoną wilgotno-

oceny poziomu aktywności, żeby ustalić odpo-

ścią pochodzącą z samego basenu.

wiednią wartość „e”.
Nie trzeba zatem uwzględniać dodatkowej wilMożna to zrobić, wybierając opcję „manual water

gotności wynikającej z obecności użytkowni-

transfer coeﬃcient” (ręcznie wybrany współczyn-

ków i obserwatorów.

nik transferu wody) w narzędziu DanCalcTool,
gdyby np. kryty basen na uniwersytecie był oceniany indywidualnie. Nie jest to basen publiczny,
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POWIETRZE NA ZEWNĄTRZ

INNE CZYNNIKI

Jakość powietrza w pomieszczeniu basenowym
ma zasadnicze znaczenie dla komfortu, a słaba

Wielkość pomieszczenia

jakość powietrza jest często kojarzona z wysoką

Cyrkulacja powietrza jest równie ważna jak wydaj-

wilgotnością względną (RH) oraz wysokim po-

ność osuszacza. Jeżeli po pomieszczeniu porusza-

ziomem chloru lub CO₂.

ją się niewystarczające ilości powietrza, to powstaną obszary, gdzie suche powietrze nie dociera, w

Innymi słowy, dodatek powietrza z zewnątrz

związku z czym przestrzenie te nie zostaną osu-

jest decydującym czynnikiem, który zapewnia

szone. Wielkość pomieszczenia odgrywa zatem

odpowiedni poziom komfortu. Jednocześnie

decydującą rolę względem ilości powietrza, z jaką

powietrze z zewnątrz stanowi jeden z pod-

musi sobie poradzić osuszacz. Aby dowiedzieć się

stawowych czynników, na podstawie których

więcej, należy zapoznać się z rozdziałem "CYRKU-

dokonywany jest wybór odpowiedniego ro-

LACJA POWIETRZA" na stronie 39.

dzaju osuszacza i jego wymiarów. Powietrze
z zewnątrz często odgrywa zasadniczą rolę

Przykrywanie basenu

w osuszaniu pomieszczenia, jako że zawartość

Jeżeli basen będzie przykrywany na noc, kiedy

wilgoci w powietrzu z zewnątrz jest zwykle

nie jest używany, parowanie z jego powierzchni

niższa niż zawartość wilgoci w powietrzu w po-

zostanie zminimalizowane. Dzięki temu można

mieszczeniu basenowym.

zaoszczędzić mnóstwo energii.

Latem w niektórych regionach geograﬁcznych,

Izolacja pomieszczenia

głównie na Bliskim Wschodzie i w Azji, powie-

Im gorsza izolacja, tym niższa musi być wartość

trze na zewnątrz potraﬁ być tak bardzo wilgotne

zadanej wilgotności względnej RH. W niektórych

przez dłuższe okresy czasu, że zachodzi potrze-

przypadkach wymagana będzie wartość 50%

ba osuszenia go, zanim zostanie wpuszczone

RH, aby uniknąć problemów ze skraplaniem.

do pomieszczenia. Można tego dokonać np. za

Przykłady problemów ze skraplaniem opisano

pomocą dodatkowej chłodnicy.

w rozdziale „Czym jest powietrze?” na stronie 6.

Jeżeli basen jest wykorzystywany do zawodów

Wysokość (nad poziomem morza)

pływackich, w których bierze udział wielu za-

Zasadniczo wzory stosuje się przy ciśnieniu

wodników i obserwatorów, należy wykonać od-

atmosferycznym 1013 mbar (poziom morza),

rębne obliczenia dla niezbędnej ilości powietrze

ale można je również swobodnie stosować dla

z zewnątrz. Obliczenia te należy wykonać zgod-

wysokości do 1500 m. Przy wyższych wysoko-

nie z lokalnymi przepisami.

ściach należy dokonać indywidualnej oceny.
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WYBÓR URZĄDZENIA
W tym rozdziale przyjrzymy się dokładniej różnym rodzajom osuszaczy oraz central basenowych oferowanych przez ﬁrmę Dantherm – od tych przeznaczonych na małe prywatne baseny, do tych przeznaczonych na największe baseny publiczne.

