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W powszechnym rozumieniu rekuperatory kojarzπ siÍ jedynie jako urzπdzenia do wentylacji
z odzyskiem ciep≥a, ktÛre pozwalajπ na dostarczenie úwieøego powietrza przy duøych
oszczÍdnoúciach energii potrzebnej do dogrzania powietrza. W konstrukcji rekuperatorÛw
Lossnay ñ modeli LGH-RX5 ñ oferowanych przez Mitsubishi Electric pojawi≥o siÍ jednak kilka innych, dodatkowych rozwiπzaÒ, ktÛre znacznie zwiÍkszajπ funkcjonalnoúÊ urzπdzeÒ.

W

ymiennik nowego modelu
LGH-RX5 jest elementem wykonanym ze specjalnie obrabianego i impregnowanego papieru, ktÛry
umoøliwia odzysk nie tylko ciep≥a, ale
rÛwnieø wilgoci. W porÛwnaniu do poprzedniej wersji (LGH-RX4) nowy typoszereg zwiÍkszy≥ efektywnoúÊ wymiany
ciep≥a o 3-9%. Z uwagi na wymianÍ wilgoci zrezygnowano z odp≥ywu skroplin. Co
wiÍcej, odzysk wilgoci pozwala w wiÍkszoúci przypadkÛw na rezygnacjÍ z dodatkowego nawiløacza. Fakt, øe wyeliminowano tacÍ skroplin daje jednoczeúnie moøliwoúÊ montaøu urzπdzenia w dowolnej
pozycji (rys. 2) ñ poziomo lub pionowo,
a jeúli w po≥oøeniu poziomym nie pasuje
po≥oøenie krÛÊcÛw, to moøliwy jest montaø Ñdo gÛry nogamiî. KrÛÊce na wlocie
urzπdzenia pozwalajπ na zmianÍ ich po≥oøenia o 90o, co zmniejsza iloúÊ elementÛw
potrzebnych do pod≥πczenia czerpni/wyrzutni powietrza.
Standardowo w urzπdzeniach Lossnay zastosowano filtry klasy EU3 (G3). Jednak
jako opcja dostÍpne sπ filtry klasy EU7
(G7) dla wszystkich modeli LGH-RX5.

Tryby pracy urzπdzenia
Wykorzystujπc pilot dedykowany do
urzπdzenia, rekuperatory mogπ pracowaÊ
w trzech dostÍpnych trybach: odzysk ciep≥a / by-pass / auto. Pierwsze dwa to ogÛlnie znane tryby pracy, czyli wentylacja
z odzyskiem i wentylacja bez odzysku
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Rys. 1. Rekuperatory Lossnay u gÛry: LGH-15RX5 do LGH-100RX5, u do≥u: LGH-150RX5, LGH-200RX5

(z pominiÍciem wymiennika). Tryb automatyczny w przypadku modeli LGH-RX5
pozwala na samoczynny wybÛr przez urzπdzenie, czy w danej chwili odzysk ciep≥a
ma byÊ wykorzystywany, czy teø nie. Daje to moøliwoúÊ doch≥odzenia pomieszczeÒ przy pomocy powietrza zewnÍtrznego. Algorytm zaleøy od:

ï faktu pracy samodzielnej lub wspÛ≥pracy z klimatyzatorem,
ï wystπpienia temperatury powyøej 28oC
przez ostatnie 24 h.
Przyk≥adowy schemat dzia≥ania pokazano na rysunku 3. Dotyczy on pracy samodzielnej urzπdzenia. Analizujπc schemat
moøna zauwaøyÊ, øe urzπdzenie samowrzesieÒ 2010
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Rys. 2. Moøliwoúci pod≥πczenia czerpni i wyrzutni powietrza

czynnie dπøy do utrzymania komfortowej
dla cz≥owieka temperatury, wykorzystujπc
do ch≥odzenia pomieszczenia powietrze
zewnÍtrzne.
Jeúli urzπdzenie wspÛ≥pracuje z klimatyzatorem (dodatkowy przewÛd sterujπcy),
rekuperator Lossnay moøe rÛwnieø dogrzewaÊ pomieszczenie powietrzem zewnÍtrznym.

WspÛ≥praca
z klimatyzatorami
Modele LGH-RX5 rekuperatorÛw Lossnay, oprÛcz pracy jako niezaleøne jed-

nostki, mogπ zostaÊ Ñzblokowaneî z klimatyzatorami Mitsubishi Electric z serii
Mr. Slim lub City Multi. W takim przypadku rekuperator za≥πcza siÍ zdalnie w momencie w≥πczenia klimatyzatora. Dodatkowo z przewodowego pilota klimatyzatora
moøna wysterowaÊ pracÍ urzπdzenia Lossnay.
W przypadku pracy rekuperatora z klimatyzatorami, ktÛre ogrzewajπ pomieszczenie, czÍstym dylematem jest to, jak ma
dzia≥aÊ wentylacja przy trybie odszraniania klimatyzatora (chwilowy brak grzania).
Urzπdzenia Lossnay standardowo wy≥πczajπ wentylator nawiewny. Do instalatora
naleøy wybÛr, jak ma pracowaÊ wentylator
wyciπgowy ñ praca lub zatrzymanie.

