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Opis
KDV to zintegrowane urządzenia do uzdatniania i osuszania powietrza, 
do zabudowy w instalacji su�towej z opcją rozdziału poprzez kanały 
wentylacyjne. Współpracują z wymiennikowymi systemami chłodzenia. 
Z możliwością współpracy z urządzeniami do odzysku ciepła [Z funkcją 
integracji ciepła jawnego.]

Po podłączeniu do systemu wymiennikowego (paneli promiennikowych) 
jednostka KDVRWY300 może przeprowadzać operacje uzdatniania powietrza 
w zależności od potrzeb związanych z porami roku i stanu środowiska, 
poprzez następujące funkcje: 
- wymiana powietrza, zarówno latem, jak i zimą, z 90% odzyskiem ciepła; 
- wymiana powietrza bez odzysku ciepła (z zewnętrznym wyposażeniem 
dodatkowym); 
- osuszanie latem z regulacją temperatury powietrza dostarczanego do 
pomieszczeń;
- chłodzenie latem bez osuszania przez wodę w systemie promiennikowym;
- podgrzewanie powietrza zimą przez gorącą wodę (z) systemu promiennikowego.

Urządzenie wykonane jest z arkuszy blachy ocynkowanej, zawiera: obieg 
chłodniczy z bezpośrednim odparowaniem i alternatywną sprężarkę 
chłodniczą, wężownicę z lamelami zasilanymi z obiegu hydraulicznego 
systemu promiennikowego, wysoce wydajny system odzysku ciepła 
powietrze/powietrze, dwie przepustnice (opcjonalnie jedną) do regulacji 
przepływów aerodynamicznych i dwóch sterowanych elektronicznie 
wentylatorów (EC). Dzięki zastosowanym wentylatorom elektroniczny 
sterownik urządzenia pozwala użytkownikowi ustawić natężenie przepływu 
powietrza w różnych funkcjach: jednostka osiąga te natężenia przepływu 
niezależnie od spadku ciśnienia w przewodach powietrznych, pod warunkiem,
że nie przekraczają one maksymalnego, dostępnego ciśnienia.

Wersje i kody produktów

Dane techniczne

Główne komponenty

DANE TECHNICZNE

Woda Kondensacja

Zasilanie 230 V     50 hz

Waga 71 Kg

44,9 l/24 h
1083 W

Użyteczne natężenie przepływu przy 
zasilaniu (w odniesieniu do recyrkulacji)  

25,9 l/24 h
625 W

Użyteczne natężenie przepływu przy 
chłodzeniu (w odniesieniu do recyrkulacji)

1050 W

Zużycie energii elektrycznej 
przez sprężarkę 460 W

400 l/h

Strata ciśnienia w obiegu wody 8 kPa

Zużycie energii przez 
wentylator nawiewny

min 30 W
max 70 W

min 200 m3/h
max 300 m3/h

200 Pa

Zużycie energii przez 
wentylator wywiewny

min 15 W
max 30 W

min 200 m3/h
max 300 m3/h

100 Pa

Wydajność cieplna w funkcji zima
(20°C - 50% RH [wilgotności względnej]
wewnątrz, -5°C - 50%  RH na zewnątrz)

Natężenie przepływu 80 m3 / h 
- wydajność 95%
Natężenie przepływu 160 m3 / h 
- wydajność 91%

Wydajność cieplna w funkcji lato 
(26°C - 65% RH [wilgotności względnej] 
wewnątrz, 35°C - 50% RH na zewnątrz)

Natężenie przepływu 80 m3 / h
 - wydajność 93%
Natężenie przepływu 160 m3 / h
 - wydajność 86%

Poziom ciśnienia akustycznego 
(w wolnym polu, odległość 1m) 39 dB(A)

Kod produktu Osuszanie Zintegrowane 
chłodzenie Wentylacja Kontakt

techniczny ref.

KDVRWY300 TAK TAK TAK 0573EN

KDVRAY300 TAK TAK TAK 0574EN

Legenda

1 Rekuperator powietrze/powietrze 6 Skraplacz (rozpraszający) /woda

2 Sprężarka chłodnicza 7

3 8 Wentylator wywiewny

4 Parownik chłodziarki 9 Przepustnica i wlot powietrza 
zużytego (opcjonalnie)

5 Skraplacz (dogrzewający) /powietrze 10 Przepustnica recyrkulacji 

Rys.1 – komponenty

RECYRKULACJA POWIETRZA Z 
OTOCZENIA [POMIESZCZEŃ]

NAWIEW 
[DOSTAWA] 
POWIETRZA 
DO OTOCZENIA

WYLOT ZUŻYTEGO POWIETRZA

WLOT ŚWIEŻEGO POWIETRZA

WLOT ZUŻYTEGO POWIETRZA

KDVRWY300

Urządzenie do uzdatniania powietrza

Agregat osuszający do systemów promiennikowych
do zabudowy w su�tach podwieszanych
KDV

Całkowite natężenie przepływu
przy zasilaniu

Wymagany przepływ wody 

Natężenie przepływu wentylatora 
nawiewnego

Ciśnienie użyteczne wentylatora nawiewnego 

Natężenie przepływu 
wentylatora wywiewnego
Ciśnienie użyteczne 
wentylatora wywiewnego

Chłodnica z lamelami

Wentylator nawiewny
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Ustawienie funkcji lato
TYLKO WYMIANA

- Przepustnica 9 jest otwarta (jeśli występuje), przepustnica 10 jest zamknięta;
- 
- temperaturę powietrza nawiewanego można skorygować za pomocą 

wężownicy wodnej.

