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Wed³ug teorii, klimatyzacja to „taka
wentylacja”, która zapewnia œrodowisku powietrznemu pomieszczenia
okreœlone w³aœciwoœci i parametry,
takie jak np. czystoœæ, temperatura, wilgotnoœæ wzglêdna i prêdkoœæ
ruchu powietrza. Parametry te powinny byæ odpowiednio dostosowane do sposobu wykorzystania pomieszczenia w ka¿dych warunkach
wystêpuj¹cych dla danego budynku w danej lokalizacji. Przy tak zdefiniowanych pojêciach wentylacji i
klimatyzacji mo¿e okazaæ siê, ¿e
dok³adnie taki sam uk³ad uzdatniania powietrza bêdzie w jednym
obiekcie postrzegany jako system
klimatyzacyjny, natomiast w drugim
ju¿ tylko jako wentylacyjny. Ró¿nica tkwiæ wiêc mo¿e tylko w dok³adnoœci kontroli parametrów powietrza. Wynika z tego, ¿e wentylacjê mo¿na przekszta³ciæ w klimatyzacjê jedynie poprzez poprawienie jakoœci regulacji i sterowania
urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad
centrali wentylacyjnej oraz ca³ego systemu.
Prawid³owo dzia³aj¹ca wentylacja pomieszczeñ powinna spe³niaæ
kilka warunków. Musi ona byæ ci¹g³a, czyli pracowaæ tak¿e podczas
nieobecnoœci ludzi. Powinna obs³ugiwaæ ka¿de pomieszczenie i zapewniaæ sta³¹ wymianê powietrza
we wszystkich przewidzianych strefach. Sprawnie i prawid³owo dzia³aj¹cy uk³ad wentylacji powinien tak¿e zapewniaæ jego automatyczne
dostosowanie siê zarówno do dynamicznie zmieniaj¹cych siê warunków wewn¹trz pomieszczeñ, jak

