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dezynfekcja

Dane przedstawione w tej publikacji
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
COMAIR Polska zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian technicznych.
Produkty mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach.

50%
rH

komfort

wilgotność

Wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna wynosić od 40% do 60%.

<40%
rH

>60%
rH

=50%
rH

Suche powietrze [wilgotność poniżej 40%]
podrażnia drogi oddechowe, oczy i skórę
osłabiając funkcje obronne organizmu.
Dłuższe przebywanie w przesuszonych
pomieszczeniach może być przyczyną przeziębień,
zapaleń i alergii, szczególne u dzieci i osób wrażliwych.
Suche powietrze podrażnia skórę
przyśpieszjąc jej starzenie.

Odpowiedni poziom wilgotności [ok. 50%]
ma istotny wpływ na dobre samopoczucie.
Optymalna wilgotność ogranicza unoszenie się
kurzu i alergenów, redukuje powstawanie napięcia
elektrostatycznego, uniemożliwia rozwój bakterii
wirusów i grzybów. Wilgotność ok. 50%
sprzyja szczególnie alergikom, jest korzystna
także dla roślin, parkietu czy drewnianych mebli.

SKUTKI ZBYT NISKIEJ i ZBYT WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Wysoki poziom wilgotności,
przekraczający 60% jest niebezpieczny,
ponieważ sprzyja gwałtownemu rozwojowi
grzybów, pleśni i bakterii. W zbyt wilgotnych
pomieszczeniach panuje nieprzyjemny zapach,
a duszna atmosfera utrudnia koncentrację.
Nadmierna ilość wilgoci jest też przyczyną
wzrostu kosztów ogrzewania pomieszczeń,
problemów z korozją metali i degradacją
elementów budynku [ściany, podłogi itd.].
BAKTERIE
WIRUSY
GRZYBY
ROZTOCZA
INFEKCJE
ASTMA
ZAPACHY
POWSTAWANIE OZONU

wilgotność względna [% rH]

warunki optymalne
warunki zalecane dla astmatyków i osób wrażliwych

Wpływ zbyt niskiej wilgotności w pomieszczeniach na samopoczucie człowieka.
Dyskomfort.
Niska wilgotność powietrza, której przyczyną są urządzenia
grzewcze i klimatyzacyjne prowadzi do rozdrażnienia,
trudności z koncentracją i obniżeniem efektywności
człowieka. Dodatkowo, w suchym powietrzu swobodnie
unosi się kurz i naładowane elektrycznie cząstki.
Pogorszenie stanu zdrowia
Wysuszenie śluzówki głównie gardła i dróg oddechowych
jest przyczyną generalnego osłabienia odporności organizmu.
Mała wilgotność powietrza wysusza skórę
przyśpieszając jej starzenie się.
Niska wilgotność jest szczególnie niekorzystna
dla niemowląt i małych dzieci, osób osłabionych
i starszych oraz cierpiących na alergie.
W naszych warunkach klimatycznych
sezon grzewczy trwa prawie 240 dni w roku
i w tym czasie wilgotność względna
w pomieszczeniach utrzymuje się poniżej 40%
a nawet spada do poziomu 25-30%,
przypominając warunki panujace na pustyni.

<40%
rH
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nawilżanie

Dla zachowania zdrowia i komfortu pomieszczenia wymagają nawlżania..

Człowiek spędza większość czasu
w zamkniętych pomieszczeniach, dlatego
jakość powietrza i odpowiednie warunki
mają decydujące znaczenie dla jakości życia,
dobrego samopoczucia i zdrowia.

Wilgotność bezwzględna.
to ilość wody zawartej w 1m3 powietrza.
Wilgotność bezwzględna
jest wyrażana w gramach.

Optymalny poziom wilgotności bezwzględnej
w temperaturze +21 °C
to 9,2 g wody w 1 m3 powietrza
co odpowiada 50% wilgotności względnej.

9,2

temperatura
powietrza
- 10 °C
- 5 °C
0 °C
+ 5 °C
+ 10 °C
+ 15 °C
+ 21 °C
+ 25 °C

g/m3

Podstawowe pojęcia fizyczne.
Wilgotność powietrza zależy od ilości wody
jaka się w nim znajduje w postaci niewidocznej
gołym okiem cząsteczek pary wodnej.
Ilość wody, jaka może znajdować się w powietrzu
jest ograniczona i zależy od temperatury powietrza.
Zimne powietrze może przyjąć znacznie mniejszą
ilość wody niż powietrze ciepłe.
Maksymalną ilość pary wodnej, jaka w danej
temperaturze może znajdować się w powietrzu
zbadał i przedstawił na wykresie niemiecki
uczony Richard Mollier.
Formuły i normogramy Moliera są stosowane
powszechnie do określania wilgotności
względnej i bezwzględnej powietrza.

