Przewodnik wyboru systemu
kontroli szczelności powietrznej
Wybierz najlepszy system z naszej bogatej oferty

Model Q46: Prosty i tani system
z nylonową plandeką drzwiową

Model Q5E-2X: Wyjątkowy
"Flex Duct" system do mierzenia ubytków powietrza
pomiędzy strefami poprzez
neutralizację ciśnienia.

Model QMG: Składany, sztywny
panel na trzy wydajne wentylatory,
do testowania dużych obiektów.

Model 200: dla szczelnych domów

Model Q5E: Modułowa, sztywna przesłona
dla szybkich, profesjonalnych testów
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Sterownik Cyfrowy

Modele wentylatorów

DM-2 mkII sterownik cyfrowy
DM-2 MkII jest czymś
więcej niż cyfrowym miernikiem. Jest to technologicznie rozbudowane centrum
kontroli, serce każdego
systemu Retrotec. Posiada
każdą nieodzowną funkcję potrzebną do
przeprowadzenia badania szybciej, łatwiej
i dokładniej, bez konieczności użycia komputera, dodatkowo umożliwiając zablokowanie nie używanych funkcji.

Model 200 bada szczelne domy i
kanały wentylacyjne
Ten 30 cm wentylator wyposażony jest
w dokładne dysze przepływowe, na
które nie wpływa ciśnienie zwrotne lub
podłączenie do giętkich, krętych kanałów.
Testuje kanały wentylacyjne, szczelne
domy i pomieszczenia w obu kierunkach,
bez konieczności zmiany podłączenia.

Przesłony drzwiowe
Przesłona ekonomiczna
Nasz standardowy system z
ramami aluminiowymi i nylonową
powłoką pasuje do
wszystkich typowych
drzwi mieszkalnych.
Ergonomiczne
i pewne zaciski,
oraz numerowane
elementy zapewniają
łatwość użycia.

Sterowanie wentylatora
Sterowanie ręczne
Podłączenie ręcznego
sterownika do wentylatora
Retrotec, umożliwia proste
nastawienie jego szybkości pokrętłem.
Włącznik pozwala wyłączyć i ponownie
włączyć wentylator przywracając
poprzednie ustawienie szybkości.

2350 domy mieszkalne
Ten 60 cm wentylator jest idealnie dostosowany do sprawdzania większości
domów oraz małych budynków
przemysłowych.

Automatyczna kontrola szybkości
Ustaw dowolne obroty w procentach
(Set Speed) i zwiększaj je lub zmniejszaj
w krokach co 1% lub 5% (Jog/Hold).

Kontrola ciśnienia
Ustaw dowolne ciśnienie i zwiększaj je lub
zmniejszaj w krokach co 5Pa (Jog/Hold), w
szybkim wielopunktowym teście,

... lub super szybko!

...użyj przycisku @, dla
ekstrapolacji wybranego
poprzez „Jog” ciśnienia
w celu uzyskania natychmiastowych wyników dla wybranych
punktów testu.

3300SR duże budynki
Ten wyjątkowy wentylator Retrotec
wyposażony jest w bardzo silny i stabilny wentylator. Mocny silnik elektryczny przeznaczony jest do pracy ciągłej,
bez obawy o przegrzanie.
Wentylatory 3300SR są “samo ustawne”
– nie ma możliwości zawieszenia ich
niewłaściwie. Zawsze obliczają przepływ
prawidłowo, nawet podłączając elastyczne przewody powietrzne tworzące
największy na świecie system testowania kanałów, lub testując piętra
wysokich budynków.

Kompterowe sterowanie laptopem
Zaawansowane połączenie
USB pozwala na użycie
różnego oprogramowania.

Sterowanie z odległości
Standardowa długość kabla pomiędzy
sterownikiem a wentylatorem wynosi
6m (EU1000 – 2m), lecz 21 i 75 metrowe
przedłużacze pozwalają na sterowanie z
każdej odległości.
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Modułowa, wygodna
przesłona
Wyjątkowy, sztywny
panel Retrotec do
wielu różnych otworów drzwiowych.
Lekki, wygodny i
szybki do ustawiania, bardzo
profesjonalny
wygląd.