Basenowe centrale wentylacyjne
DanX XD/HP
DanX XKS/XWPRS/XWPS

Osuszacze kondensacyjne
CDP/CDP-T 40, 50, 70
CDP 75, 125, 165
DanX AF
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powierzchnia basenu w m²

DANX XWPRS
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PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ 
OSUSZACZE
Ścienne osuszacze basenowe Dantherm CDP 40, 50 i 70
Osuszacze CDP 40, 50 i 70 to osuszacze kondensacyjne przeznaczone dla mniejszych, prywatnych
basenów i gabinetów spa. Umieszczane są w pomieszczeniu basenowym. Trzy różne wielkości odpowiadają wydajności osuszania od 34 l/dzień do 68 l/dzień (przy 28°C/60%RH).

Optymalna
powierzchnia
basenu

do 40 m2
*

Dlaczego warto wybrać serię CDP 40, 50, 70

Kompaktowe

Łatwy

Proste

rozmiary

montaż

sterowanie

Cl
Cl
Cl

Zintegrowana

Atrakcyjny

Odporność

automatyka

design

na chlor

* opcja
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Zaścienne osuszacze basenowe Dantherm CDP 40T, 50T i 70T
Osuszacze CDP 40T, 50T i 70T to osuszacze kondensacyjne przeznaczone dla mniejszych, prywatnych
basenów i gabinetów spa. Umieszczane są w przyległym pomieszczeniu technicznym. Trzy różne wielkości odpowiadają wydajności osuszania od 34 l/dzień do 68 l/dzień (przy 28°C/60%RH).

Optymalna
powierzchnia
basenu

do 40 m2
*

Dlaczego warto wybrać serię CDP 40T, 50T, 70T

Kompaktowe

Łatwy

Proste

rozmiary

montaż

sterowanie

Cl
Cl
Cl

Zintegrowana

Po montażu urządzenie

Odporność

automatyka

jest niewidoczne

na chlor

* opcja
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Kanałowe osuszacze basenowe Dantherm CDP 75, 125, 165
Osuszacze CDP 75, 125 i 165 to osuszacze kondensacyjne przeznaczone dla większych prywatnych basenów, centrów ﬁtness, basenów hotelowych i mniejszych basenów publicznych. Osuszacz umieszcza
się w pomieszczeniu technicznym, a powietrze dostarczane jest kanałami wentylacyjnymi z i do pomieszczenia z basenem. Panel sterowania można umieścić zarówno z przodu, jak i z tyłu osuszacza, a króciec powietrza nawiewanego można zamontować pionowo lub poziomo. Osuszacz może dodać do
15% powietrza z zewnątrz poprzez oddzielny kanał powietrzny. Osuszacze dostępne są też w wersji ze
skraplaczem chłodzonym wodą, dzięki czemu nadmiar ciepła można wykorzystać do podgrzania wody
w basenie lub wody użytkowej.
Osuszacze z możliwością podłączenia kanałów wentylacyjnych występują w trzech wersjach o wydajności od 65 l/dzień do 162 l/dzień (przy 28°C/60%RH).

Optymalna
powierzchnia
basenu

30 - 100 m2

Dlaczego warto wybrać serię CDP 75, 125 i 165

0

100

Wysoka

Możliwość rozprowadze-

Zintegrowana

wydajność

nia powietrza kanałami

automatyka

Cl
Cl
Cl

Możliwość obsługi skra-

Uniwersalna strona

Odporność

placza chłodzonego wodą

wykonania

na chlor
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Kanałowe osuszacze basenowe Dantherm DANX AF
Osuszacz DanX AF jest osuszaczem kondensacyjnym, w którym wilgoć skrapla się na zimnej wężownicy parownika. Oznacza to, że zimna część pompy ciepła wykorzystywana jest do osuszania.
Osuszacz DanX AF jest dobrym rozwiązaniem dla basenów, w których aktywność jest mniejsza, np. basenów hotelowych, i o ograniczonej przestrzeni, dlatego centralę można zainstalować pod suﬁtem. Idealnie
kontroluje wilgotność i temperaturę powietrza, a jednocześnie koszty jego eksploatacji są bardzo niskie.
Można dodać maks. 30% powietrza z zewnątrz. Osuszacz DanX AF jest idealny, gdy wymogi dotyczące ilości
powietrza z zewnątrz są mniej rygorystyczne, a także w regionach geograﬁcznych, w których powietrze na
zewnątrz jest tak wilgotne, że osuszanie za pomocą 100% powietrza z zewnątrz jest niemożliwe. W takich
wypadkach powietrze podlega recyrkulacji i tylko niewielka ilość jest zastępowana powietrzem z zewnątrz.

