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PACIFIC
Moduł sufi towy Swegon

PACIFIC jest aktywnym modułem z dwukierunkowym nawiewem powietrza. Urządzenie nie zawiera wewnętrznego  
wentylatora, lecz zamiast tego jest zasilane ciśnieniem i wydatkiem powietrza przez centralny układ powietrzny        
z centralą wentylacyjną, co oznacza niski poziom hałasu i bardzo dobre warunki komfortu w pomieszczeniu.
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Rysunek 1. Moduł chłodzący lub chłodząco-grzewczy  
 PACIFIC.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej z zastosowaniem 
modułów sufitowych jest doprowadzenie projektowanej 
ilości świeżego powietrza oraz utrzymanie właściwej tem-
peratury wewnątrz pomieszczenia, poprzez dostarczenie 
odpowiedniej ilości chłodu i ciepła. Niwelowanie zysków i 
strat ciepła odbywa się za pośrednictwem dwóch mediów: 
powietrza i wody.

System z zastosowaniem modułów sufitowych projektuje 
się do pracy na podwyższone parametry wody chłodniczej 
w celu uniknięcia powstawania skroplin, będących wyni-
kiem kondensacji. Dzięki temu zostaje obniżony koszt insta-
lacji o układ skroplinowy, przy równoczesnym zwiększeniu 
higieniczności systemu.

Dodatkowo wykorzystanie zasady indukcji w celu wymusze-
nia obiegu powietrza, eliminujące konieczność stosowania 
wentylatorów, powoduje, że urządzenie jest wyjątkowo 
ciche, bezawaryjne, długowieczne i praktycznie ogranicza 
konieczność serwisowania do minimum.

Dobrze zaprojektowany system wentylacyjno-klimatyza-
cyjny zapewnia:

• Wysoką jakość powietrza w pomieszczeniu, komfort 
cieplny i akustyczny.

• Utrzymanie projektowanej temperatury w całej 
kubaturze, bez wysokiego gradientu temperatury.

• Brak stref niekontrolowanego przepływu powietrza  
z nadmierną prędkością - czyli tzw. „przeciągów”.

• Niski poziom hałasu.

• Sprostanie różnym wymaganiom i funkcjom pomiesz-
czeń, zarówno zaraz po realizacji jak i przy późniejszej 
modyfikacji pomieszczeń - elastyczność rozwiązań.

• Małe zużycie energii.

• Prosty serwis.

• Możliwie niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Do zaprojektowania systemu z modułami sufitowymi 
potrzebne jest wykonanie obliczeń zysków i strat ciepła 
oraz zapotrzebowania na powietrze. Do doboru samych 
urządzeń należy posłużyć się programem ProSelect Web 
lub katalogiem. Wydajność modułów zależy od ilości 
przepływającego powietrza oraz przyjętych parametrów 
wody i powietrza pierwotnego. Dla założonego przepływu, 
temperatury powietrza pierwotnego i wody, obliczamy 
wydajność chłodniczą i cieplną. W wyniku obliczeń otrzy-
mujemy także wielkość przepływu i stratę ciśnienia od 
strony wody, dane akustyczne przy otwartej i zamkniętej 
przepustnicy oraz minimalne odległości od przegród                   
i pomiędzy urządzeniami tak, aby prędkość powietrza         
w strefie przebywania ludzi nie przekroczyła 0,2 m/s.

Charakterystyka systemu z zastosowaniem modułów PACIFIC
PACIFIC jest aktywnym modułem z dwukierunkowym na-
wiewem powietrza. Urządzenie nie zawiera wewnętrz-
nego wentylatora, lecz zamiast tego jest zasilane ciśnieniem 
i wydatkiem powietrza przez centralny układ powietrzny      
z centralą wentylacyjną, co oznacza niski poziom hałasu         
i bardzo dobre warunki komfortu w pomieszczeniu.

Moduł PACIFIC jest projektowany w systemie suchym, 
bez zjawiska kondensacji, dlatego nie wymaga żadnego 
systemu odpływu skroplin oraz filtrów. Brak elementów 
ruchomych oraz filtrów gwarantuje małą potrzebę wyko-
nywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą 
urządzenia.

• PACIFIC to wysokiej wydajności moduł klimatyzacyjny  
do instalacji w zabudowie z sufitem podwieszonym.

• Bardzo wysoka elastyczność w budowie urządzenia  
jest tak zaprojektowana, żeby sprostać aktualnym 
oczekiwaniom oraz nowym zmieniającym   
się oczekiwaniom w przyszłości.

• Układ modułowy oferuje bardzo duże możliwości 
wyboru i konfiguracji odpowiedniej aranżacji   
do aktualnych oczekiwań i potrzeb.

• Funkcje modułu to nawiew powietrza, chłodzenie  
i ogrzewanie.

Modułowe wykonanie oraz funkcje umożliwiają dostoso-
wanie produktu PACIFIC do zmieniających się potrzeb 
różnych aranżacji i wystroju pomieszczeń.

•  W fazie planowania i projektowania obiektu:   
można zaadoptować wykonanie i rzeczywiste wymiary  
dopasowując się do bieżącego projektu.