Praca
wentylatora
Standardowo urzπdzenia LGH-RX5 sterowane pilotem PZ-60DR-E posiadajπ trzy
biegi wentylatora nawiewnego i wyciπgowego (w porÛwnaniu z poprzedniπ wersja
dodano dodatkowy bieg). Bez ingerencji
w uk≥ad, urzπdzenie tyle samo powietrza
nawiewa do pomieszczenia jak i z niego
wyciπga. Jednak dodatkowo moøliwe jest
trwa≥e ustalenie biegu obu wentylatorÛw
(nawiewnego lub wyciπgowego), niezaleønie od nastawy na pilocie. Moøna na przyk≥ad trwale ustawiÊ nawiew na niskim biegu pozostawiajπc regulacjÍ tylko powietrza
wyciπganego (lub odwrotnie). Funkcja ta
za≥πczana jest przez instalatora zaleønie od
potrzeb na obiekcie, gdy istnieje osobna
wentylacja wyciπgowa, np. z okapu kuchennego. Urzπdzenie ma takøe opcjÍ ustalenia sprÍøu dla najwyøszego biegu. DostÍpny jest wybÛr jednego z dwÛch ustawieÒ ñ sprÍø standardowy lub wysoki.

Rys. 3. Wykres pracy urzπdzenia w funkcji Ñautoî
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Wymiennik krzyżowy
(Lossnay Core)

EA (powietrze
wewnętrzne)

ï blokada za≥πczenia/wy≥πczenia z pilota
Lossnay.

Programowanie
tygodniowe

Przepustnica
by-pass-u

OA (powietrze
zewnętrzne)

RA (powietrze
powrotne)
SA (powietrze nawiewane)

W wersji LGH-RX5 wprowadzono
opcjÍ tygodniowego programatora pracy.
Wykorzystujπc programator istnieje moøliwoúÊ ustalenia:
ï za≥πczenia/wy≥πczenia urzπdzenia,
ï wyboru prÍdkoúci wentylatora.
Dla kaødego dnia tygodnia moøna ustaliÊ osiem punktÛw zmiany parametrÛw.
Programator tygodniowy, niezaleønie, czy
wykorzystany w biurze, czy teø w domu,
pozwala na ustalenie sta≥ego cyklu pracy,
ktÛry moøna rÍcznie modyfikowaÊ.

Rys. 4. PrzekrÛj rekuperatora Lossnay

Podsumowanie

ï zdalne za≥πczenie/wy≥πczenie urzπdzeMonitorowanie pracy
/ sterowanie zewnÍtrzne

ï zdalny wybÛr trybu pracy (odzysk lub

W przypadku, gdy zachodzi koniecznoúÊ monitorowania stanu pracy, producent wyposaøy≥ urzπdzenia Lossnay m.in.
w opcje:
ï sygnalizacji stanu pracy (moøliwoúÊ
ustalenia sygnalizowania na podstawie
pracy wentylatora wyciπgowego lub nawiewnego),
ï sygnalizacji b≥Ídu albo sterowania zewnÍtrznπ nagrzewnicπ.
Jeúli urzπdzenie nie zosta≥o wyposaøone
w pilot, moøliwe jest sterowanie pracπ
urzπdzenia z zewnπtrz:

by-pass),
ï wybÛr biegu pracy urzπdzenia.
Zdalny wybÛr biegu wentylatora moøna
zastosowaÊ np. do wspÛ≥pracy z czujnikiem stÍøenia CO2. Przekroczenie zadanego stÍøenia powoduje w takim przypadku
maksymalne przewietrzanie pomieszczeÒ.
Zdalne za≥πczanie/wy≥πczanie rekuperatorÛw Lossnay to z regu≥y wspÛ≥praca z innymi urzπdzeniami. W tym przypadku
moøna ustaliÊ cztery warianty wspÛ≥pracy:
ï za≥πczanie/wy≥πczanie wspÛlnie,
ï tylko wspÛlne za≥πczanie,
ï tylko wspÛlne wy≥πczanie,

nia,

Rekuperatory Lossnay sπ wyposaøone
w wiele moøliwoúci, niewykorzystywanych do tej pory w standardowych rozwiπzaniach. Dodatkowe funkcje pozwalajπ na
elastyczne dopasowanie pracy urzπdzenia
do potrzeb budynku, pozwalajπc na zapewnienie lepszego komfortu w pomieszczeniach.
WiÍcej informacji na temat produktu zamieszczono na stronie www.mitsubishi-electric.pl.
£ukasz TrzciÒski
Autor jest dyrektorem technicznym
firmy Zymetric ñ generalnego
przedstawiciela marki
Mitsubishi Electric-Air Conditioning

Dodatkowy przód
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Rys. 5. Schemat ideowy pod≥πczenia klimatyzatora z rekuperatorem Lossnay
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