Przesłona dla trzech wentylatorów
Maksymalizuje przepływ powietrza poprzez
jeden otwór drzwiowy. Składana, na trzy
wentylatory, lekka i łatwa do przenoszenia.
Szybkie ustawianie. Zawiera zaślepki do nie
wykorzystywanych otworów.

Sterownik Cyfrowy
Retrotec DM-2 pokazuje wszystkie możliwe wyniki pomiarów ręcznego lub w pełni automatycznego (lub skomputeryzowanego) sterowania pracą wentylatora.
[Mode] Tryby pracy

Ciśnienie: Paskale, cale H20, funt/stopa²

PrB

Przepływ: stopa3/min, l/s, m³/s, m³/h

Flow 253.5 cfm

Przepływ na powierzchnię: stopa3/min /stopa², l/s/m²,
cfm/100ft², m³/h/m², cfm/1000ft²

Flow/
Area

Powierzchnia przecieku: EqLA* (Kanada) i/lub EfLA* (USA): cm², in², ft²

EqLA 12.8

EqLA* oraz EfLA* na powierzchnię: in²/100ft², cm²/m², in²/in²

EqLA/
Area
Air
Chg
Hole
Flow

Krotność wymian zgodnie z podaną kubaturą: /h
Przepływ przez nieszczelność: stopa3/min, l/s, m³/s, m³/h

53.5 Pa
0.25 cfm/ft²
@75.0Pa
ft²
@10.0Pa
in²/100ft²
1.15 @10.0Pa

2.7

/h

103.7 cfm

*EqLA = Equivalent Leakage Area = Równoważna powierzchnia przecieku dla 10Pa
*EfLA = Effective Leakage Area = Efektywna powierzchnia przecieku dla 4Pa

[Setup]
Dodawanie/blokowanie trybów
pracy i urządzeń.
[Jog/Hold]
Zwiększenie/zmniejszenie o 5 Pa w
wielopunktowych testach.
[Set Speed]
Ustawianie dowolnej szybkości w %.
[@ Pressure]
Natychmiastowe kalkulacje dla
dowolnego ciśnienia.

Wymiary sterownika cyfrowego DM-2
Waga

397g

Wymiary

22.2 x 10.8 x 7.6 cm

Zasilanie

Ładowarka sieciowa
4 NiMH AA ładowalne baterie

Dokładność

+
− 1%

[Set Pressure]
Nastawa dowolnego ciśnienia.
[Volume Area]
Kubatura i powierzchnia dla obliczeń
krotności i powierzchni przecieku.


Nielimitowana długość
kabla Ethernet do
sterowania wentylatorem.





Podłączenie do PC poprzez port USB
dla zbierania danych, automatycznej
kontroli i przeglądania wyników.

Gniazdo
ładowania
baterii.



Kolory rurek i gniazd do podłączeń takie same.
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Sterowanie Wentylatorami
Mocna konstrukcja

3 wielkości silnika w 2 rozmiarach obudowy

Kosmicznej ery konstrukcja używa pustej
formy wypełnionej
strukturalną pianą,
zapewniając wyjątkową
trwałość i odporność.

Wybierz 0.25 KM silnik w 30 cm obudowie, 0.75 KM lub 2 KM
silnik w 75 cm obudowie skorupowej.

Standardowy
wentylator

Wentylator małych
przepływów

Control

0

12V DC
500mA

Mains Power

I

Status

Airflo

B (+)

Made in USA

Model 200

Wentylator Model DU200
Mały przepływ

Nowoczesna regulacja
Retrotec rozwinął
starą metodę regulacji
obrotów, eliminując
niestabilność szybkości
związaną z typowym,
ręcznym sterowaniem.

Super zaawansowana
regulacja
Wyjątkowy zasilacz
płynnie regulujący obroty
zapewnia zaawansowaną
kontrolę szybkiego
silnika o mocy 2 KM.
Obroty są regulowane z
dokładnością lepszą niż
0,1%. Zasilany z gniazdka,
dopuszczalne napięcia
100 do 280V, 50 do
60Hz.outlet (non GFCI).