TYLKO RECYRKULACJA

- Przepustnica 9 jest zamknięta (jeśli występuje), przepustnica 10 jest otwarta;
- 
- temperaturę powietrza nawiewanego można skorygować za pomocą 

wężownicy wodnej oraz obiegu chłodniczego, jeżeli są aktywowane funkcje 
osuszania lub zintegrowanego chłodzenia.
W tym ostatnim przypadku można osiągnąć maksymalne chłodzenie powietrzem.

WYMIANA I RECYRKULACJA

- -  Przepustnica 9 jest otwarta (jeśli występuje); dedykowane czujniki różnicy 
   ciśnień doprowadzą do częściowego otwarcia przepustnicy 10 w celu 
   zapewnienia prawidłowego rozłożenia natężenia przepływu;

- 

- 

- temperaturę powietrza nawiewanego można skorygować za pomocą 
wężownicy wodnej oraz obiegu chłodniczego, jeżeli są aktywowane funkcje 
osuszania lub zintegrowanego chłodzenia.
W tym ostatnim przypadku można osiągnąć maksymalne chłodzenie 
powietrzem

Funkcja Aeraulic [wentylacyjna/powietrzna] 
Natężenie przepływu powietrza obrabianego przez urządzenie można 
ustawić za pomocą panelu sterowania, wentylatory automatycznie 
powracają do prędkości wymaganej do pokonania strat ciśnienia w kanałach.
Możliwe są dwa tryby przepływu powietrza przez urządzenie: 
wymiana powietrza bez odzysku ciepła, przez przeciwprądowy rekuperator 
powietrze / powietrze (1) i recyrkulacja powietrza z otoczenia.
Przepływ wymiany i recyrkulacji mogą być łączone lub nie, w zależności od 
natężenia przepływu i rodzaju obróbki, jaką należy wykonać na powietrzu 
wchodzącym do układu.
Można wykonać następujące operacje uzdatniania powietrza:
- wymiana powietrza z opcjonalnym ogrzewaniem zimą lub chłodzeniem 
latem;
- recyrkulacja powietrza z ogrzewaniem zimą, chłodzeniem latem, osuszaniem 
latem i łączonym chłodzeniem i osuszaniem latem;
- recyrkulacja powietrza z częściową wymianą, 
wraz ze wszystkimi przewidzianymi sposobami obróbki dla recyrkulacji. 
Natężenie przepływu powietrza może przyjmować następujące wartości:
- powietrze wprowadzane do otoczenia, ze zmienną prędkością recyrkulacji: 
natężenie przepływu można ustawić w zakresie 200 m3 / h - 300 m3 / h;
- świeże powietrze: 
natężenie przepływu można ustawić w zakresie 80 - 160 mc / h.

Funkcja termo-higrometryczna

CHŁODZENIE: Chłodnica z lamelami (3), podłączona do hydraulicznego 
systemu promiennikowego, pozwala na chłodzenie latem i ogrzewanie 
zimą; Temperatura wyjściowa może być regulowana przez same urządzenie, 
przy zastosowaniu zewnętrznego zaworu mieszającego (wyposażenie 
dodatkowe) lub z zaworem mieszającym i regulacją układu promiennikowego.

OSUSZANIE I CHŁODZENIE: Chłodnica (3) zasilana przez wodę z systemu 
promiennikowego wstępnie chłodzi powietrze; Parownik chłodziarki (4) 
wykonuje chłodzenie i w konsekwencji osuszanie powietrza. 
Obieg chłodniczy dwóch skraplaczy połączonych równolegle: 
oprócz skraplacza schłodzonego powietrza (5) drugi skraplacz płytowy (6) 
przekazuje ciepło kondensacji do wody.
Dwa elektroniczne zawory rozprężne umożliwiają dystrybucję ciepła kondensacji 
między powietrzem i wodą, w pożądanych proporcjach; w ten sposób, powietrze 
wychodzące z systemu można dostosować do żądanej temperatury między 
najzimniejszą a neutralną. 
Wartości temperatury powietrza na wylocie, które można ustawić są następujące:
- letnia temperatura neutralna;
- letnia temperatura integracji;
- zimowa temperatura neutralna;
- zimowa temperatura integracji;

LEGENDA

2 Sprężarka chłodnicza 6 Skraplacz freon/woda

3 7

4 Parownik chłodziarki PCB Tablica sterowania elektronicznego

5 Skraplacz freon/powietrze E Elektroniczny zawór rozprężny

Rys.2 – Funkcja termo-higrometryczna

NAWIEW
[DOSTAWA]
POWIETRZA 
DO OTOCZENIA

                            WLOT ZUŻYTEGO POWIETRZA

NAWIEW
[DOSTAWA]
POWIETRZA 
DO OTOCZENIA

RECYRKULACJA POWIETRZA Z 
OTOCZENIA [POMIESZCZEŃ]

RECYRKULACJA POWIETRZA Z 
OTOCZENIA [POMIESZCZEŃ]

NAWIEW
[DOSTAWA]
POWIETRZA 
DO OTOCZENIA

                            WLOT ZUŻYTEGO POWIETRZA

WLOT 
POWIETRZA

WYLOT 
POWIETRZA

Uwaga.
Obiegu chłodniczego nie można uruchomić zimą 
ani w trybie wymiany.
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Urządzenie do uzdatniania powietrza

Agregat osuszający do systemów promiennikowych
do zabudowy w su�tach podwieszanych
KDV

Chłodnica z lamelami Wentylator nawiewny

natężenie przepływu powietrza można ustawić w zakresie 80 - 160 m3 / h;

natężenie przepływu powietrza można ustawić w zakresie 200 - 300 m3 / h;

natężenie przepływu wymienianego powietrza można ustawić w zakresie 
80 - 160 m3 / h;
natężenie przepływu powietrza wywiewanego można ustawić w zakresie 
200 - 300 m3 / h;
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Ustawienie funkcji zima
TYLKO WYMIANA

- Przepustnica 9 jest otwarta (jeśli występuje), przepustnica 10 jest zamknięta;
- 
- temperaturę powietrza nawiewanego można skorygować za pomocą 

wężownicy wodnej.