i zmiennych warunków zewnêtrznych (pogodowych).
Warunki pracy urz¹dzeñ wentylacyjnych zmieniaæ siê mog¹ w
wyniku wp³ywu ró¿nych czynników.
Uk³ad wentylacyjny powinien w
zwi¹zku z tym charakteryzowaæ siê
takimi w³aœciwoœciami, aby by³ w
stanie dostosowaæ parametry pracy zarówno w ujêciu ogólnym, jak
równie¿ z punktu widzenia pojedynczego pomieszczenia w budynku.
System wentylacji powinien reagowaæ na zmianê takich parametrów
jak np. temperatura zewnêtrzna i wewnêtrzna, czy zmiana wewnêtrznych zysków ciep³a w pomieszczeniu. Powinien on tak¿e byæ wyposa¿ony w zespo³y pozwalaj¹ce na
samoregulacjê dzia³ania poszczególnych elementów instalacji. Dla
spe³nienia tych w³aœnie celów tworzone s¹ i wci¹¿ udoskonalane elementy i uk³ady automatycznej regulacji.
Regulacja jest to proces, w wyniku którego wielkoœci fizyczne, np.
temperatura powietrza, ciœnienie
powietrza, itp., utrzymywane s¹ na
sta³ym poziomie lub przybieraj¹
okreœlone, z góry za³o¿one wartoœci, mimo wp³ywu czynników zak³ócaj¹cych. Uk³ad podlegaæ mo¿e
przy tym oscylacjom, podczas których wielkoœæ regulowana nie zachowuje sta³ej wartoœci, lecz wartoœæ jej waha siê wokó³ okreœlonej
wartoœci œredniej. Mo¿na wyraziæ to
tak¿e inaczej: „powinien byæ utrzymywany mo¿liwie najmniejszy
uchyb regulacji”. W regulatorze
osi¹ga siê to samoczynnie wskutek
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Termin „wentylacja” pochodzi od
³aciñskiego s³owa „ventilatio”, czyli
przewietrzanie. Zadaniem wspó³czesnego uk³adu wentylacyjnego
jest usuwanie z pomieszczeñ zamkniêtych powietrza zanieczyszczonego oraz dostarczanie w jego
miejsce powietrza œwie¿ego, czystego, o okreœlonej temperaturze. W
czêœci nawiewnej nastêpuje zatem
przygotowanie powietrza poprzez
jego oczyszczenie i ewentualne
podgrzanie lub och³odzenie do wymaganej temperatury przed wprowadzeniem do pomieszczeñ. Wentylacja poprawia stan i sk³ad powietrza poprzez jego wymianê w pomieszczeniu, zgodnie z wymaganiami organizmu ludzkiego, czy procesu technologicznego.
W praktycznych rozwi¹zaniach
technicznych powietrze przeznaczone do rozprowadzenia po obiekcie przygotowywane jest w urz¹dzeniu nazywanym central¹ klimatyzacyjn¹. Centrala taka, z³o¿ona
czêsto ze zblokowanych elementów
modu³owych, zawiera niezbêdne
urz¹dzenia do przet³aczania, czyszczenia, ogrzewania, ch³odzenia,
nawil¿ania i osuszania powietrza.
Poza tym nale¿y do niej komora
mieszania powietrza zewnêtrznego
z powietrzem obiegowym oraz uk³ad
s³u¿¹cy do odzysku ciep³a (odzysku ch³odu), czyli do podgrzewania
(ch³odzenia) powietrza nawiewanego kosztem powietrza usuwanego z
obiektu.
Warto zwróciæ w tym miejscu
uwagê na ró¿nicê, jaka oddziela
pojêcie wentylacji od klimatyzacji.
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tego, ¿e za pomoc¹ wielkoœci steruj¹cej elementu nastawczego wywierany jest taki wp³yw na obiekt
regulacji, ¿e zostan¹ wysterowane
oddzia³uj¹ce wartoœci zak³ócaj¹ce.
W technice ogrzewniczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej mo¿na wskazaæ nastêpuj¹ce wielkoœci zak³ócaj¹ce: wp³yw pogody (temperatury
zewnêtrznej, promieniowania s³onecznego i wiatru), wahania temperatury i ciœnienia czynników (zak³ócenia temperatury pomieszczeñ
przez ludzi i maszyny, otwieranie
drzwi i okien).
Z kolei sterowanie jest to proces, w którym jedna wielkoœæ „przestawia” drug¹, np. termostat temperatury powietrza zewnêtrznego
steruj¹cy po³o¿eniem zaworu mieszaj¹cego wody. Urz¹dzenie steruj¹ce realizuje w tym przypadku nastêpuj¹ce funkcje:
• pomiar np. temperatury za pomoc¹ czujnika (elementu pomiarowego) w miejscu nastawiania,
• porównanie wartoœci rzeczywistej z wartoœci¹ zadan¹,
• wzmacnianie i ewentualne przetwarzanie sygna³ów w regulatorze (element wzmacniaj¹cy),
• przestawianie elementu nastawczego, np. grzybka zaworu.
Wielkoœæ, któr¹ zamierza siê regulowaæ lub która ma byæ sterowana
przez inny parametr nazywa siê
wielkoœci¹ regulowan¹. W wentylacji i klimatyzacji regulacj¹ s¹
objête w szczególnoœci nastêpuj¹ce wielkoœci fizyczne: temperatura,
wilgotnoœæ, i w miarê potrzeb tak¿e
ciœnienie oraz natê¿enie przep³ywu
powietrza. Czêœæ urz¹dzeñ, których
dzia³anie zamierza siê regulowaæ
okreœla siê jako obiekt regulacji.
£¹cznie z urz¹dzeniem regulacji
automatycznej stanowi¹ one zamkniête uk³ady regulacji.
W przypadku pomieszczenia klimatyzowanego rozpatrywanego
jako obiekt regulacji temperatury,
jako wielkoœæ steruj¹c¹ przyjmuje
siê temperaturê powietrza nawiewanego. Prawid³owym miejscem pomiaru tej temperatury jest kana³ wy-
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wiewny, lub wnêtrze pomieszczenia
klimatyzowanego. W tym drugim
przypadku wskazane jest, aby przyrz¹d pomiarowy znajdowa³ siê w
strumieniu powietrza zmieszanego,
nawiewanego i indukowanego. Taka
metoda ma na celu prowadzenie
pomiaru temperatury w pomieszczeniu (a nie temperatury powietrza
nawiewanego) z dostatecznie ma³ym opóŸnieniem.
W przypadku rozpatrywania pomieszczenia jako obiektu regulacji
wilgotnoœci powietrza, uprzywilejowanym miejscem jest równie¿ przewód wywiewny, je¿eli jest to tylko
dopuszczalne ze wzglêdu na inne
przes³anki. Poza tym wielkoœci¹ steruj¹c¹ bêdzie stan powietrza nawiewanego (w celu uchwycenia zachowania siê pomieszczenia klimatyzowanego). Mamy w tym przypadku
do czynienia z du¿o wiêksz¹ liczb¹
mo¿liwych rozwi¹zañ. Nale¿y bowiem dokonaæ wyboru jednej z
dwóch wielkoœci regulowanych (ϕ
lub x), to znaczy wilgotnoœci powietrza w pomieszczeniu, która mo¿e
byæ mierzona jako wilgotnoœæ
wzglêdna lub wilgotnoœæ bezwzglêdna (zawartoœæ wody). Podczas gdy
na wilgotnoœæ bezwzglêdn¹ wp³yw
ma tylko jedna wielkoœæ, to na wilgotnoœæ wzglêdn¹ wp³ywa zarówno
zawartoœæ wody, jak i temperatura
powietrza. Skutkiem tego mo¿e pojawiæ siê niekorzystne sprzê¿enie
miêdzy uk³adami regulacji temperatury i wilgotnoœci. Równie¿ wielkoœæ
steruj¹ca stwarza dwie mo¿liwoœci,
a mianowicie: zmianê wilgotnoœci
wzglêdnej ϕ mo¿e wywo³aæ zarówno zmiana zawartoœci wody w powietrzu nawiewanym, jak równie¿
zmiana jego temperatury.
Istniej¹ tak¿e rozwi¹zania traktuj¹ce pomieszczenie jako obiekt
regulacji ciœnienia. O w³aœciwoœciach istotnych dla procesu regulacji tej wielkoœci decyduj¹ inne
wzglêdy ni¿ w przypadku obiektów
regulacji temperatury i wilgotnoœci.
Stosowanie pe³nej automatyzacji urz¹dzeñ klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych pozwala na:
• uzyskanie wysokiego komfortu