Optymalna
powierzchnia
basenu

od 90 m2

Dlaczego warto wybrać serię DANX AF

0

100

Indywidualna

Wysoka

Możliwość obsługi skra-

konﬁguracja

wydajność

placza chłodzonego wodą

Cl
Cl
Cl

Zintegrowana

Możliwość rozprowadze-

Odporność

automatyka

nia powietrza kanałami

na chlor
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PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ 
CENTRALE BASENOWE
Basenowe centrale wentylacyjne DANX XD
Basenowa centrala wentylacyjna DanX XD wyposażona jest w podwójny, krzyżowy wymiennik ciepła.
DanX XD jest kompaktową centralą o wysokiej wydajności z wbudowaną opcją recyrkulacji, dzięki
której wymieniana jest tylko niezbędna ilość powietrza. Zapewnia to wysoki komfort oraz bardzo energooszczędną eksploatację.

Optymalna
powierzchnia
basenu

do 150 m2

Dlaczego warto wybrać serię DANX XD

Kompaktowe

Zintegrowana

rozmiary

automatyka

Cl
Cl
Cl

Podwójny krzyżowy

Odporność

wymiennik ciepła

na chlor
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Basenowe centrale wentylacyjne DANX HP
Basenowa centrala wentylacyjna DanX HP jest kompaktowym urządzeniem wyposażonym w podwójny wymiennik krzyżowy oraz pompę ciepła. Połączenie pompy ciepła i bardzo wydajnego podwójnego krzyżowego wymiennika ciepła zapewnia bardzo niskie koszty eksploatacji oraz stanowi
optymalne rozwiązanie w przypadku niskich temperatur powietrza z zewnątrz. Dzięki zintegrowanej
opcji recyrkulacji, pobierana jest tylko niezbędna ilość powietrza z zewnątrz w celu zapewnienia odpowiedniego klimatu w pomieszczeniu.

Optymalna
powierzchnia
basenu

do 150 m2

Dlaczego warto wybrać serię DANX HP
Cl
Cl
Cl

Kompaktowe

Zintegrowana

Odporność

rozmiary

automatyka

na chlor

Podwójny krzyżowy

Możliwość obsługi skra-

Zintegrowana rewersyjna

wymiennik ciepła

placza chłodzonego wodą

pompa ciepła
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Basenowe centrale wentylacyjne DANX XKS
Basenowa centrala wentylacyjna DanX XKS jest urządzeniem z bardzo wydajnym krzyżowym wymiennikiem ciepła. Centrala DanX XKS idealnie kontroluje wilgotność i temperaturę powietrza na basenie,
a dzięki sprawności temperaturowej wynoszącej nawet 80% obniża koszty eksploatacji i poboru energii.
Dzięki wbudowanej funkcji recyrkulacji, pobierana jest tylko niezbędna ilość powietrza z zewnątrz
w celu utrzymania komfortowego klimatu wewnątrz.

Optymalna
powierzchnia
basenu

od 110 m2

Dlaczego warto wybrać serię DANX XKS

Indywidualna

Zintegrowana

konﬁguracja

automatyka

Cl
Cl
Cl

Podwójny krzyżowy

Odporność

wymiennik ciepła

na chlor
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Basenowe centrale wentylacyjne DANX XWPS
Basenowa centrala wentylacyjna DanX XWPS jest urządzeniem wyposażonym w krzyżowy wymiennik
odzysku ciepła oraz wbudowaną pompę ciepła. Sprawność temperaturowa wynosząca niemal 100%
obniża koszty eksploatacji i poboru energii. Dzięki wbudowanej funkcji recyrkulacji, pobierana jest
tylko niezbędna ilość powietrza z zewnątrz w celu utrzymania przyjemnego klimatu wewnątrz. Aby
jeszcze bardziej zwiększyć energooszczędność, skraplacz chłodzony wodą można wbudować w pompę ciepła. Dzięki temu nadmiar ciepła można efektywnie wykorzystać do podgrzania wody w basenie
lub wody użytkowej.