TYLKO RECYRKULACJA

- Przepustnica 9 jest zamknięta (jeśli występuje), przepustnica 10 jest otwarta;

- temperaturę powietrza nawiewanego można skorygować za pomocą 
wężownicy wodnej.

WYMIANA I RECYRKULACJA

- temperaturę powietrza nawiewanego można skorygować za pomocą 
  wężownicy wodnej.

Panel sterowania
Urządzenie wyposażone jest w panel zdalnego sterowania do zamontowania
na szynie DIN w ściennej sza�e elektrycznej.
Panel sterowania jest wyposażony w 3 tablice zaciskowe z następującymi 
połączeniami:

- połączenie z urządzeniem za pośrednictwem czterech przewodów do 
  zasilania panelu (24 V) i komunikacji szeregowej z płytką elektroniki;
- cyfrowe aktywatory dla różnych funkcji;
- dwa cyfrowe wyjścia przekaźnikowe, które aktywują pompę (cyrkulacyjną) i 
  alarm w przypadku awarii.

Połączenie MODBUS
Połączenie wykonuje się za pomocą 4 przewodów; na końcach A i B wstawić
dostarczony rezystor końcowy. Przewód zasilający V+ 24V do panelu.
JEŻELI połączenie jest dłuższe niż 25 metrów, użyj ekranowanego kabla.

Przekaźnik wyjściowy
- C01-NO1: 250 V AC - 5 A przekaźnik aktywowany, gdy wymagana jest 
cyrkulacja wody, użyteczny do sterowania pompą.
 - C01-NO2: 250 V AC - 5 A przekaźnik aktywowany w przypadku alarmu, 
użyteczny do zapewnienia zdalnego sygnału alarmowego.

Wejścia cyfrowe
- COM: wspólny zacisk dla wszystkich wejść;
- DI01: wskaźnik sezonu, 1 = lato, 0 = zima, jeśli sezon jest ustawiony z cyfrowego 
   wejścia zamiast z klawiatury;

- DI02: aktywator wentylatora otoczenia; nie jest to tryb funkcji, ale zachowuje
   ruch powietrza w danym pomieszczeniu;

- DI03: aktywator wymiany;

- DI05: aktywator chłodzenia w funkcji LATO lub ogrzewania w funkcji ZIMA;
- DI06: blokowanie wymiany, pozwala użytkownikowi blokować ustawienia 
wymiany za pomocą DI03 lub przedziałów godzinowych. To wejście, jeśli jest 
podłączone przez DI03 z 3-pozycyjnym selektorem typu 0-1-2, pozwala 
użytkownikowi aktywować funkcję z trzema możliwościami: wymiana WŁ, 
wymiana WYŁ, wymiana AUTOMATYCZNA; przez przedziały czasu.

- DI07: niedostępny

USTAWIENIA DOSTĘPNE Z KLAWIATURY
- aktywacja funkcji (alternatywa dla cyfrowych aktywatorów);
- zegar, pory roku (alternatywa dla cyfrowych aktywatorów);
- 
- normalna temperatura zasilania i temperatura integracji dla każdego sezonu;
- automatyczne przedziały czasu wymiany (maksymalnie 4);
- 
Ponadto urządzenie jest wyposażone w wartości czujników temperatury, 
które można odczytać, przydatne podczas testowania lub wery�kacji 
poprawności działania.

                            WLOT ZUŻYTEGO POWIETRZA

NAWIEW
[DOSTAWA]
POWIETRZA
DO OTOCZENIA

NAWIEW
[DOSTAWA]
POWIETRZA
DO OTOCZENIA

RECYRKULACJA POWIETRZA Z
OTOCZENIA [POMIESZCZEN]

RECYRKULACJA POWIETRZA Z
OTOCZENIA [POMIESZCZEN]

NAWIEW
[DOSTAWA]
POWIETRZA
DO OTOCZENIA

                            WLOT ZUŻYTEGO POWIETRZA

Przekaźnik wyjściowy
Połączenie MODBUS z urządzeniem

Wejścia cyfrowe
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Agregat osuszający do systemów promiennikowych
do zabudowy w su�tach podwieszanych
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natężenie przepływu powietrza można ustawić w zakresie 80 - 160 m3 / h;

- natężenie przepływu powietrza można ustawić w zakresie 200 - 300 m3 / h;

- Przepustnica 9 jest otwarta (jeśli występuje); dedykowane czujniki różnicy 
  ciśnień doprowadzą do częściowego otwarcia przepustnicy 10 w celu 
  zapewnienia prawidłowego rozłożenia natężenia przepływu;

- natężenie przepływu wymienianego powietrza można ustawić w zakresie 
  80 - 160 m3 / h;
- natężenie przepływu powietrza wywiewanego można ustawić w zakresie 
  200 - 300 m3 / h;

- DI04: aktywator osuszania;

- DI08: aktywator tłumienia natężenia przepływu.

natężenie przepływu powietrza nawiewanego i wymienianego;

przedziały czasu tłumienia natężenia przepływu (maksymalnie 4).
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Przykład podłączenia do systemu magistrali BUS Giacomini

