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VERSO 10–90

  AHU N˚: 07.09.356
Range: VERSO

Конструкцията на рекуперационите камери се състои от три основни секции. 
Две странични вентилационни и филтръни секции. Средната секция е за 
топлообменник. Конструкцията на приточните камери се състои от филтърна 
и вентилационна секция. За удобство на клиентите въздушните нагреватели и 
охлаждащите секции са монтирани извън камерата.

Удобство
Дизайнът на камерата осигурява ефективно 
транспортиране и лесна инсталация. Отделните части 
са компактни и по тази причина е лесно да бъдат 
транспортирани до желаното място за инсталация, 
където по-късно могат да се сглобят. Завършените 
климатични камери се доставят до клиента в 
опаковка готова за транспортиране.

Здравина
Вратите на камерата са направени със здрави и 
естетични панти и се заключват с удобни и елегантни 
ключалки. Уплътненията на вратите са направени от 
здрав и еластичен материал, който е автоматично 
прикрепен към вратата, благодарение най-новите 
технологии за производство и са дълготрайни и 
херметични.

Универсалност
Стените на камерата са направени от листове 
поцинкована ламарина с 45 мм дебела изолация. 
Това осигурява не само ефективна топло- и шумо-
изолация, но също така и високо ниво на защита 
от пожар. Аксесоарите на климатичните камери – 
външни решетки на нагнетателните /изхвърлящите 
отвори, чадъри и покриви – позволяващи инсталация 
на отркито.

Удобство за употреба
Филтри, вентилатори, топлообменници, охладители и 
други компоненти са лесно достъпни по време на 
употреба; ако е необходимо могат да бъдат заменени 
лесно. Новият филтърен механизъм осигурява не 
само плътно затваряне, но също така и значително 
опростяване на процедурата за смяна на филтъра.

Verso RHP  
климатични камери с 
ротационен топлообменник 
и термопомпен агрегат

Verso P  
климатични камери 
с рекуперативен 
пластинчат 
топлообменник

Verso R  
климатични камери 
с ротационен 
топлообменник

Verso CF  
камера с рекуперативен 
пластинчат топлообменник с 
противоположно успореден 
въздушен поток 

Verso S  
нагнетателни 
климатични 
камери

Verso 10–90
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88%
85%
84%

Дизайн

Пластинчат рекуперативен топлообменник с противоположно 
успореден въздушен поток в сухи условия

Ротационен рекуперативен  
топлообменник

Двоен пластинчат рекуперативен топлообменник  
в сухи условия

Пластинчат рекуперативен 
топлообменник с противоположно 
успореден въздушен поток 

Използван в сериите климатични камери Verso CF.
Температурен коефициент на ефективност – до 92% 
по мокър и до 88 % по сух термометър. Пластинчатият 
рекуперативен топлообменник е оборудван с автоматичен 
байпас. Алуминиевите плочи са направени от алуминиева 
сплав устойчива на морска вода.

Двоен пластинчат рекуперативен 
топлообменник

Използван в сериите климатични камери Verso P.
Температурен коефициент на ефективност – до 90% по 
мокър и до 84 % по сух термометър.
В камерите се използват алуминиеви пластинчати 
рекуперативни топлообменниц. Алуминиевите плочи са 
направени от алуминиева сплав, устойчива на морска вода.

Повишена ефективност за по-висока икономия на енергия

VERSO 10–90 ДИЗАйН

Ротационен рекуперативен 
топлообменник

Използван в серията климатични камери Verso R. 
Температурен коефициент на ефективност – до 85%. 
Възможна височина на вълната: 1,35 мм; 1,5 мм; 1,7 мм; 2,1 мм.
Видове ротационни рекуперативни топлообменници:
•	 кондензационен (алуминий);
•	 хигроскопичен (алуминий и зеолит);
•	 абсорбационен (алуминий със силициев гел и зеолитно 

покритие);
•	 с технология на дълбоко епоксидно покритие Blygold.
Алуминиевото фолио е направено от алуминиева сплав, 
устойчива на морска вода.  Скоростта на въртене на 
ротационния рекуперативен топлообменник се контролира 
от честотен конвертор, според температурата на въздуха. 
Рекуперативният топлообменник може да се поръча с 
инсталирана пречистваща секция.
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Сериите климатични камери VERSO с въздушно-охлаждаем 
термопомпен агрегат са по-ефективни в рекуперация и 
могат да бъдат използвани като решение за централна кли-
матизация в режим охлаждане. 