Model 3300SR
Speed Contro
Main Power

8-punktowe zamocowanie
Super stabilne mocowanie utrzymuje centrowanie
wentylatora w najbardziej wymagających warunkach.
Punkty mocowania trwale zabezpieczone, zapobiegają
obluzowaniu połączeń.

Model 2350

Ref B
(fan)

Wysokiej mocy
wentylator z
zasilaczem

Powe

Ref B (Fan

Airflo

Wymiary: 33 x 27.9 x 33.7 cm
Waga: 5.3 kg
Zasilanie: Dostępne 120 V lub 240 V, 50 lub 60Hz, 185 W
Silnik elektryczny & łopatki wentylatora: EBM Backward łopatki profilowane

Wentylator Model 2350
Standardowy

Wymiary: 66 x 65 x 24 cm
Waga: 15.4 kg
Zasilanie: Dostępne 120 V lub 240 V, 50 lub 60Hz, 1000 W
Silnik elektryczny & łopatki wentylatora: 3/4 KM, PSC silnik, wentylator 8 łopatek

Wentylator Model 3300SR
Dużej mocy

Wymiary: 66 x 65 x 24 cm
Waga: 16.8 kg
Zasilanie 1-fazowe: Zasilacz impulsowy, 120V, 15A lub 240V, 8A, 1-faza
Silnik elektryczny & łopatki wentylatora: 2.0 KM, silnik 3-fazowy, wentylator 8 łopatek
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Wydajność Wentylatorów
Maksymalna wydajność		
Model 200 fan (zredukowane o 15% dla 50Hz)

Zasilanie do:

CFM*

litrów/s

m3/h

Wolna przestrzeń (bez kanałów went)

680

321

1155

25 Pa

7 do 580

3.3 do 274

12 do 985

Model 2350 fan (zredukowane o 15% dla 50Hz)
Model 3300SR fan

Wolna przestrzeń

6,300

2,973

10,704

50 Pa

5 do 5,600

2 do 2,643

8 do 9,514

Wolna przestrzeń

8,500

4,012

14,440

50 Pa

5 do 8,300

2 do 3,917

8 do 14,100

300 Pa

2,300

1,085

3,907

* CFM = Cubic Feet/Min = stóp sześciennych/min

Pierścienie redukcyjne umożliwiają testowanie różnych
budynków przy użyciu jednego wentylatora: od bardzo
nieszczelnych do super szczelnych. Modele 2350 i
3300SR posiadają 11 zakresów przepływu (po prawej)
umożliwiając dokładne badanie najszerszego spektrum
budynków. Testuj najszczelniejsze (9m3/h) lub nieszczelne
(1000m3/h) domowe kanały wentylacyjne z 3-zakresową
regulacją dla modelu 200 (po lewej). Wybierz odpowiedni
zakres na sterowniku DM-2, a natychmiast otrzymasz
dokładne wyniki w preferowanych jednostkach.
Pierścienie zakresów
małego wentylatora

Standardowe pierścienie
regulacji przepływu

Wydajność wentylatorów Retrotec
(Przepływ w CFM dla 50 Pa)

Open

Open

Mid

A

Low

B
C8

Model 200 fans (50Hz)
Model 200 fans (60Hz)

C6

2000 series fans (110v/50Hz)
2000 series fans (120v/60Hz)
3300 fans (all voltages)

C4
C2
C1

L4
L2
L1
1 CFM
1 m3/hr
1 l/s

10
17
5

100
170
47

1,000
1,700
472

10,000
17,000
4,719

Każda wybrana konfiguracja, o szerokiej rozpiętości pomiędzy minimalnym a maksymalnym przepływem, w połączeniu
z dużą ilością zakresów, pozwala na szybsze testy budynków różnej wielkości.
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Przesłony Drzwiowe
Przesłona drzwiowa z materiału

Najtańsza propozycja Retrotec do testowania budynków mieszkalnych.

Opcje:

● Przedłużenia zwiększają wielkość ramy w poziomie i/lub w pionie.
● Płachta wysokiego ciśnienia 300Pa do kontroli szczelności na deszcz.
● Płachta na dwa wentylatory wraz z poprzeczką do ich mocowania.