KPM20 zasilanie
24Vac

230/24 Vac

do elektrotermicznego
głowice siłowników

Faza 230V 
Neutralny

4 x 0,5 mm2 ekranowany
GŁÓWNY BUS

V+

sV

+T
R

mo
C

- T
R

mo
C

-T
R

+T
R

KONTROLER SIECI KM203RT+Vs RT-Com

K365P
sonda zewnętrzna 
na ścianie północnej

Przyłącze zewnętrznej sondy do wejścia TB6. 
TB6 (AI4) = zacisk 3 i 4 styki od prawej

230 Vac

ADRES GŁÓWNEGO BUS: 0

Sonda zasilania
K363P

zasilanie
24Vac

KPM20

Pompa systemu 
promiennikowego

Termostat temperatury 
granicznej  K373.
Temp. reakcji: 50°C 

VsRT+ RT- Com

22
Vs

19
RT+

18
RT-

20
Com

21

MAIN BUS

1
41 4342

24Vac

44

+VDP

10 16

CHRONO
SETBACKAI1

1312
AI2
11 14 15

5
3332 393634

4
35

23
37 38

WINTER
SUMMER

17

40

75 6

SEC BUS

4
DP
8

8
24 26
C

O
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N

25

7
28 2927 30

6
3123

C
LO

SE

9

Com

Napęd do zaworu mieszającego

1
ON

2 3 4 5 6

E/I

Faza 230V
Neutralny

RT+ ComRT- Vs

4 x 0,5 mm2 ekranowany

4 x 0,5 mm2 ekranowany
DRUGORZĘDNY BUS

RT+

RT-

Com

V

l

C

NO

NC

TA 1

CRONO 1

1
ON

2 3 4 5 6

Elektrotermiczne głowice siłowników 
obiegu otoczenia TA1

RT+

RT-

Com

V

l

C

NO

NC

TA 2

CRONO 1

1
ON

2 3 4 5 6

Elektrotermiczne głowice siłowników 
obiegu otoczenia TA2

R DE

R INT

4 x 0,5 mm2 ekranowany
DRUGORZĘDNY BUS

E/I

R DE

AKTYWATOR OSUSZANIA 

STYK SEZONOWY 
LATO ZAMKNIĘTY - ZIMA OTWARTY

R INT AKTYWATOR CHŁODZENIA LUB OGRZEWANIA

E/I R INT

R DE

R DE R INT BEZPOŚREDNI PRZEWÓD [ZŁĄCZE] 
POMPY START / STOP
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Przyłącza 

Przyłącze elektryczne: 3x1,5 mm2
Przyłącze panelu sterowania 4x0,5 mm2, ekranowany, jeżeli L> 25 m
Przyłącza hydrauliczne: 1/2" GW
Przyłącza Auraulic:  nawiew i recyrkulacja Ø 150 
   wymiana, wyrzut i odzysk Ø 100

Uwaga.
Odpływ kondensatu musi mieć 2 niezależne syfony o minimalnej 
wysokości 50 mm, które mogą być montowane tylko w kierunku 
przepływu.

Legenda 

1 Nawiew powietrza do otoczenia 4 Wlot powietrza z zewnątrz

2 Odzysk powietrza z recyrkulacji 5 Odzysk powietrza z WC / kuchni

3 Wyrzut zużytego powietrza

Rys. 3 – Przyłącza

Syfony do odprowadzania kondensatu
Są dwa odpływy kondensatu, po jednym dla kondensacji letniej i zimowej. 
Są one niezbędne, aby zapobiec cofaniu się powietrza, co uniemożliwia 
prawidłowe odprowadzanie kondensatu; muszą być niezależne, z minimalną 
różnicą wysokości 40 mm i zainstalowane w pobliżu kanałów wydechowych 
urządzenia.

Wymiary

Rys. 4 - Wymiary w mm

KDVRWY300
Zintegrowane urządzenie do uzdatniania powietrza z opcją rozdziału poprzez 
kanały wentylacyjne, osuszanie i integracja ciepła jawnego; do zabudowy 
w instalacji su�towej. 
Współpracują z wymiennikowymi systemami chłodzenia, z możliwością 
współpracy z urządzeniami do odzysku ciepła (sprawność> 86%). 
Wymienna sekcja �ltrująca z materiału syntetycznego klasy G3 (EN779: 2002), 
2 "bezszczotkowe" wentylatory odśrodkowe bezpośrednio sprzężone z 
3-biegowym silnikiem, 5 przepustnic z napędem, obieg chłodniczy z czynnikiem 
chłodniczym R134a, obieg hydrauliczny; wężownica z rur miedzianych i 
aluminiowych lameli, 5 kanałów zasilania, recyrkulacja, ekstrakcja powietrza, 
gniazdo zewnętrzne, wyrzut o średnicy 100 mm. Całkowite natężenie przepływu 
260 ÷ 300 m³ / h. Zewnętrzne natężenie przepływu powietrza 80 ÷ 160 m³ / h. 
Wydajność osuszania 25,9/ 24h (dotyczy pomieszczeń wewnętrznych). 
Zakres roboczy temperatury otoczenia 15 ÷ 32°C. Ciśnienie wstępne 40 Pa. 
Przyłącza wodne 4x1 / 2" GW. Zasilanie 230 V. 

Przyłącza wodne 1/2" GW

Połączenia elektryczne

Odpływ kondensatu
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Specy�kacja produktu
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Agregat osuszający do systemów promiennikowych
do zabudowy w su�tach podwieszanych
KDV

Dodatkowe Informacje
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego:      + 39 0322 923372      +39 0322 923255       consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo mody�kacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez
uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.