Optymalna
powierzchnia
basenu

od 110 m2

Dlaczego warto wybrać serię DANX XWPS

Indywidualna

Zintegrowana

Zintegrowana rewersyj-

konﬁguracja

automatyka

na pompa ciepła (tylko
chłodzenie)

Cl
Cl
Cl

Podwójny krzyżowy

Odporność

wymiennik ciepła

na chlor
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Basenowe centrale wentylacyjne DANX XWPRS
Basenowa centrala wentylacyjna DanX XWPRS jest urządzeniem wyposażonym w krzyżowy wymiennik ciepła oraz wbudowaną, rewersyjną pompę ciepła. Oznacza to, że ma ona takie same funkcje i zalety jak centrala XWPS.
Ponadto dzięki rewersyjnej pompie ciepła może być eksploatowany latem z funkcją aktywnego chłodzenia. Nadaje się zwłaszcza do basenów terapeutycznych z dużymi zyskami ciepła pochodzącymi
z gorącej wody w basenie oraz budynków z dużym przeszkleniem.

Optymalna
powierzchnia
basenu

od 110 m2

Dlaczego warto wybrać serię DANX XWPRS
Cl
Cl
Cl

Indywidualna

Zintegrowana

Odporność

konﬁguracja

automatyka

na chlor

Podwójny krzyżowy

Możliwość obsługi skra-

Zintegrowana rewersyjna

wymiennik ciepła

placza chłodzonego wodą

pompa ciepła
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PORÓWNANIE WIELKOŚCI
URZĄDZEŃ DANTHERM
Osuszacze powietrza

CDP

CDP T

CDP

40, 50, 70

40T, 50T, 70T

75, 125, 165

DANX AF

Centrale basenowe

DANX XD

DANX HP

DANX XWPS

DANX XKS

DANX XWPRS
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JAK OKREŚLIĆ WIELKOŚĆ
OSUSZACZA
Po obliczeniu zysków wilgoci i ustaleniu rodza-

Wprowadzając dane do narzędzia DanCalcTo-

ju osuszacza, który będziemy stosować, można

ol, nie trzeba tego uwzględniać. Na podstawie

przystąpić do określenia jego wielkości i akce-

wprowadzonych danych program automatycz-

soriów.

nie weźmie tę różnicę pod uwagę i zaproponuje zarówno osuszacze kondensacyjne, jak i ba-

W obliczeniach uwzględniono pewien mar-

senowe centrale wentylacyjne, które spełniają

gines bezpieczeństwa. Dlatego współczynnik

wymogi.

bezpieczeństwa nie jest potrzebny dla obliczonych zysków wilgoci podczas określania wielko-

Jeżeli narzędzie DanCalcTool nie jest używane,

ści osuszacza.

a dane odczytywane są na wykresie wydajności,
należy pamiętać, aby wybrać rozmiar osuszacza

Niezbędna wydajność osuszacza obliczana jest

na podstawie rzeczywistych danych eksploata-

nieco inaczej, w zależności od tego, czy chodzi

cyjnych.

o osuszacz kondensacyjny czy basenową centralę wentylacyjną.

NIEZBĘDNA WYDAJNOŚĆ OSUSZACZA
OSUSZANIE KONDENSACYJNE
W przypadku osuszacza kondensacyjnego, zarówno osuszacz, jak i powietrze z zewnątrz przyczyniają się do
osuszania, dlatego niezbędna wydajność osuszacza (W) oblicza się za pomocą poniższego wzoru. W oznacza
zyski wilgoci obliczone zgodnie z wytycznymi VDI 2089.

Wydajność osuszacza W = W – W powietrza zew.
Wydajność osuszacza W można odczytać na wykresach wydajności w materiałach katalogowych. Jeżeli narzędzie DanCalcTool jest używane, wydajność odczytywana jest automatycznie i program proponuje odpowiednie rozwiązania.
Wydajność osuszacza W = niezbędna wydajność osuszacza (l/h)
W powietrza zew. = minimum 15% powietrza podlegającego recyrkulacji, K (m³/h), powietrze z zewnątrz musi być zgodne
z wytycznymi VDI 2089
W= zyski wilgoci zgodnie z VDI 2089 (l/h)
W powietrza zew. = 0.15 × K ρ × (X powietrza wew. – X powietrza zew.) (l/h)
1000
X powietrza zew. = zawartość wody w powietrzu z zewnątrz (g wody/kg powietrza) = 9 g wody/kg powietrza zgodnie
z VDI 2089,
X powietrza wew. = projektowa zawartość wilgoci w powietrzu na basenie (g wody/kg powietrza)
ρ = gęstość powietrza = 1.175 kg/m3
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DanCalcTool