technika ch³odnicza i klimatyzacyjna 8/2006

klimatyzacja

i

wentylacja

przebywania w pomieszczeniach, w których nawet bez ¿adnej integracji cz³owieka zawsze
bêd¹ utrzymywane zadane parametry powietrza;
• znaczne oszczêdnoœci ekonomiczne zwi¹zane z eksploatacj¹
urz¹dzeñ (literatura podaje, ¿e
zu¿ycie energii mo¿e byæ
zmniejszone nawet o 15%);
• kontrolê pracy i zabezpieczenie
elementów urz¹dzeñ przed
uszkodzeniami.
Uk³ady automatyki central klimatyzacyjnych (wentylacyjnych) spe³niaj¹ zatem dwie podstawowe funkcje:
• zabezpieczaj¹c¹,
• steruj¹c¹.
Zabezpieczenie:
• nagrzewnicy wodnej przed zamarzniêciem,
• nagrzewnicy elektrycznej przed
przegrzaniem,
• wymiennika krzy¿owego i obrotowego odzysku ciep³a przed zeszronieniem,
• sygnalizowanie stanu awarii,
• utrzymywanie minimalnej temperatury w pomieszczeniu podczas
pracy w okresie czuwania.
Sterowanie parametrami
Regulator programowalny steruje
prac¹ centrali zgodnie z zaprogramowanymi wytycznymi. W zale¿noœci od ustawieñ zegara, nastêpuje
w³¹czenie centrali do pracy i utrzymywanie okreœlonych parametrów,
lub przejœcie zespo³u w stan czuwania. Z regulatora sygna³ przekazywany jest do:
• wymienników ciep³a (nagrzewnicy elektrycznej, agregatu ch³odniczego, za³¹czenia pompy
wody i sterowania si³ownikami
zaworów nagrzewnicy wodnej
lub uk³adu ch³odniczego),
• sterowania si³ownikami przepustnic,
• sterowania nawil¿aniem i wymiennikami odzysku ciep³a.
W urz¹dzeniach klimatyzacyjnych zastosowanie znajduj¹ pneu305
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matyczne i elektryczne uk³ady regulacji. Podzia³ ten wynika ze sposobu dostarczenia energii pomocniczej dla uk³adu regulacyjnego. W
pierwszym przypadku wykorzystywana jest wiêc energia sprê¿onego
powietrza, w drugim zaœ pr¹d elektryczny. Poni¿ej przedstawione zostan¹ podstawowe i najczêœciej stosowane elementy uk³adów automatyki central wentylacyjnych.
Kana³owe czujniki i przetworniki
temperatury
S³u¿¹ one do pomiaru temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego lub zewnêtrznego (wewn¹trz samej centrali oraz bezpoœrednio w kana³ach wentylacyjnych.
Mog¹ dostarczaæ sygna³ aktywny
0…10 V (przetworniki), lub sygna³
pasywny oporowy (czujniki rezystancyjne).