  

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy
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Opis
Agregaty KDV to urządzenia monoblokowe do zabudowy w su�tach 
podwieszanych. Współpracują z wymiennikowymi systemami chłodzenia. 
Są to urządzenia kanałowe do wentylacji, osuszania i integracji ciepła 
jawnego.

Urządzenie KDVRAY360 podłączone do systemu paneli promiennikowych 
może przeprowadzać operacje uzdatniania powietrza w zależności od 
potrzeb związanych z porami roku i stanu środowiska, poprzez następujące 
funkcje wymienione poniżej:
- wymiana powietrza, zarówno zimą, jak i latem, z odzyskiem ciepła do 90%
- wymiana powietrza bez odzysku ciepła (z zewnętrznym wyposażeniem
  dodatkowym)
- osuszanie latem z regulacją temperatury powietrza dostarczanego do 
  pomieszczeń;
- chłodzenie latem bez osuszania przez wodę w systemie promiennikowym;
- podgrzewanie powietrza zimą przez gorącą wodę (z) systemu 
  promiennikowego.

Urządzenie wykonane jest z arkuszy blachy ocynkowanej, zawiera: obieg 
chłodniczy z bezpośrednim odparowaniem i alternatywną sprężarkę 
chłodniczą, wężownicę z lamelami zasilanymi z obiegu hydraulicznego 
systemu promiennikowego, wysoce wydajny system odzysku ciepła 
powietrze/powietrze, dwie przepustnice (opcjonalnie jedną) do regulacji 
przepływów aerodynamicznych i dwóch sterowanych elektronicznie 
wentylatorów (EC). Dzięki zastosowanym wentylatorom elektroniczny 
sterownik urządzenia pozwala użytkownikowi ustawić natężenie przepływu 
powietrza w różnych funkcjach: jednostka osiąga te natężenia przepływu 
niezależnie od spadku ciśnienia w przewodach powietrznych, pod warunkiem,
że nie przekraczają one maksymalnego, dostępnego ciśnienia.

Wersje i kody produktu

Kod produktu Osuszanie
Zintegrowane 

chłodzenie Wentylacja
Kontakt

techniczny ref.

KDVRAY360 TAK TAK TAK 0935IT

 

Dane techniczne
DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230 V       50 hz

Waga 85 kg

Całkowita zdolność osuszania
(pomieszczenie 35°C, 50% R.H.)

56 l/24h
1620 W

Użyteczna wydajność osuszania (w odniesieniu
do recyrkulacji, pomieszczenie 26°C, 50% R.H.)

25 l/24h
723 W

Użyteczna wydajność chłodnicza (w odniesieniu
do recyrkulacji, pokój 26°C, 50% R.H.) 1460 W

Nominalne zużycie energii elektrycznej 820 W

Zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę 470 W

360 l/h

Strata ciśnienia w obiegu wody 12 kPa

Zużycie energii przez wentylator nawiewny min 40 W; max 170 W

min 90 m3/h; max 360 m3/h

Ciśnienie użyteczne wentylatora nawiewnego 200 Pa

Zużycie energii przez wentylator wywiewny min 40 W; max 170 W

min 90 m3/h; max 360 m3/h

Ciśnienie użyteczne wentylatora wywiewnego 200 Pa

Wydajność cieplna w funkcji zima (20°C - 50% 
RH wewnątrz, -5°C - 50%  RH na zewnątrz)

Natężenie przepływu 90 m3/h - wydajność 91%
Natężenie przepływu 220 m3/h - wydajność 87%

Wydajność cieplna w funkcji lato (26°C - 65% 
RH wewnątrz, 35°C  - 80% RH na zewnątrz)

Natężenie przepływu 90 m3 / h - wydajność 89%
Natężenie przepływu 220 m3 / h – wydajność 82%

Poziom ciśnienia akustycznego 
(w wolnym polu, odległość 1m) 42 dB(A)

Główne komponenty
WYLOT [WYŻUT] 
POWIETRZA NA 

ZEWNĄTRZ

NAWIEW
POWIETRZA 

DO OTOCZENIA 

RECYRKULACJA 
POWIETRZA Z 

OTOCZENIA

WLOT POWIETRZA 
Z ZEWNĄTRZ

WYLOT 
ZUŻYTEGO 
POWIETRZA 

LEGENDA

1 Rekuperator powietrze/powietrze 8 Wentylator wywiewny 

2 Sprężarka chłodnicza 9 Panel elektryczny

3 10 Przepustnica recyrkulacji 

4 Parownik chłodziarki 11 Przepustnica poboru powietrza 

5 Skraplacz (dogrzewający) / powietrze 12 Wlot zużytego powietrza 

6 Skraplacz (rozpraszający) / woda 13 Pomocnicza przepustnica poboru powietrza

7 Wentylator nawiewny 14 Przepustnica by-pass rekuperatora

Rys.1 – komponenty

KDVRAY360
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Wymagany przepływ wody 

Natężenie przepływu wentylatora nawiewnego 

Natężenie przepływu wentylatora wywiewnego 

Chłodnica z lamelami
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Działanie obiegu chłodzenia

WLOT POWIETRZA
WYLOT POWIETRZA

LEGENDA

2 Sprężarka chłodnicza 6 Skraplacz freon/woda

3 7 Wentylator nawiewny

4 Parownik chłodziarki PCB Tablica sterowania elektronicznego

5 Skraplacz freon/powietrze E Elektroniczny zawór rozprężny

Rys.2 – Działanie obiegu chłodzenia 

CHŁODZENIE
Chłodnica z lamelami (3), podłączona do hydraulicznego systemu 
promiennikowego, pozwala na chłodzenie latem i ogrzewanie zimą; 
Temperatura wyjściowa może być regulowana przez same urządzenie 
przez zawór mieszający zainstalowany w obiegu wodnym.