OSUSZANIE ZA POMOCĄ WENTYLACJI
Basenowa centrala wentylacyjna musi być w stanie zapewnić odpowiednią wydajność względem zysków wilgoci latem, ponieważ powietrze na zewnątrz jest w tych okolicznościach najbardziej wilgotne. W takiej sytuacji, przy
poborze 100% powietrza z zewnątrz, centrala musi mieć minimalną wydajność, która odpowiada zyskom wilgoci,
tj. W = wydajność osuszacza W, obliczoną zgodnie z VDI 2089.
Jako jednostka wentylacyjna, centrala basenowa musi być dobrana zgodnie z ilością powietrza (Q), która podlega wymianie w pomieszczeniu. Jest to określone następującym wzorem:

Q = 1000 × wydajność osuszacza W/(ρ × (X powietrza wew. - X powietrza zew.))
Ilość powietrza (Q) można znaleźć w katalogu. Jeżeli narzędzie DanCalcTool jest używane, w programie automatycznie pojawią się proponowane osuszacze.
Q = niezbędna ilość powietrza (m3/h)
Wydajność osuszacza W = niezbędna wydajność centrali basenowej (l/h)
X powietrza zew. = zawartość wody w powietrzu zewnętrznym (g wody/kg powietrza) = 9 g wody/kg powietrza zgodnie
z VDI 2089
X powietrza wew. = projektowa zawartość wilgoci w powietrzu na basenie (g wody/kg powietrza)
ρ = gęstość powietrza = 1.175 kg/m3
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CYRKULACJA POWIETRZA
Cyrkulację powietrza deﬁniuje się jako całkowitą

ilość powietrza w basenowej centrali wentyla-

liczbę wymian określonej ilości powietrza w po-

cyjnej podzieloną przez kubaturę pomieszcze-

mieszczeniu w ciągu godziny.

nia basenowego.
Cyrkulacja powietrza musi normalnie wynosić

Wymiana powietrza w pomieszczeniu basenowym jest ważna, ponieważ powietrze, które się
porusza, nie skrapla się tak łatwo jak powietrze

Z = 3–10 razy na godzinę.

3  Z  10

nieruchome. Innymi słowy, ilość wymian powietrza nie może być zbyt mała, ponieważ stru-

W przypadku małych basenów zyski wilgoci z ba-

mień owiewający powierzchnie byłby wtedy

senu są często tak niewielkie, że sama ilość wymian

niewystarczający. Bardzo zimne powierzchnie

powietrza określa rozmiar centrali.

mogą spowodować problemy ze skraplaniem.
Słabo zaizolowane budynki oznaczają zimne

W szczególnych przypadkach, kiedy w dużym po-

powierzchnie, a więc mają duży wpływ na to,

mieszczeniu znajduje się bardzo mała powierzchnia

jaka ilość wymian powietrza jest potrzebna.

basenu, można zaplanować podział strefowy lub
zdecentralizowane systemy wentylacji.

Z drugiej jednak strony nadmierna cyrkulacja
jest irytująca ze względu na hałas i przeciągi,

Ponadto w przypadku pomieszczeń z dużymi

dlatego nie można bez przerwy wymieniać nie-

przeszkleniami zaleca się:

ograniczonych ilości powietrza.

-Z pomiędzy 5 a 10
-Ukierunkowaną dystrybucję powietrza w ob-

Ilość wymian powietrza (Z) deﬁniuje się jako

szarach krytycznych
-Wartość zadaną RH na poziomie 50-55%

16

ROZPROWADZANIE
POWIETRZA
Dystrybucja powietrza w pomieszczeniu base-

używana jest jako sygnał uruchamiający osu-

nowym również odgrywa ważną rolę. Ważne

szacz, ważne jest, aby czujnik został umiesz-

jest, aby krytyczne obszary i powierzchnie otrzy-

czony w kanale powietrza wyciąganego lub w

mywały wystarczające ilości suchego powietrza.