Pokojowe czujniki i przetworniki
temperatury
Do pomiaru temperatury bezpoœrednio w pomieszczeniu Wytwarzaæ mog¹ sygna³ aktywny b¹dŸ
pasywny. Wyposa¿one mog¹ byæ
w wbudowany nastawnik temperatury formuj¹cy sygna³ 0…10 V.
Nale¿y pamiêtaæ o montowaniu
czujnika w prawid³owym miejscu (w
miejscu reprezentatywnym, z dala
od okien, drzwi, w miejscach nienas³onecznionych).

306

klimatyzacja

i

wentylacja

klimatyzacja

Presostaty ró¿nicowe (czujniki
ró¿nicy ciœnieñ)
Czujnik taki pe³niæ mo¿e kilka
funkcji. Dokonuje pomiaru ró¿nicy
ciœnieñ przed i za filtrem (spadek
ciœnienia) dostarczaj¹c w ten sposób informacji o stopniu zanieczyszczenia filtra. Mo¿e dostarczaæ równie¿ informacji o prawid³owoœci
dzia³ania wentylatora napêdzanego
paskiem klinowym (w razie zerwania paska sygna³ o awarii), lub wentylatora napêdzanego bezpoœrednio, gdy w centrali wystêpuje tak¿e
nagrzewnica elektryczna.
Podstawowy element czujnika to
membrana, która w wyniku dzia³ania ró¿nicy ciœnieñ ulega odkszta³ceniu i powoduje po³¹czenie styków
elektrycznych.

Termostat przeciwzamro¿eniowy
po stronie powietrza
Zabezpiecza nagrzewnicê
wodn¹ przed zamarzniêciem czynnika grzewczego w nagrzewnicy.
Czujnik mierzy temperaturê powietrza wyp³ywaj¹cego z nagrzewnicy,
nastêpnie dokonywane jest jej porównanie z minimaln¹ dopuszczaln¹
temperatur¹ (zalecane 4 ÷ 5°C). W
momencie spadku temperatury poni¿ej dopuszczalnej wartoœci, regulator centrali podejmuje zamkniêcie
przepustnic powietrza, wy³¹czenie
wentylatorów i ca³kowite otwarcie
zaworu nagrzewnicy.
Czujka temperatury, to kapilara
wype³niona czynnikiem niskowrz¹cym, którego ciœnienie zmienia siê
wraz z temperatur¹. Ciœnienie przetwarzane jest nastêpnie w uk³adzie
podobnym do stosowanego w presostacie ró¿nicowym. Termostat
wyposa¿ony jest w œruby regulacyjne umo¿liwiaj¹ce nastawê dopuszczalnej minimalnej temperatury pra-
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cy oraz temperaturê ponownego
za³¹czenia uk³adu.

Termostat zabezpieczaj¹cy
przed przegrzaniem
Zabezpieczenie nagrzewnicy
elektrycznej przed nadmiernym
wzrostem temperatury. W momencie przekroczenia temperatury dopuszczalnej nastêpuje wy³¹czenie
nagrzewnicy i zezwolenie na jej ponowne w³¹czenie nastêpuje dopiero po odpowiednim obni¿eniu temperatury.
Dzia³anie termostatu oparte jest
na w³aœciwoœciach elementu bimetalowego. W³¹czony jest on w obwód sterowania nagrzewnicy elektrycznej.

Detektor tlenku wêgla
Kontrola zawartoœci tlenku wêgla (czadu) w powietrzu w pomieszczeniach zamkniêtych. Zmiana stê¿enia CO powy¿ej wartoœci dopuszczalnej uaktywnia wyjœcia steruj¹ce wymuszaj¹ce zmianê prêdkoœci
obrotowej wentylatora.
Detektory wykorzystuj¹ czujniki
elektrochemiczne i uk³ady mikroprocesorowe.

8/2006

technika ch³odnicza i klimatyzacyjna

CMYK

klimatyzacja

CMYK

CMYK

CMYK

i

wentylacja

Silnik elektryczny przepustnicy
powietrza
Realizuje zamykanie i otwieranie przepustnic wlotowych wówczas, kiedy centrala nie pracuje lub
jest uruchamiana (sterowanie ON/
OFF). Wykorzystywany jest tak¿e
do regulacji stopnia otwarcia przepustnic powietrza w przypadku stosowania recyrkulacji (sterowanie
0…10 V). Tak¿e do sterowania przepustnic¹ by-passu wymiennika krzy¿owego (zabezpieczenie przed zaszronieniem – sterowanie 0…10 V).
Dzia³anie elementu, to uk³ad
mechaniczny z silnikiem elektrycznym. Mo¿e on byæ wyposa¿any w
sprê¿ynê powrotn¹ (w nag³ym przypadku braku zasilania powoduje zamkniêcie przepustnicy). Napiêcie
zasilania to 24 lub 230 V.