Chłodnica (3) zasilana przez wodę z systemu promiennikowego wstępnie 
chłodzi powietrze; Parownik chłodziarki (4) wykonuje chłodzenie i w 
konsekwencji osuszanie powietrza.
Obieg chłodniczy dwóch skraplaczy połączonych równolegle: 
oprócz skraplacza schłodzonego powietrza (5) drugi skraplacz płytowy 
(6) przekazuje ciepło kondensacji do wody.
Dwa elektroniczne zawory rozprężne umożliwiają dystrybucję ciepła 
kondensacji między powietrzem i wodą, w pożądanych proporcjach; 
w ten sposób, powietrze wychodzące z systemu można dostosować do 
żądanej temperatury między najzimniejszą a neutralną.

Wartości temperatury powietrza na wylocie, które można ustawić są 
następujące:
- letnia temperatura neutralna;
- letnia temperatura integracji;
- zimowa temperatura neutralna;
- zimowa temperatura integracji;

Uwaga:
Obiegu chłodniczego nie można uruchomić zimą 
ani w trybie wymiany.

Funkcja Aeraulic [wentylacyjna/powietrzna] 
Natężenie przepływu powietrza obrabianego przez urządzenie można 
ustawić za pomocą panelu sterowania, wentylatory automatycznie 
powracają do prędkości wymaganej do pokonania strat ciśnienia w kanałach. 
Możliwe są dwa tryby przepływu powietrza przez urządzenie: wymiana 
powietrza z odzyskiem ciepła, przez przeciwprądowy rekuperator powietrze
/ powietrze (1) i recyrkulacja powietrza z otoczenia [pomieszczeń].
Przepływ wymiany i recyrkulacji mogą być łączone lub nie, w zależności 
od natężenia przepływu i rodzaju obróbki, 
jaką należy wykonać na powietrzu wchodzącym do układu.
Dotyczy to również kanałów sterowanych przez przepustnicę z napędem, 
która umożliwia wlot powietrza zewnętrznego bez przechodzenia przez 
rekuperator.
Pozwala to na wykorzystanie, jeśli jest dostępne, swobodnego chłodzenia 
z powietrza zewnętrznego.
Obejście by-pass włącza się automatycznie, gdy jest odpowiedni sygnał 
wejściowy, a temperatura zewnętrzna mieści się w ustalonych granicach.
Można wykonać następujące operacje uzdatniania powietrza:
- wymiana powietrza z wysokowydajnym odzyskiem ciepła i możliwym 
ogrzewaniem zimą lub chłodzeniem latem;
- wymiana powietrza z chłodzeniem swobodnym, czyli bez odzysku ciepła, 
zarówno latem, jak i zimą;
- recyrkulacja powietrza zimą, z możliwym ogrzewaniem;
- recyrkulacja powietrza latem, z chłodzeniem, osuszaniem lub chłodzeniem 
i osuszaniem;
- recyrkulacja z wymianą powietrza, wraz z wszystkimi przewidzianymi 
sposobami obróbki dla recyrkulacji.

Natężenie przepływu powietrza może przyjmować następujące wartości:
- powietrze wprowadzane do otoczenia [pomieszczeń], 
natężenie przepływu można ustawić w zakresie 220 m3 / h - 360 m3 / h
- wymiana powietrza, natężenie przepływu można ustawić w zakresie 
90 - 220 m3 / h
- chłodzenie swobodne, natężenie przepływu wymiany można ustawić 
w zakresie 90 - 220 m3 / h
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Chłodnica z lamelami

OSUSZANIE I CHŁODZENIE
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Ustawienie funkcji zima
TYLKO WYMIANA

Oba wentylatory są włączone i zapewniają wymianę; powietrze zewnętrzne 
jest podgrzewane najpierw przez rekuperator przez wyrzucane powietrze, 
a następnie przez gorącą wodę krążącą wewnątrz chłodnicy z lamelami. 

TYLKO RECYRKULACJA

Wentylator nawiewny jest włączony; powietrze w pomieszczeniu jest 
zasysane i ponownie wprowadzane w ustawionej temperaturze. 
Temperaturę wyrzucanego powietrza można ustawić przez modulowanie 
natężenia przepływu gorącej wody w chłodnicy z lamelami. Natężenie 
przepływu wprowadzanego powietrza można ustawić w zakresie 90 - 360 m3 / h 

WYMIANA I RECYRKULACJA

Oba wentylatory są włączone. Wprowadzane powietrze jest podgrzewane 
przez wężownicę zasilaną wodą. Powietrze wymiany jest wstępnie 
ogrzewane przez rekuperator poprzez wyrzucane powietrze. 
Natężenie przepływu powietrza wprowadzanego można ustawić w zakresie
90 - 360 m3 / h, a powietrza wymienianego w zakresie 90 - 220 m3 / h. 

SWOBODNE CHŁODZENIE ZIMĄ

Oba wentylatory są włączone, przepustnica wprowadzanego powietrza 
zewnętrznego jest zamknięta, gdy przepustnica obejściowa jest otwarta. 
Obieg wody chłodnicy z lamelami jest zamknięty. Natężenie przepływu 
powietrza można ustawić w zakresie 90 - 220 m3 / h.

Ustawienie funkcji lato
TYLKO WYMIANA

ZEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA 

WEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA

Oba wentylatory są włączone i zapewniają wymianę powietrza: powietrze 
zewnętrzne jest chłodzone najpierw przez rekuperator poprzez wyrzucane 
powietrze, a następnie przez schłodzoną wodę w chłodnicy z lamelami.