odpowiednim miejscu w pomieszczeniu. Jeżeli
zostanie umieszczony w słońcu lub w miejscu,

Jeżeli dodajemy powietrze z zewnątrz, należy

w którym będzie na niego pryskać woda, poja-

pamiętać o dodatkowym wyciągu dodanej

wi się ryzyko błędnych pomiarów.

ilości powietrza. To ważne, bo w przeciwnym
wypadku w pomieszczeniu zapanuje nadci-

Nie należy dopuszczać do sytuacji, w których

śnienie, które może doprowadzić do skraplania

powietrze wieje na powierzchnię lustra wody,

pary wodnej na ścianach i zapachu chloru w są-

ponieważ zwiększa to intensywność parowania.

siednich pomieszczeniach. Można to osiągnąć,

Powietrze nad samym basenem powinno być

osuszając pomieszczenie basenowe za pomocą

jak najbardziej nieruchome, a jego maksymalna

jednego systemu, a przyległe pomieszczenia za

prędkość nad wodą wynosi 0,15 m/s. Oczywi-

pomocą oddzielnego systemu wentylacji.

ście należy też pamiętać o pływakach, którzy
muszą mieć zapewnioną odpowiednią ilość po-

Aby zapewnić podciśnienie, ilość powietrza

wietrza z zewnątrz.

wywiewanego + powietrza wyciąganego powinna być ok. 10% większa niż ilość powietrza

Powietrze wywiewane, zawracane do osusza-

nawiewanego. Dlatego osuszacz kondensacyj-

cza, powinno być usuwane z drugiego końca

ny wykorzystujący powietrze z zewnątrz musi

pomieszczenia basenowego, aby nie powsta-

współpracować z dodatkowym wentylatorem

wały „martwe strefy”, w których powietrze nie

wywiewnym.

jest wymienione w wystarczającym stopniu.

Aby zapewnić podciśnienie w pomieszczeniu ba-

Zwykle wystarczy zamontowanie kratek wy-

senowym, regulacja ilości powietrza wywiewanego

ciągowych wysoko, 3-5 m nad podłogą. Dzięki

musi być powiązana z ilością powietrza z zewnątrz.

temu można uniknąć konﬂiktu pomiędzy powie-

Jeżeli wilgotność względna w pomieszczeniu

trzem nawiewanym a powietrzem wyciąganym.

WAŻNE
Regulacja ilości powietrza z zewnątrz i powietrza wywiewanego może się opierać, między innymi, na następujących sygnałach:
»

Z czujnika wilgotności względnej

»

Z przełącznika ręcznego, np. sterującego przykryciem basenu. Kiedy pokrywa basenu zostaje
odsunięta, osuszacz automatycznie zaczyna pracę.

»

Czujniku CO2

»

Z harmonogramu czasowego dla trybu pracy dziennej i nocnej

40
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DWA SPOSOBY ROZPROWADZANIA POWIETRZA
Kanały prowadzone pod podłogą
Ciepłe, suche powietrze wznosi się do
góry w kierunku przeszklenia. Jest to
optymalny sposób rozprowadzania powietrza, w którym wykorzystuje się fakt,
że ciepłe powietrze naturalnie unosi się
do góry. Kiedy suche powietrze wznosi się do góry, wilgoć jest wyciągana,
a wilgotne powietrze odciągane z powrotem do osuszacza przez kratkę wyciągową. Kratka powinna być umieszczona na ścianie na wysokości 3-5 m.

Kanały sufitowe
Kanały suﬁtowe można zastosować
wtedy, gdy kanał nawiewny poprowadzony jest aż do suﬁtu, ponieważ,
w miarę potrzeby, suche powietrze
zostanie ukierunkowane na świetlik.
Ok. 80% powietrza należy skierować
na okna, a pozostałe powietrze na
suﬁt, aby uniknąć powstawania nieruchomych stref z zimnym wilgotnym
powietrzem.
W

przypadku

świetlika

należy

uwzględnić 10-20% powietrza więcej ze względu na ryzyko skraplania.
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REGULACJA OBJĘTOŚCI
POWIETRZA
Osuszacze kondensacyjne

blem ten można rozwiązać za pomocą zestawu

Regulacja ilości powietrza w osuszaczach kon-

do rozmrażania (akcesoria). Dzięki temu osu-

densacyjnych musi być możliwie jak najbardziej

szacz posiada aktywny odladzacz, co oznacza,

precyzyjna, aby osiągnąć wydajność osuszacza

że ciepły czynnik chłodniczy przepływa przez

określoną w dokumentacji. Wydajność w doku-

parownik, kiedy grozi mu oblodzenie.

mentacji podana jest jako nominalna ilość powietrza i zmieni się wraz ze zmianą ilości powie-

Jeżeli ilość powietrza jest zbyt duża, np. dlatego,

trza przepływającego przez osuszacz.