Zawór trójdrogowy z si³ownikiem
elektrycznym
Reguluj¹ przep³yw wody grzewczej, lodowej lub roztworu glikolu
dostarczanego do wymienników w
centrali klimatyzacyjnej. Zamkniêcie
lub otwarcie zaworu odbywa siê za
pomoc¹ si³ownika pod wp³ywem sygna³u dostarczanego z uk³adu automatyki, kontroluj¹cego parametry
pracy (parametry nawiewu centrali
klimatyzacyjnej).
Stosowane s¹ zawory trójdrogowe w wersji mieszaj¹cej, wspó³pracuj¹ce z napêdami elektrycznymi.
W zale¿noœci od rodzaju wymiennika, zawory montowane powinny
byæ na wejœciu lub na wyjœciu (zgodnie ze schematem).
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Przemiennik czêstotliwoœci (falownik)
P³ynna regulacja wydajnoœci
powietrza centrali wentylacyjnej poprzez proporcjonaln¹ zmianê prêdkoœci obrotowej zespo³u silnik-wentylator. Zastosowanie falownika pozwala na utrzymywanie sta³ych parametrów pracy centrali przy zmiennych oporach przep³ywu powietrza
przez instalacjê.
Istot¹ budowy i dzia³ania falownika jest uk³ad elektroniczny pozwalaj¹cy na zmianê czêstotliwoœci napiêcia silnika oraz utrzymanie optymalnej zale¿noœci U/f.

Regulator prêdkoœci obrotowej
Pozwala na utrzymywanie regulowanej wydajnoœci powietrza centrali wentylacyjnej poprzez proporcjonaln¹ zmianê prêdkoœci obrotowej
silnika sprzê¿onego z wentylatorem.
Realizacja odbywa siê w tym
przypadku poprzez wykorzystanie
uk³adów tyrystorowych.
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Elektroniczny przetwornik wilgotnoœci
Przetwornik temperatury i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza z wbudowanym czujnikiem pojemnoœciowym, ze sterowaniem mikroprocesorowym. Czujnikiem wilgotnoœci
jest kondensator z dielektrykiem
wykonanym z polimeru o w³aœciwoœciach higroskopijnych. Sygna³ z
czujnika zmienia siê proporcjonalnie do zmian wilgotnoœci wzglêdnej
powietrza. Czujnikiem temperatury
jest rezystor, w którym wartoœæ rezystancji zmienia siê proporcjonalnie do zmian mierzonej temperatury.

Czujnik zanieczyszczenia powietrza
Czujnik w³¹cza lub wy³¹cza wentylator wówczas, kiedy jakoœæ powietrza spadnie poni¿ej nastawionego poziomu. Czujnik reaguje na:
wyziewy, nieprzyjemne zapachy,
dym z papierosów, zawilgocenie,
itp. W urz¹dzeniu mo¿na ustawiæ
zw³okê czasow¹, po której wentylator zostanie wy³¹czony.
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Pomieszczeniowy lub zewnêtrzny interfejs u¿ytkownika
Interfejs s³u¿y do bezpoœredniego komunikowania siê u¿ytkownika
z urz¹dzeniem. Realizowany w nim
jest pomiar parametrów powietrza
w pomieszczeniu oraz mo¿liwe jest
zadawanie i odczytywanie parametrów pracy centrali wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej takich jak:
- parametry powietrza,
- zmiana wydajnoœci (stopniowa
lub p³ynna),
- START / STOP,
- stopieñ recyrkulacji,
- ustawienia kalendarza pracy,
- komunikaty stanów awaryjnych.
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Szafki sterownicze central klimatyzacyjnych (Fot.14)
Pe³ni¹ one funkcjê regulacji, kontroli i zabezpieczania parametrów
pracy. Czêsto daj¹ tak¿e mo¿liwoœæ
ustawiania kalendarza pracy.
Wspó³pracuj¹ z uk³adami zewnêtrznymi. Istniej¹ rozwi¹zania daj¹ce
mo¿liwoœæ zarz¹dzania prac¹ centrali z dowolnego miejsca w budynku.
Szafka sterownicza zawiera zespó³ elementów zabezpieczaj¹cych
pracê silników, sterownik oraz g³ówny roz³¹cznik.
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