TYLKO OSUSZANIE

Sprężarka i wentylator nawiewny są włączone; powietrze w pomieszczeniu 
jest osuszane i przekazywane w ustawionej temperaturze. 
Jeśli konieczne jest odprowadzenie nadmiaru ciepła, wentylator wywiewny 
zasysa i wyrzuca zewnętrzny strumień powietrza, który jest ogrzewany 
przez wężownicę odprowadzającą [wyrzutową].

WYMIANA + OSUSZANIE / WYMIANA + CHŁODZENIE

Sprężarka i oba wentylatory są włączone. Wprowadzane powietrze jest 
traktowane przez cały zestaw wężownic. Natężenie przepływu powietrza 
wprowadzanego można ustawić w zakresie 220 - 360 m3 / h, a powietrza 
wymienianego w zakresie 90 - 220 m3 / h. 

OBEJŚCIE BY-PASS REKUPERATORA

Oba wentylatory są włączone, przepustnica wprowadzanego powietrza 
zewnętrznego jest zamknięta, gdy przepustnica obejściowa jest otwarta. 
Wprowadzane powietrze jest uzdatniane przez wężownicę chłodniczą. 
Natężenie przepływu powietrza można ustawić w zakresie 90 - 220 m3 / h.
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ZEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA 

WEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA

ZEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA 

WEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA

ZEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA 

WEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA

ZEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA 

WEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA

ZEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA 

WEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA

ZEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA 

WEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA

ZEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA 

WEWNĘTRZNA 
CZĘŚĆ 

POMIESZCZENIA
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Panel sterowania
Urządzenie wyposażone jest w panel zdalnego sterowania do zamontowania
na szynie DIN w ściennej sza�e elektrycznej.
Panel sterowania jest wyposażony w 3 tablice zaciskowe z następującymi 
połączeniami:
- połączenie z urządzeniem za pośrednictwem czterech przewodów do 
   zasilania panelu (24 V) i komunikacji szeregowej z płytką elektroniki;
- cyfrowe aktywatory dla różnych funkcji;
- dwa cyfrowe wyjścia przekaźnikowe, które aktywują pompę (cyrkulacyjną)
   i alarm w przypadku awarii.

Przekaźnik wyjściowy

Wejścia cyfrowe

Połączenie MODBUS
 z urządzeniem

Połączenie MODBUS
Połączenie wykonuje się za pomocą 4 przewodów; na końcach A i B wstawić
dostarczony rezystor końcowy. Przewód zasilający V+ 24V do panelu.
JEŻELI połączenie jest dłuższe niż 25 metrów, użyj ekranowanego kabla. 

Przekaźnik wyjściowy
- C01-NO1: 250 V AC - 5 A przekaźnik aktywowany, gdy wymagana jest 
   cyrkulacja wody, użyteczny do sterowania pompą.

- C01-NO2: 250 V AC - 5 A przekaźnik aktywowany w przypadku alarmu, 
   użyteczny do zapewnienia zdalnego sygnału alarmowego.

Wejścia cyfrowe
- COM: wspólny zacisk dla wszystkich wejść;
- DI01: wskaźnik sezonu, 1 = lato, 0 = zima, jeśli sezon jest ustawiony z 
  cyfrowego wejścia zamiast z klawiatury;

- DI02: aktywator wentylatora otoczenia; nie jest to tryb funkcji, ale zachowuje
  ruch powietrza w danym pomieszczeniu;

- DI03: aktywator wymiany;

- DI05: aktywator chłodzenia w funkcji LATO lub ogrzewania w funkcji ZIMA;
- DI06: blokowanie wymiany, pozwala użytkownikowi blokować ustawienia 
  wymiany za pomocą DI03 lub przedziałów godzinowych. 
  To wejście, jeśli jest podłączone przez DI03 z 3-pozycyjnym selektorem typu 
  0-1-2, pozwala użytkownikowi aktywować funkcję z trzema możliwościami: 
  wymiana WŁ, wymiana WYŁ, wymiana AUTOMATYCZNA; 
  przez przedziały czasu.
- DI07: niedostępny
- DI08: aktywator tłumienia natężenia przepływu; ten zacisk umożliwia 
  zmniejszenie natężenia przepływu powietrza bez zmiany funkcji aktywnych 
  w danym momencie, w oparciu o ustawienia techniczne. Ta regulacja jest
  przydatna, gdy użytkownik chce włączyć obniżenie poziomu hałasu powietrza 
  w urządzeniu w porównaniu do wydajności klimatyzacji, na przykład w nocy.

Funkcje uzdatniania powietrza
- Wymiana: wymiana powietrza z natężeniem przepływu przewidzianym do 
  wymiany, za pomocą rekuperatora
- Chłodzenie: dostępne przy wyborze funkcji lato; sprężarka chłodnicza jest 
  włączona na osuszanie, a temperatura zasilania będzie wartością ustawienia 
  dla zintegrowanego chłodzenia. 
  Chłodzenie może być wykonywane wyłącznie przy użyciu wody lodowej i 
  wyłączonej sprężarki
- Ogrzewanie: dostępne zamiast chłodzenia, przy wyborze funkcji zima; 
  temperatura zasilania będzie wartością roboczą dla zintegrowanego 
  ogrzewania, uzyskaną przez wężownicę zasilaną wodą. 
  Temperatura wyrzucanego powietrza jest kontrolowana przez zawór modulujący 
  przepływ wody wewnątrz wężownicy
- Osuszanie: sprężarka chłodnicza jest WŁĄCZONA w celu osuszania, a temperatura 
  zasilania jest wartością roboczą z neutralnym powietrzem 
- Swobodne chłodzenie: aktywuje wymianę powietrza z natężeniem przepływu 
  przewidzianym do swobodnego chłodzenia, bez użycia rekuperatora ciepła. 
  Oprócz cyfrowego sygnału wejściowego, swobodne chłodzenie wymaga 
  zewnętrznej temperatury w granicach ustawień technicznych 
- Tłumienie natężenia przepływu: urządzenie pracuje z natężeniem przepływu 
  ustawionym dla operacji tłumienia, które jest ustawione domyślnie na niższe 
  wartości w porównaniu do normalnej pracy w celu zmniejszenia hałasu 
  aerodynamicznego. Ta funkcja jest przydatna, gdy użytkownik chce, aby 
  maszyna działała w nocy
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- DI04: aktywator osuszania;
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Przyłącza 