Предлагаме камери с капацитет от 7 до 67 kW в режим 
отопление и от 7,5 до 61 kW в режим охлаждане. Термопом-
пеният агрегат се контролира от микропроцесор, който 
контролира параметрите на нагнетяващия въздух, осигуря-
вайки ефективно използване на енергията.

Фреоновата система на термопомпения агрегат включва 
scroll компресор с променлива мощност, който позволява 
прецизен контрол на температурата и ефективно използ-
ване на енергията. За най-добър топлообмен се използват 
Cu-Al изпарители и кондензатори. Във всички
термопомпени агрегати се използва фреон R410A, който 
има нулев озоно разрушаващ потенциал. Контролиран 
4-пътен вентил автоматично превключва между режими 
охлаждане и отопление. 

Конструкцията на термопомпения агрегат позволява да се 
извърши цикъл на размразяване без да се изключва каме-
рата. Размразяващите цикли се контролират от микропро-
цесор, който позволява стартирането на размразяващия 
цикъл при нужда. Компонентите използвани в съоръжения-
та осигуряват безопасна и ефективна работа на термопом-
пените агрегати.

Интегриран термопомпен агрегат с 
ротационен рекуперативен топлообменник

ОВК системи В еднО съОръжение

ОТОПлеНИе ВеНТИлАцИя ОхлАжДАНе

1-ви етап – възстановяване на енергия 
в режими охлаждане и отопление, 
чрез ротационния рекуперативен 
топлообменник до 90%

2-ри етап – възстановяване на енергия 
в режим отопление, чрез термопомпен 
агрегат до 100%

два етапа на енерго-възстановяване 
Повишена ефективност, по-малка мощност 
на компресора, повече пестене на енергия

Компресор  
с варираща 

скорост

График за управление на устройството

Компресор с постоянна скорост 
Компресор с променлива скорост
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Зададена температура
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Вентилатори

В сериите климатични камери VERSO се използват plug 
type вентилатори, по тази причина камерите са безшумни 
и използват електричеството ефективно. Вентилаторите са 
балансирани статично и динамично на базата на стандарта 
ISO 1940, по тази причина вибрациите на камерата са 
минимални и отговарят на всички изисквания.

При работа вентилаторите демонстрират следните качества:
•	 Много висок коефициент на ефективност.
•	 Честотните преобразуватели гарантират оптимална 

производителнсот.
•	 Добри акустични данни.
•	 Дълголетие: вентилатора е директно свързан към 

електрическия мотор; по тази причина няма ремъчна 
предавка, което опростява поддръжката.

•	 Има възможност за инсталиране на устройство за 
измерване на въздушния поток.

Налични са два типа на вентилаторните мотори – (AC) (400 V, 
50 Hz), контролиран от честотен преобразувател или (EC) 
с вграден електронен контролер със 100 % регулиране на 
скоростта.
Категория за безопасност – IP55 според IEC 34-5.
Категория на изолационните намотки – F.
Максималната работна температура е 40°C.

Алуминиево или високо качествено композитно колело има 
по-малка тежест и вибрационна сила на моторните лагери. 
Новият дизайн на колелото може да достигне до 73 %  
ефикасност. 

EC вентилатори
Високо ефективни във всички работни условия, EC моторите 
са налични за всички видове VERSO камери и отговарят 
на престижното ниво на ефективност IE4. Високата 
ефективност се определя от ниската консумация на 
енергия, високия енергиен фактрор и най-добра стойност 
на SFP фактора. Използвайки EC вентилатори в камерите 
VERSO са достигнати следните предимства:
•	 Изключително висока ефективност.
•	 Пестене на енергия до 30%, сравнено с AC.
•	 Вграден контролер на мотора, без нужда от честотен 

преобразувател.
•	 Много гладка и тиха работа.
•	 Дълъг живот.

