
MRV AHU – 1 generacja

Zastosowanie
u e powierzchnie wraz z potrzebą klimatyzacji pomieszcze , którą mo e dostarczać centrala 

klimatyzacyjna. eszcze bardziej korzystniejsze wykorzystanie układów RV i central wentylacyjnych.

apewnienie minimum higienicznego poprzez dostarczanie świe ego powietrza zgodnie z przyjętymi 
regulacjami w Europie. min . m h świe ego powietrza . znacza to, e ka de pomieszczenie  biuro, sklep 
oraz ka dy budynek u yteczności publicznej musi posiadać takie rozwiązania.

ł wne e y
zeroka oferta zestawów podłączeniowych do podłączenia jednostek zewnętrznych RV z zewnętrznymi 

centralami wentylacyjnymi .
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Wprowadzenie

Konfiguracje modułów MRV AHU
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Zasilanie

j. zew. MRV IVMRV5 MRV III-CPLUS / MRV III(2-Pipe) MRV SII

8   -  16 

Rozdzielacze

AH1-280A

5HP(14KW) <Conne te    apa   P KW)

10HP(28KW) <Conne te    apa   P KW)

ednostki wewnętrzne AHU i MRV

RV AH  oferuje szeroki zakres jednostek zewnętrznych RV, rozdzielaczy i jednostek wewnętrznych PER A CH 

ystem sterowania

Dostępne modele

Podłączenia modułu MRV-AHU z systemami
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terownik centralny, taki sam jak w jednostkach wewnętrznych RV

Sterowanie modułem MRV AHU
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Moduł AHU Connection Kit

ednostki wewn. MRV

Centrala klimatyzacyjna

ednostki zewn. MRV

Nie ma konieczno i u ycia kolan i lutowania i  co ułatwia instala

HAIER

LUB

Zintegrowany zawór rozprężny, 
moduł sterowania oraz króćce, 
ułatwia instalację.

Możliwość podwieszenia modułu 
oraz przytwierdzenia go np. do ściany. 
Połączenie do króćców zaworu 
rozprężnego może być prawo- 
lub lewostronne.

nne
ost pne

na rynku

Uchwyty
do podwieszania 

Uchwyty 
do montażu 
na ścianie

  Wykorzystanie jednostki zewnętrznej RV zamiast agregatu wody lodowej jest łatwiejsze do zaprojektowania i zainstalowania, 
bez konieczności stosowania dodatkowego wyposa enia instalacji takich jak, zbiorniki, połączenia hydrauliczne, wie e 
chłodnicze. zięki temu systemowi mo na ograniczyć koszty inwestycyjne.

  Centrala klimatyzacyjna mo e zapewnić du o schłodzonego powietrza do du ych przestrzeni i pomieszcze  które np. nie 
muszą być obsługiwane przez jednostki wewnętrzne RV.

 o sterowania mogą być wykorzystane wszystkie dostępne sterowniki w ofercie Haier

Struktura systemu

Łatwy montaż
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Rozdzielacze
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Sterownik centralny (A004) 

System 1: 
AV10IMVEVA

(5 jedn. wewn trznych)

System 2:
 AV12IMVEVA

(12 jedn. wewn trznych)

System 3:
 AV14IMVEVA

(12 jedn. wewn trznych)

System 4:
 A MVEVA

(Centrala AHU 
z mo ułem RV AHU)

HA- HA-HA- HA-

Wprowadzenie do systemu



Struktura systemu

Specyfikacja

Nie ma konieczno i u ycia kolan i lutowania i  co ułatwia instala

HAIER

LUB

Zintegrowany zawór rozprężny, 
moduł sterowania oraz króćce, 
ułatwia instalację.

Możliwość podwieszenia modułu 
oraz przytwierdzenia go np. do ściany. 
Połączenie do króćców zaworu 
rozprężnego może być prawo- 
lub lewostronne.
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Uchwyty 
do montażu 
na ścianie

zeroki zakres wy a no i

ompatybilno

Niezawodny zawór 
rozpr ny

o liwość podłączenia urządze  w zakresie od HP do HP

W modułach wykorzystane zostały zawory rozprę ne F K K

. Płyta sterująca PCB  taka sama jak w jednostkach wewnętrznych RV

. o liwość wykorzystania sterowników  R E B, R E  
      oraz HW BA ABK

Zalety

Model AH1-280A AH1-560A

Connected AH  capacity / kW HP kW HP

asilanie Ph V Hz

Wymiary szer.  dł.  wys. mm 350/226/155 433/296/193

Wymiary z opakowaniem szer.  dł.  wys. mm 606/295/209 667/365/249

budowa / al anized steel al anized steel 

Kolor / rey  rey 

Waga netto kg 6 8

Waga brutto kg 10 13

rednica rury cieczowej mm .  ain   . .  ain   .

rednica rury gazowej mm .  ain   .   . .  ain   .   .

etoda łączenia / Flare connection and welding Flare connection and welding 

aks. ró nica odległości AH  pomiędzy 
modułam m 5 5

aks. ró nica wysokości AH  pomiędzy 
modułami m 5 5
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