Wilgotność względna
to stosunek aktualnej ilości wody
zawartej w powietrzu, do maksymalnej
ilości wody jaka w danej temperaturze
może się w tym powietrzu znaleźć.
Wilgotność względna
wyrażana jest w %,
oznaczana skrótem rH.

50%
rH

ilość wody w powietrzu
dla 100% wilgotności względnej
2,3 g wody w 1 m3 powietrza
3,4 g wody w 1 m3 powietrza
4,8 g wody w 1 m3 powietrza
6,8 g wody w 1 m3 powietrza
6,8 g wody w 1 m3 powietrza
12,9 g wody w 1 m3 powietrza
18,4 g wody w 1 m3 powietrza
23,1 g wody w 1 m3 powietrza

Dla utrzymania komfortowej wilgotności ok. 50% rH
w sezonie grzewczym należy aktywnie nawilżać
powietrze w pomieszczeniach.
Bez nawilżania wilgotność podgrzewanego
powietrza gwałtownie spada.

Wilgotność względna
zależy od temperatury powietrza.
Do pomiaru wilgotności względnej
używa się higrometrów.

Ilość wody, jaką należy dostarczyć do pomieszczeń dla zachowania optymalnej wilgotności.
pogoda dla Europy Środkowej, wentylacja pomieszczeń 190 m3/h, żądana wilgotność w pomieszczeniach 50%

na zewnątrz [średnia w latach 2003-2008]
miesiąc

temperatura

wilgotność

wilgotność

względna [% rH]

bezwzględna [g/m3]

w pomieszczeniach
niedobór wody
[g/m3]

niedobór wody

niedobór wody

[l/h]

[w litrach na dzień]

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

W styczniu średnia temperatura powietrza
na zewnątrz wynosiła +0,1 °C
a wilgotność na zewnątrz 86 % rH,
co oznacza, że w 1m3 powietrza
znajdowało się 4,2 g wody.

Podczas wietrzenia [wentylacji]
pomieszczeń powietrze z zewnątrz
napływa do pomieszczeń
i zostaje podgrzane do temperatury +21 °C.
Do uzyskania optymalnej wilgotności
należy dostarczyć 5g wody
na każdy metr sześcienny powietrza.
W przeciwnym razie wilgotność
w pomieszczeniach będzie za niska.

Przy wentylacji ok. 190 m3/h [średnia dla
typowego domu o powierzchni ok. 130 m2]
w ciągu jednej doby
należy dostarczyć aż 23 litrów wody
dla zachowania wilgotności
na poziomie 50%.
50%

rH

23 litry wody dziennie!
www.higroplus.pl

skuteczne, aktywne nawilżanie
Naturalne źródła wilgoci.
Jedynie część wilgoci niezbędnej
do utrzymania komfortowego
poziomu wilgotności w pomieszczeniach
powstaje poprzez gotowanie potraw,
suszenie prania czy podlewanie roślin
donicznkowych.

Małe nawilżacze.
Spotykane w handlu
nawilżacze parowe czy ultradzwiękowe
mają niewielką wydajność
i mogą lekko poprawić warunki
najwyżej w jednym pomieszczeniu.

Inteligentny nawilżacz kanałowy.
Urządzenie HIGROPLUS+ zostało
skonstruowane do skutecznej, ciągłej,
automatycznej pracy i jest jedynym sposobem
uzyskania optymalnego poziomu wilgotności
w domach jednorodzinnych i innych budynkach
o podobnej kubaturze.

inteligentny kanałowy nawilżacz powietrza

aktwynie nawilża nawet 500 m3/h, automatycznie dezynfekuje powietrze, w razie potrzeby podgrzewa*
* dotyczy modeli z nagrzewnicą wodną lub elektryczną

Sposób działania urządzenia HIGROPLUS+
Inteligentny, kanałowy nawiżacz powietrza
przeznaczony jest do pracy w instalacjach
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Urządzenie HIGROPLUS+ wyposażone jest
w unikalne, opatentowane i gruntownie
sprawdzone rozwiązania techniczne, umożliwiające
skuteczną, automatyczną i bezpieczną pracę
w domowej instalacji wentylacyjnej.

Woda wykorzystywana do nawilżania
pozwala na jednoczesne oczyszenie powietrza
i jest automatycznie wymieniana na czystą
w zależnści od intensywności pracy urządzenia
i twardości wody dostarczanej do HIGROPLUS+.
Dodatkowo, dla zachowania całkowitej higieny
wnętrze urządzenia jest non stop dezynfekowane
specjalną lampą UV stanowiąc skuteczną
barierę dla bakterii i innych drobnoustrojów.