Рекуперативни топлообменници

Климатичните камери VERSO могат да генерират различни 
нива на енергийна ефективност с четири основни 
вида топлообменници. Най-напреднал е ротационният 
рекуперативен топлообменник с температурна ефективност 
от 85% и минимален риск от замръзване. Пластинчатият 
рекуперативен топлообменник с кръстосан въздушен поток 
и двойният пластинчат рекуперативен топлообменник са 
също така високо ефективни и могат да имат коефициент на 
ефективност до 92 % или съответно 82 %, въпреки това те 
са много чувствителни към ниските външни температури. 
Стандартен пластинчат рекуперативен топлообменник 
допълва гамата на рекуперативните топлообменници с 
максимална ефективност от 70 %. Алуминият се използва 
като материал за обменниците. 

мерки срещу замръзване
При условия когато външната температура на въздуха 
е ниска и влажността е висока, рискът от замръзване 
на  рекуперативният топлообменник може да се появи. 
За да се предотврати замръзването на рекуперативният 
топлообменник се отваря байпасно ПжР. При екстремно 
ниски външни температури на въздуха се препоръчва 
монтиране на предварителен нагревател на въздуховода. 
Рекуперативният топлообменник с кръстосан въздушен 
поток е дори по-чувствителен на ниските външни 
температури на въздуха, като рискът от замръзване се 
появява при температурни нива от -3°C  до -5°C и по-ниски 
температури. Стандартният алуминиев рекуперативен 
топлообменник с кръстосан въздушен поток има по-добри 
характеристики, като рискът от замръзване се появява 
при -10°C. Най-нисък риск и най-висока устойчивост към 
външният студен въздух е конкурентна характеристика 
на ротационния рекуперативен топлообменник, тъй като 
не замръзва дори при температури от -30°C ако нивата на 
влажност на въздуха са подходящи.

VERSO 10–90 ДИЗАйН
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Въздушно ПжР

Затварящи се въздушни ПжР, инсталирани в климатични 
камери са изработени от алуминий с гумено уплътнение.
Конектори – L20.
За типоразмер камери 60, 70, 80 – L30, 90 – L40.
ПжР-тата са разположени от външната страна на камерата, 
може да се направят с изолиран корпус.

Въздушни филтри

Използвани са джобни филтри от фибро стъкло или 
синтетика от клас G4  до F9.
•	 Стандартна дължина на филтри клас G4 – 360 mm.
•	 Стандартна дължина на филтри клас M5-F9  – 500, 635 мм.
Затварящият механизъм на филтърната секция осигурява 
плътност и опростяване на процедурата за смяна на 
филтъра.

Въздушни нагреватели

Водна нагревателна секция
Изпълнени с алуминиеви ламели и медни тръби. Могат да 
бъдат свързани със сензор за замръзване. Монтираната 
от външната страна на камерата отоплителна секция е 
изолирана с минерална вата – така се спестява вътрешно 
пространство; освен това е удобно за монтаж
 
•	 Максимално работно налягане – 21 бара.
•	 Максимална температура на водата - +100°C  

(при специална поръчка до +130°C).
•	 Температура на затопления въздух – до +40°C.

електрически въздушни нагреватели
В производството се използват отоплителни елементи от 
неръждаема стомана. Три нива на сигурност осигуряват 
защита от прегряване. 
Клас на защита IP54 в съответствие с IEC 34-5.
Температура на затопления въздух – до +40°C.

Внимание: точните размери на електрическият въздушен 
нагревател и допълнителна информация може да се намери 
в селекционния софтуер на климатични камери VERSO. 
електрическият въздушен нагревател има собствено 
електрическо захранване.

VERSO 10–90 ДИЗАйН



7

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

10
900 10 19 27 31 33 32 27 17

1200 13 26 35 42 44 43 36 22

20
900 6 13 17 21 22 21 18 11

1200 8 17 23 27 29 28 24 15

30
900 7 13 18 22 23 22 19 12

1200 9 18 24 29 30 30 25 15

40
900 6 13 18 21 22 21 18 11

1200 8 17 23 27 29 28 24 15

50
900 6 12 17 20 21 21 18 11

1200 8 16 22 27 28 27 23 14

60
900 8 15 21 25 26 25 21 13

1200 10 20 28 33 34 34 28 18

70
900 7 14 20 23 25 24 20 13

1200 10 19 26 31 33 32 27 17

80
900 7 14 19 23 24 23 20 12

1200 9 18 25 30 32 31 26 16

90
900 7 14 20 23 25 24 20 13

1200 10 19 26 31 33 32 27 17

Охладители

Водна охладителна секция
Изпълнени с алуминиеви ламели (на разстояние 2,5 или 
3 мм) и медни тръби. Монтираната от външната страна на 
камерата нагревателна секция е изолирана с минерална 
вата – така се запазва вътрешното пространство и се 
улеснява монтажа.
Максимално работно налягане – 21 бара.
Охладителната секция се състои от тава за отводняване от 
неръждаема стомана и воден трап.