że osuszacz pracuje przy niewielkich oporach
na instalacji, doprowadzi to do problemów

Nominalne ilości powietrza podane zostały na

z obniżoną wydajnością.

podstawie zewnętrznej straty ciśnienia. Jeżeli
zewnętrzna strata ciśnienia zostanie przekro-

Basenowe centrale wentylacyjne

czona, ilość powietrza zostanie zredukowana,

W centralach basenowych podstawą regulacji

a to zwiększy ryzyko przemarznięcia parownika,

ilości powietrza i ustalania wymiarów kanałów

ponieważ temperatura parowania spada, kiedy

jest wartość 100% powietrza z zewnątrz.

spada ilość powietrza. W razie potrzeby pro-
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KROK PO KROKU 
PRAWIDŁOWE USTALANIE
WIELKOŚCI URZĄDZENIA
Istnieje wiele czynników, które należy wziąć



pod uwagę przy określaniu wielkości osuszacza

   
      
      
            
Air Summer:
C
Summer:
Indoor temperature
Outdoor temperature
Air Winter:
°C
Winter:

przeznaczonego na kryty basen.

Summer:
Winter:
Summer:
Winter:

Aby zapanować nad całym procesem, warto

Outdoor humidity

Solution:

wykorzystać oprogramowanie ﬁrmy Dantherm

Yes
No
Cables:
Yes
No
Requested meters:
Plug fans
2 speed belt driven
1 speed belt driven
Water temp.:
     /      °C
Electrical:
     kW
Supply air temp.:      °C
     kW
CW:    °C /    °C
Capacity

Control system

Included:

Type of fans

pomagające dokonać wyboru i wykonać nastę-

Heating coil

1

pujące kroki:

% RH
% RH
m³/h
m³/h

Separate cooling coil

Supply temp.:    °C

Lacquering
Dehumidifier (AF type)

Internal

DX:



Yes

Ventilation with heat recovery
(XKS type)

1. Najpierw należy określić dane wejściowe



No

Fresh air damper:

1

°C
°C

Summer: % RH
Winter:
% RH
Supply:
Pa
Pressure drop
Air volume
Exhaust:
Pa
Public > 1,35 m Public < 1,35 m
Pool type:
Private
Hotel
Wave
deep
deep
Pool size:
    m²
Water temp:    °C
Pool hall volume      m³
Pool hall open in the summertime
Pool covered in the night time
Indoor humidity

Ventilation with recovery and
heat pump (XWPS type)

ilustracji), aby pamiętać o wszystkich istotnych
Ventilation with recovery and
reversible heat pump
(XWP type)

informacjach.



Yes

 

No

Water cooled condenser:
Remarks:     

Yes

Yes

Supply filter :     
Remarks:     

Extract filter:     

projektu. Warto użyć listy kontrolnej (jak na

Evaporation temp.:    ,

 

External:

Supply filter :     

Water cooled condenser:

Extract filter:     

Remarks:     

Supply filter :     

Water cooled condenser:

Extract filter:     

Remarks:     

Yes

Yes

    
%#!+&'(



 

 (! 



 * 

  

)))#'%"%#!#$"#'%" #'%"$" 

    

2. Dane wejściowe zostaną wprowadzone do sek-

2

cji obliczeniowej oprogramowania DanCalcTool,
gdzie zostają wykorzystane do dokonania wyboru

2

odpowiednich rozwiązań dla danego projektu.