Proces nawilżania powietrza jest kontrolowany
automatycznie. Powietrze nawiewane do pomieszczeń
może mieć wilgotność ustawioną przez użytkownika
w zakresie od 40% rH do 60%rH.
Urządzenie spełnia wymagania
szczegółowych norm higieny i bezpieczeństwa:
VDI 6022, VDI 3803, SWKI VA 104-01, NORM H 6021
a także TGM-VA EE 33538, 32141.

Sercem nawilżacza HIGROPLUS+ jest rotor
wyposażony w lamele służące do nawilżania
powietrza przepływającego między nimi.
Rotor obraca się przypominając koło młyńskie,
a lamele zanurzają się w wannie z wodą.
Zgromadzona na powierzchni lameli woda
odparowuje w strumieniu powietrza
skutecznie je nawilżając.
Ponieważ nawilżanie odbywa się poprzez
naturalne odparowanie wody jest fizycznie
niemożliwe, aby powietrze znacznie przekroczyło
zadany poziom wilgotności.
Jest to bardzo ważne dla bezpiecznej
eksploatacji nawilżacza, ponieważ
zapobiega przesyceniu powietrza parą
wodną i skraplaniu się nadmiaru wilgoci
jak to ma miejsce w wypadku nawilżaczy
parowych czy ultradźwiękowych.

panel
dotykowy
www.higroplus.pl
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inteligentne sterowanie
Urządzenie HIGROPLUS+
jest wyposażone w elektroniczny, inteligentny
automatyczny sterownik, monitorujący pracę
nawilżacza i pozwalający na wygodne dostosowanie
parametrów do potrzeb i wymagań użytkownika.
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50 % RH
22,0 °C

50 % RH
22,5 °C

HIGROPLUS+ jest urządzeniem samodzielnym
i może współpracować z dowolną centralą wentylacyjną.
Podstawowe ustawienia:
Wilgotność
Wilgotność powietrza nawiewanego do pomieszczeń
może być regulowana w zakresie od 40% do 60%
[co 5%] wilgotności względne.
Ustawienie fabryczne: 50% rH

50%
rH
Nawilżacz HIGROPLUS+ jest fabrycznie
zaprogramowany i gotowy do pracy
od razu po uruchomieniu.

Temperatura
Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń
[dla wersji z nagrzewnicą elektryczną lub wodną]
może być regulowana w zakresie od 15°C do 25°C [co 1°C]
Ustawienie fabryczne: 21°C

łatwy montaż

Urządzenie HIGROPLUS+ przeznaczone jest do instalacji wewnątrz budynku
w suchym miejscu nie narażonym na działanie mrozu [poniżej 0°C ]
i wysokich temperatur [ powyżej 40°C].

Podłączenie urządzenia HIGROPLUS+ do instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

www.higroplus.pl
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dane techniczne:
Higroplus+ 250

Higroplus+ 500

przepływ powietrza [m3/h]
poziom wilgotności, regulowany [%rH]
temperatura, regulowana [°C]
wydajność nawilżania [odparowanie w l/h]
automatyczna wymiana wody w zbiorniku [w ciągu doby]
zależnie od twardości wody i intensywności pracy
opór powietrza [Pa]
zużycie energii elektrycznej [bez nagrzewnicy] [W]
średnie zużycie energii elektrycznej [W]
[wersja z nagrzewnicą wodną]
maksymalne zużycie energii elektrycznej [W]
[wersja z nagrzewnicą elektryczną]
¾ [V/Hz]
napięcie zasilania
krócce podłączeniowe [powietrze] [mm]
króciec podłączeniowy [wodociąg] [cal]
ciśnienie wody [wodociąg] [Mpa]
temperatura wody [wodociąg] [°C]
waga urządzenia [kg]
stopień ochrony [IP]
badania i certyfikaty

nagrzewnica elektryczna [PTC]
moc [W]
nagrzewnica wodna
temperatura wody zasilanie/powrót [°C]
moc [W]
przepływ wody [l/s]
przyłącze wody [mm]
ciśnienie wody [Mpa]
temperatura wody [°C]

opór [Pa]

Opory powietrza.

HG+250
HG+500

przepływ [m3/h]
www.higroplus.pl

inteligentny kanałowy nawilżacz powietrza

higiena

Urządzenie HIGROPLUS+ zostało gruntownie przebadane przez niezależnych ekspertów,
którzy potwierdzili bezpieczeństwo użytkowania pod względem higienicznym.

www.higroplus.pl
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dobra wentylacja

nowoczesne rozwiązania wentylacyjne

dobra wentylacja
www.comair.pl
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