TECHNISCHE GEGEVENS DELTA 30
DUNNE DRAADWISSELAAR VOOR VERWARMEN EN KOELEN

Systeem: Fiwihex® Delta 30
Typenummer: 900303566
Soort apparaat: tegenstroomwarmtewisselaar met 30 cellen in een prachtig afgewerkte
behuizing, met vijf, 12 Volt PWM ventilatoren.
Functie: verwarmen en eventueel koelen van lucht met een zeer gering energieverbruik,
ook geschikt als vervanger van de conventionele Airco, in hotels, kantoren, scholen en
woonhuizen.

WERKWIJZE DELTA 30
Omdat er een extreem groot contactoppervlak is tussen het koperen weefsel en de lucht,
wordt de warmte of koude al met een zeer klein temperatuurverschil efficiënt
overgedragen op de lucht. De warmte of de koude van water wordt ten gevolge van een
temperatuurverschil overgebracht op de lucht in een ruimte. De warmtewisselaar, maakt
gebruik van het tegenstroomprincipe, met geforceerde luchtcirculatie. Het water stroomt
door de capillairen (buisjes) en de lucht stroomt langs een weefsel van dunne koperen
draden.
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Samenvattend: de Delta 30 is een warmtewisselaar met een uitzonderlijk hoog rendement
door zeer efficiënte warmte en koude overdracht, tussen water en lucht.

TECHNISCHE GEGEVENS STAND ALONE
AFMETINGEN DELTA 30
Afmeting Delta 30 incl. ventilatoren

910x150x618mm (LxBxH) incl. aansluitingen

GEWICHT
Delta 30 incl. Ventilatoren

ca 32 kg

PWM VENTILATOREN
Afmeting ventilator per stuk
Afmeting totaal ventilatoren
Luchtsnelheid ventilatoren

120x120x40 mm (LxBxH).
600x120x40 mm (LxBxH).
max. 2,4 meter per seconde
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VERMOGEN Delta 30
water in
30°C
35°C
40°C
45°C

lucht in
21°C
21°C
21°C
21°C

airspeed
2,4 mtr/sec
2,4 mtr/sec
2,4 mtr/sec
2,4 mtr/sec

power [kW]
745 Watt
1kW
1,5kW
2 kW

ELECTRISCHE AANSLUITING
Voeding
Stroomverbruik

100-240VAC 47-63Hz
Max. 25 Watt bij vollast

BESTURING
Stand Alone

Instellen gewenste ruimtetemperatuur
op de unit. Opbouw besturing bestaat
uit bedieningsprint, basisprint en
temperatuurvoelers

Deze systemen kunnen ook op een GBS aangesloten worden.
GBS uitvoering
0-10V of 0-20mA aansturing vanuit het
GBS voor het regelen van het toerental
van de ventilatoren. Opbouw besturing
bestaat uit basisprint en optieprint.
Er zijn geen bedieningsprint en
temperatuurvoelers opgenomen

GELUID
Geluidsniveau

30 dB(A) bij 100% warmteafgifte
10 dB(A) bij minimum warmteafgifte

BEDIENINGSPANEEL
Temperatuurregelsysteem

3 Cijferig Led Display en 2 druktoetsen

WATER IN- UITGANGEN
ELECTRONICA AANSLUITINGEN

rechterzijde
linkerzijde

Waterzijdige aansluiting:
De waterzijdige aansluiting is voorzien van een ½ inch inwendige schroefdraad, deze dient
op het watertoevoer- en afvoersysteem aangesloten te worden.
De maximale waterdruk in het systeem mag niet meer dan 1,5 bar bedragen. De benodigde
druk voor goede functionaliteit is 1,2 bar. De Delta 30 warmtewisselaar moet in een gesloten
watercircuit geplaatst worden. Dit gesloten watercircuit moet gevuld worden met zuiver
kiemvrij water; bij voorkeur demiwater of zuiver pH neutraal condensaat. Direct contact
tussen grondwater en/of niet zuiver water, moet worden uitgesloten. In alle gevallen moet
er een scheidingswisselaar worden toegepast tussen het warme of koude bronwater en het
gesloten watercircuit.
Drukval
De drukval voor water over een Delta 30 is bij een doorstroming van 0,5 m3/h circa 0,1 bar.
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Faciliteiten opvang condensaat
De Delta 30 is niet voorzien van een condensaatafvoer om aan te sluiten op een
condensafvoerleiding.
Bij koeling met water onder het dauwpunt, dient er een condensaatopvang aangesloten te
worden op een afvoerleiding, deze is nog niet ingebouwd in de eerste serie Delta 30.
Raadpleeg voor condensatiecondities (dauwpuntonderschreiding) het H-X-diagram van
Mollier.
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