Dimensions

z przedłużeniami

Szerokość drzwi (min/max)

75 to 105.4 cm

76 to 122 cm

Wysokość drzwi (max)

131 to 241 cm

152 to 267 cm

Grubość ościeżnicy

5.3 cm

Futerał na panel (w komplecie)

134 x 25 x 10 cm

Kompletny panel w futerale

6.4 kg

Ciężar transportowy

9 kg

Przesłona drzwiowa modułowa
X Panel

Szybki montaż i profesjonalny wygląd zapewniają
przesłony modułowe. Trzy lekkie moduły dopasowane do
największych otworów drzwiowych.

Opcjonalny mały X Panel

Opcje:

● Mały X panel zwiększa wysokość do 248 cm.
X-Y Panel

Wymiary
Szerokość drzwi (min/max)

Fan Panel

Wysokość drzwi (max)

194 do 221 cm

Futerał na panel (included)

79 x 76 x 18 cm

Kompletny panel w futerale

11 kg

Ciężar transportowy

14 kg

Przesłona modułowa na trzy wentylatory
Wybierz tą wyjątkową, składaną przesłonę Retrotec,
do testowania dużych, otwartych magazynów.

Wymiary
Szerokość drzwi (max)

119 cm

Wysokość drzwi

205 cm

Futerał na panel (w komplecie)

127 x 77.5 x 12.5 cm

Kompletny panel w futerale

12 kg

Ciężar transportowy

14 kg

81 do 124 cm
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Systemy Testowych Wentylatorów Drzwiowych

Q46

Q4E

Najnowszy, najbardziej zaawansowany badania domów
Model Q46 wykonuje w pełni zautomatyzowane testy
z użyciem laptopa. Ewentualnie, wprowadź na DM-2
wymagane ciśnienie i odczytuj na bieżąco krotność wymian powietrza lub wielkość przecieku bezpośrednio na
wyświetlaczu—wyjątkowa cecha Retrotec. Zaawansowana
kontrola szybkości wentylatora ogranicza wpływ wiatru.

Q5E

Szybsze ustawienie i większa elastyczność
Model Q5E Infiltrometer, unikalny i modułowy
system Retrotec, o profesjonalnym wyglądzie i
szybszym ustawianiu. Pozwala na różne konfiguracje
testów, niedostępne dla ramy aluminiowej. Idealny do
badania budynków wysokich, wielorodzinnych i
komercyjnych.

Większe budynki i szybsze testy
Model Q4E zwiększa moc wentylatora z 0,75KM do
2,0KM. Pozwala testować duże rezydencje i mniejsze
budynki komercyjne jednym wentylatorem! Ten
wyjątkowy, w pełni zautomatyzowany i szybki system
Retrotec, potrafi wykryć i zneutralizować fluktuacje
spowodowane wiatrem.

QMG

Największe budynki
Model QMG dostarcza niezwykłą ilość 43.000 m3/h
powietrza do badania wielkich otwartych hal i magazynów. Ten specjalnie zaprojektowany model używany
jest do testowania rozległych budynków komercyjnych,
za dużych dla wszystkich innych połączonych systemów.
Możliwość użycia pojedynczych wentylatorów do testowania mniejszych obiektów.
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Składniki Systemu
Q46

Q5E

Wszystkie składniki w komplecie.

Na zdjęciu pudło wentylatora i
opcjonalna skrzynka narzędziowa.

Q4E

QMG

Wszystkie składniki w komplecie.

Na zdjęciu pudło wentylatora i
opcjonalna skrzynka narzędziowa.

US200

Wszystkie składniki w komplecie.

Tester przepływu powietrza
Zapewniający ponad 1000 wydmuchów dymu, tester wskazujący
przepływ powietrza jest
nieocenioną pomocą lokalizacji
nieszczelności. Daje lekkie i małe
dymki, jest najbezpieczniejszym
dostępnym testerem, a użyty TiCl4
(czterochlorek tytanu), nie zostawia
śladów chemicznych.

www.retrotec.com

Support: (604)732-0142
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Sales: (855)738-7683

Made in Everson, WA USA