Охладители на директно изпарение
Изпълнени с алуминиеви ламели (на разстояние 2,5 или 
3 мм) и медни тръби. Монтираната от външната страна на 
камерата нагревателна секция е изолирана с минерална 
вата – така се запазва вътрешното пространство и се 
улеснява монтажа.
Максимално работно налягане – 42 бара.
Охладителната секция се състои от тава за отводняване 
от неръждаема стомана и воден трап. Мощността на 
охладителната секция на директно изпарение може да се 
раздели на 2 или 3 степени. Необходимо е при поръчка да 
се посочи.

Шумозаглушителна секция

За да се намали прекомерната загуба на налягане вътре 
в климатичните камери се предлагат шумозаглушителни 
секции, монтирани на въздуховодите. Шумозаглушителната 
секция с дължина 900 мм ще намали шума във 
въздуховодите с 15 до 20 dB, по-дългата секция от 1200 мм 
дължина – с 20 до 25 dB. Ширината и височината на тези 
секции отговарят на размерите на климатичните камери. 
Шумопоглъщащите прегради са инсталирани вътре 
в секцията. Преградите са изпълнени със специална 
акустична каменна вата и са покрити с нетъкани стъклени 
влакна, сертифицирани да бъдат от вътрешната страна на 
въздуховода. Минералната вата може да бъде заменена с 
полиестерна вата в случай на специална заявка. 
Разделителите на шумозаглушителната секция могат да 
бъдат лесно отстранени от секцията при сухо или полусухо 
измиване с цел хигиена на вентилацията.
 

номер
дължина, 

мм

ефективност dB при честота Hz

ефикасност на каналната секция за намаляване 
на шума в dB

VERSO 10–90 ДИЗАйН
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Външни жалузийни решетки

Външните жалузийни решетки могат да бъдат допълнително 
монтирани на нагнетателните и изхвърлящите отвори на 
климатичните камери за монтаж на открито.

Покрив

Покривът с воден дренаж трябва да бъде допълнително 
монтиран на климатични камери за монтаж на открито.

Крачета за регулиране на височината

Рамката на конструкцията на климатичните камери с 
крачета за регулиране на височината прави нивелирането 
на камерата много по-лесно.

Ключалки на вратите и дръжки

лесното използване на ключалките на вратите и дръжките 
осигурява безопасна поддръжка на камерата.

VERSO 10–90 ДИЗАйН
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B H L1.1 L1.2 L1.3 b h A
10 1000 1000 618 370 435 700 300 125

20 1150 1150 751 370 435 900 400 125

30 1300 1300 751 370 435 1000 500 125

40 1500 1520 751 390 435 1200 600 125

50 1700 1715 885 390 435 1400 700 125

60 1900 1920 885 390 570 1600 800 125

70 2100 2100 885 390 705 1800 900 125

80 2300 2420 1250 510 841 2000 1000 125

90 2610 2650 1400 550 1040 2200 1100 125

Størrelse

B H L1.1 L1.2 L1.3 b h A
10 1000 1000 618 900 250 700 300 125

20 1150 1150 751 900 250 900 400 125

30 1300 1300 751 900 250 1000 500 125

40 1500 1520 751 900 250 1200 600 125

50 1700 1715 885 900 250 1400 700 125

60 1900 1920 885 900 250 1600 800 125

70 2100 2100 885 900 250 1800 900 125

80 2300 2420 1250 1500 – 2000 1000 125

90 2610 2650 1400 1500 – 2200 1100 125

Størrelse

B H L1.1 L1.2 L1.3 b h A
10 1000 1000 618 422 435 700 300 125

20 1150 1150 751 570 435 900 400 125

30 1300 1300 751 570 435 1000 500 125

40 1500 1520 751 570 435 1200 600 125

50 1700 1715 885 707 435 1400 700 125

60 1900 1920 885 845 570 1600 800 125

70 2100 2100 885 845 705 1800 900 125

80 2300 2420 1250 1150 841 2000 1000 125

90 2610 2650 1400 1150 1040 2200 1100 125

Størrelse

Размери
Модерните пропорции на климатичните камери позволяват да се достигнат по-добри технически параметри: по-
ниска скорост на въздушния поток вътре в камерата, по-добри акустични параметри.