LEGENDA

1 Wejście wody zimnej / gorącej 7 Wylot zużytego powietrza

2 Wyjście wody zimnej / gorącej 8 Wlot powietrza wymienianego

3 Letni odpływ kondensatu 9 Wlot zużytego powietrza

4 Zimowy odpływ kondensatu 10 Wejście połączeń elektrycznych  

5 Nawiew powietrza do pomieszczeń 11 Odpowietrzenie obiegu hydraulicznego

6 Recyrkulacja powietrza z pomieszczeń Rysunek 3 - Połączenia 

Podłączenie przewodów obiegu wodnego
Zawory odcinające muszą być zainstalowane na instalacji wody chłodniczej, 
aby podzielić system urządzenia na sekcje. 
Po połączeniu do systemu sprawdzić szczelność obu połączeń, jak i urządzenia,
aby zapobiec uszkodzeniom w pomieszczeniu poniżej.

Syfony do odprowadzania kondensatu
Są dwa odpływy kondensatu, po jednym dla kondensacji letniej i zimowej. 
Muszą one zapewniać natężenie przepływu 15 l / h i spadek min. 3%.
Są one niezbędne, aby zapobiec cofaniu się powietrza, co uniemożliwia 
prawidłowe odprowadzanie kondensatu; 
muszą być niezależne, z minimalną różnicą wysokości 40 mm i zainstalowane 
w pobliżu kanałów wydechowych urządzenia.

Połączenia Aeraulic
Urządzenie zawiera metalowe dysze, rozciągające się na około 4 cm, do 
montażu elastycznych lub sztywnych kanałów, o ile są one wyposażone 
w uszczelki, aby zapobiec wyciekom powietrza i niepożądanym hałasom. 
Średnice dysz to:
- nawiew i recyrkulacja Ø 150
- wymiana i wyrzut i odzysk Ø 100
- wlot zużytego powietrza z WC / kuchni: Ø 125

Rzeczywista średnica dysz jest o około 1 mm mniejsza od średnicy nominalnej

Połączenia elektryczne
Sekcja przewodów 
Linia elektryczna i urządzenia odłączające muszą być określone przez osoby 
wykwali�kowane do projektowania sieci elektrycznej; kabel musi jednak mieć 
minimalny przekrój 3x1.5 mm2, F + N + PE. 
Poniższy rysunek przedstawia dostępne zaciski dla połączeń:
- zasilanie elektryczne musi być dostarczona do urządzenia;
- 4-przewodowe połączenie z panelem sterowania; zapewnia zarówno zasilanie 
24 VDC panelu, jak i komunikację szeregową. Ten kabel połączeniowy musi 
mieć minimalny przekrój 0,5 mm2 i musi być ekranowany.

Opcjonalne przyłącze zaworu

Połączenie do panelu sterowania

220 V Moc

Połączenie z panelem sterowania
Jeśli linia komunikacji szeregowej między centralą a urządzeniem KDVRAY360 
jest dłuższa niż 25 metrów, pomiędzy zaciskami panelu należy umieścić rezystor 
końcowy o wartości 120 Ohm, ¼ W. 
Rezystor jest przymocowany taśmą klejącą z tyłu panelu sterowania, we wnęce 
na szynę DIN.

KARTA ELEKTRYCZNA URZĄDZENIA

PANEL STEROWANIA
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Wymiary

Rys. 4 - Wymiary w mm

KDVRAY360
Urządzenie monoblokowe do uzdatniania powietrza; wentylacja z opcją rozdziału 
poprzez kanały wentylacyjne, osuszanie i integracja ciepła jawnego, do montażu 
w su�tach podwieszanych, współpracują z wymiennikowym systemem chłodzenia, 
z możliwością współpracy z urządzeniami do odzysku ciepła, wysokowydajny 
przeciwprądowy rekuperator ciepła, wymienna sekcja �ltracyjna z tworzywa sztucznego 
klasy G3 (EN779: 2002), 2 "bezszczotkowe" wentylatory odśrodkowe bezpośrednio 
sprzężone z silnikiem, 5 przepustnic z napędem, obieg chłodniczy z czynnikiem 
chłodniczym R134a, obieg hydrauliczny, wężownica z rur miedzianych i aluminiowych 
lameli, 5 kanałów zasilania, recyrkulacja, gniazdo zewnętrzne, wyrzut o średnicy Ø150 mm 
i ekstrakcja 125 mm. Całkowite natężenie przepływu 220 ÷ 360 m³ / h. 
Zewnętrzne natężenie przepływu powietrza 90 ÷ 220 m³ / h. 
Wydajność osuszania 25 l / 24h (dotyczy pomieszczeń wewnętrznych). 
Przyłącza wodne 2x1/2" GW. Zasilanie 230 V.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego:      + 39 0322 923372      +39 0322 923255       consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo mody�kacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez
uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
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