POOL DEHUMIDIFIERS CDP
FIERS CDP
IFIERS

POOL DEHUMID

3. Potem wybieramy jedno lub więcej rozwią-

POOL DEHUMIDIF

IERS CDP

TECHNICAL DATA
Model
Operating range
– humidity
CDP 35
Operating range
– temperature
40 – 100 %RH
Air volume
10 – 36 °C
Power supply
250 m3/h
Max. ampere consumpt
1x230/50 V/Hz
Max. power consumpt ion
2,8 A
ion
Refrigerant
0,72 kW
Compressor
R407C
Quantity of refrigeran
Rotary
t
Sound level (at
1 metre)
0,600 kg
Weight
47 dB(A)
Colour
60 kg
Protection class
robust powder-coated hot-galvanized
RAL 7044 e/ 9016
IPX4
e epoxy-coated for higher corrosion

zań i zlecamy ich dobór i weryﬁkację w progra-

3

Drain outlet

mie doborowym Dantherm, który następnie
może utworzyć konkretną ofertę na centrale

3

position

placing
Recommended
the CDP 35

CAPACITY CURVES ts of the cabinet are powder-coated
ted
y means of a wall mounting
strip
trip supplied
d

of

40

40% RH

ed at the bottom of the60%
RH35. The
CDP
outlet 80% RH
er hose
er that is placed behind the
front panel

35
30
25

DanX. Dla osuszaczy CDP ostateczny wybór do-

y means of a ﬂoor mounting

20
Optionally
the CDP pool dehumidiﬁer
15

e the placing

5

kit

can be ﬁtted with a water heating

10

of the wall mounting

strip

Min. 225

0

konywany jest zgodnie z arkuszami w oprogra-

0

A
R
F
E
W

0,5

1

1,5

2

l/h
2,5

INSTALLATION

mowaniu DanCalcTool.

Warmer Dry Air

Warm Wet Air

sa

All dimension

CDP 125
CDP 165
data sheets)
(see separate

Pool Area

dantherm.com

CDP 35/45/65

CDP 35/45/65 units
hall or area to be are designed for installation
directly in the pool
dehumidiﬁed.

dantherm.com
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GRUPA DANTHERM
Zadbaj o swój komfort
Grupa Dantherm jest liderem branży klimatyzacyjnej. Spółki wchodzące w skład grupy
mają ponad 60 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji energooszczędnych, wysokiej jakości urządzeń grzewczych, chłodzących, osuszających i wentylacyjnych przeznaczonych do użytku mobilnego i stacjonarnego.
Każdego roku Grupa Dantherm inwestuje znaczne środki w rozwój produktów, aby pozostać na czele i stale dopasowywać swoje produkty do zmieniających się potrzeb rynkowych i przepisów prawa.
Grupa Dantherm posiada kilka silnych marek o ugruntowanej pozycji na rynku mobilnym,
basenowym, komercyjno-przemysłowym i mieszkaniowym.
Klienci Grupy Dantherm korzystają z jej wszechstronnej wiedzy i doświadczenia, jakie zdobyła dzięki sprzedaży ponad 3 milionów produktów i rozwiązań klimatyzacyjnych na całym
świecie.
Zasięg globalny
Grupa Dantherm ma siedzibę w Skive w Danii i jest obecna na rynkach w Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Rosji, Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W 2016 roku Grupa Dantherm została przejęta przez szwedzki fundusz private equity, Procuritas Capital Investors V LP. Nowy, silny właściciel pragnie kontynuować rozwój spółki.

Marienlystvej 65 | DK-7800 Skive
tel. +45 96 14 37 00 | fax: +45 96 14 38 20
info@dantherm.com | www.dantherm.com
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DOŚWIADCZENIE

TRWAŁOŚĆ

JAKOŚĆ

Centrale basenowe
DanX HP • DanX XD • DanX AF
DanX XWPS • DanX XWPRS

• DanX XKS

Wydajność od 1 000 m3/h do 32 000 m3/h • Klasa korozyjności
C4 • Odpowiednie dla basenów przydomowych, miejskich oraz
olimpijskich • Zintegrowana automatyka dostosowana do wymagań użytkownika • Odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym
• Dostępne wersje ze zintegrowaną pompą ciepła • Łatwy montaż

Osuszacze powietrza
Basenowe CDP
Wydajność od 7l/24h do 100l/24h • Klasa korozyjności C4
• Odpowiednie do basenów, muzeów, kościołów itp. • Zintegrowana automatyka dostosowana do wymagań użytkownika
• Bogaty typoszereg • Dostępne wersje ze zintegrowaną pompą
ciepła

www.ventia.pl
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JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI OSUSZACZ BASENOWY