Внимание: Дължината и размерите на електрическите въздушни нагреватели, водните 
нагреватели и охладителните секции са вписани в селекционния софтуер за климатични 
камери VERSO.

Внимание: Дължината и размерите на електрическите въздушни нагреватели, 
водните нагреватели и охладителните секции са вписани в селекционния софтуер за 
климатични камери VERSO.

Внимание: Секцията на пластинчатия рекуперативен топлообменник с размер 20÷70 
се състои от 2 части. С размери 10, 80 и 90 от една част. Дължината и размерите на 
електрическите въздушни нагреватели, водните нагреватели и охладителните секции са 
вписани в селекционния софтуер за климатични камери VERSO.

размер

размер

размер
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VERSO 10–90

Verso CF

L1.1 L1.2 L1.2 L1.1L1.3

b 
× 

h

b 
× 

h
b 

× 
h

B 
× 

H
A

Verso S

L1.4 L1.1 L1.2

b2 × h2

B 
× 

H
A

L1.1(1.2)

b 
× 

h

b 
× 

h

b 
× 

h

b 
× 

h

B 
× 

H
1

B 
× 

H
A

b 
× 

h

b 
× 

h

B H H1 L1.1 L1.2 b h A
10 1000 490 510 900 1200 700 300 125

20 1150 585 565 900 1200 900 400 125

30 1300 660 640 900 1200 1000 500 125

40 1500 740 780 900 1200 1200 600 125

50 1700 890 825 900 1200 1400 700 125

60 1900 960 960 900 1200 1600 800 125

70 2100 1085 1015 900 1200 1800 900 125

80 2300 1235 1185 900 1200 2000 1000 125

90 2610 1350 1300 900 1200 2200 1100 125

Størrelse

B H L1.1 L1.2 L1.3 L3 b h A
10 1000 1000 618 570 435 710 700 300 125

20 1150 1150 751 645 435 710 900 400 125

30 1300 1300 751 720 435 710 1000 500 125

40 1500 1520 751 720 435 710 1200 600 125

50 1700 1715 885 720 435 710 1400 700 125

60 1900 1920 885 920 570 710 1600 800 125

70 2100 2100 885 1060 705 710 1800 900 125

80 2300 2420 1250 1250 841 710 2000 1000 125

90 2610 2650 1400 1250 1040 710 2200 1100 125

B H L1.1 L1.2 L1.4 b h b1 h1 b2 h2 A
10 1000 490 750 705 430 900 400 700 300 700 300 125

20 1150 585 750 705 430 1100 500 900 400 1000 300 125

30 1300 660 750 705 470 1200 600 1000 500 1100 400 125

40 1500 740 750 842 470 1400 700 1200 600 1200 400 125

50 1700 890 750 842 470 1600 800 1400 700 1400 400 125

60 1900 960 750 979 570 1800 900 1600 800 1600 500 125

70 2100 1085 750 979 705 2000 1000 1800 900 1800 600 125

80 2300 1235 750 1250 705 2200 1100 2000 1000 2000 600 125

90 2610 1350 750 1400 705 2500 1200 2200 1100 2200 600 125

Størrelse

Заглушител размер

размер

Внимание: Секцията на пластинчатия рекуперативен топлообменник с размер 20÷70 се 
състои от 2 части. С размери 10, 80 и 90 от една част. 
Дължината и размерите на електрическите въздушни нагреватели, водните нагреватели и 
охладителните секции са вписани в селекционния софтуер за климатични камери VERSO.

Внимание: Дължината и размерите на електрическите въздушни нагреватели, водните 
нагреватели и охладителните секции са вписани в селекционния софтуер за климатични 
камери VERSO.

размер