•  W fazie instalacji:      
można dopasować wydatek powietrza, kierunek  
nawiewu powietrza, żeby zapewnić optymalny   
komfort cieplny.

•  W fazie użytkowania:      
można wyregulować wydatek powietrza, kierunek 
nawiewu w nawiązaniu do zmian, które   
są realizowane w budynku.
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Rysunek 2. Wentylacja i chłodzenie.

1 = Powietrze pierwotne
2 = Powietrze zasysane z pomieszczenia (wtórne)
3 = Powietrze pierwotne i schłodzone powietrze wtórne

Rysunek 3. Wentylacja, chłodzenie i ogrzewanie.

1 = Powietrze pierwotne
2 = Powietrze zasysane z pomieszczenia (wtórne)
3 = Powietrze pierwotne i ogrzane powietrze wtórne

Rysunek 4. Tylko funkcja wentylacji.

1 = Powietrze pierwotne
2 = Powietrze zasysane z pomieszczenia (wtórne)
3 = Powietrze pierwotne i powietrze wtórne

Do modułu PACIFIC dostarczane jest świeże powietrze,               
o stałej temperaturze, uzdatnione wstępnie w centrali             
klimatyzacyjnej, w ilości wynikającej z wymogów higie-
nicznych (powietrze pierwotne).

Powietrze to wypływając z dysz modułu podsysa powie-
trze z pomieszczenia (powietrze wtórne), które wpływa 
do urządzenia w części środkowej, a następnie przepływa 
przez wężownicę chłodniczą (opcjonalnie grzewczo-
chłodniczą). Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywa 
się przez dysze wylotowe. 

Jeśli wymagane jest chłodzenie, termostat pomieszczenio-
wy otwiera zawór wody chłodzącej, która przepływa przez 
wymiennik urządzenia. Powietrze wtórne jest chłodzone      
i miesza się z powietrzem pierwotnym przed nawianiem   
do strefy pomieszczenia.

Jeśli wymagane jest ogrzewanie, termostat pomieszczenio-
wy otwiera zawór wody grzewczej, która przepływa przez 
wymiennik urządzenia. Powietrze wtórne jest ogrzewane    
i miesza się z powietrzem pierwotnym przed nawianiem   
do strefy pomieszczenia.

Moduł PACIFIC może być również wyposażony w ogrze-
wanie elektryczne, które jest generowane przez pręty grze-
wcze włożone do rurek ogrzewania w wymienniku ciepła.
Zamiast regulacji przepływu ciepłej wody zaworem nastę-
puje zasilenie prętów grzejnych.

Jeśli nie jest wymagane ani chłodzenie, ani ogrzewanie 
można użyć modułu tylko do nawiewu świeżego powie-
trza.

Stopień indukcji modułu jest różny, w zależności od ciśnie-
nia i warunków przepływu, zwykle mieści się w przedziale 
3-5, co oznacza, że na każdą jednostkę powietrza pierwo-
tnego ( świeżego) z pomieszczenia zostanie zassane 3 do 5 
jednostek powietrza wewnętrznego. Zmieszane powietrze 
ma zasadniczo wyższą temperaturę, niż temperatura po-
wietrza pierwotnego, co zmniejsza ryzyko występowania 
przeciągów w pomieszczeniu.
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Zakres przepływu powietrza:  do 250 m3/h

Zakres ciśnień na dyszach:  od 30 do 150 Pa

Wydajność chłodząca:  do 2600 W

Wydajność grzewcza wodna:  do 3000 W

 lub elektryczna: do 1000 W

Długość: min. 1194 mm / maks. 3043 mm*

Szerokość: min. 594 mm / maks. 667 mm*

Wysokość: 163 mm - Ø100 mm podłączenie powietrzne

 189 mm - Ø125 mm podłączenie powietrzne

 277 mm - Ø160 mm podłączenie powietrzne

* Długości i szerokości modułu PACIFIC są dopasowane  
do integracji z różnymi rodzajami sufitów   
podwieszonych.

Zasada działania modułów PACIFIC

Podstawowe parametry techniczne
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Zakres zastosowania
Moduły PACIFIC stosuje się w budynkach nowych   
i remontowanych, takich jak:
• biura
• sale konferencyjne
• audytoria
• hotele
• szpitale i obiekty służby zdrowia
• restauracje
• apartamenty
 oraz wszędzie tam, gdzie istotne jest zachowanie  
 komfortu cieplnego przy niskiej emisji hałasu   
 i zachowaniu wymogów higienicznych.

Wydajność
Moduł PACIFIC zapewnia wysoką wydajność chłodniczą       
i grzewczą przy jednoczesnym utrzymaniu warunków  
komfortu w pomieszczeniu.

Urządzenie jest zaprojektowane tak, żeby uzyskać szeroki 
zakres ciśnienia  i wydatku powietrza z zachowaniem efektu 
Coanda. Rezultatem jest utrzymanie się dystrybuowanego 
powietrza w pobliżu sufitu, co pozwala na odpowiednie 
wymieszanie powietrza w pomieszczeniu oraz ogranicze-
nie prędkości powietrza przed wejściem w strefę prze-
bywania ludzi. Dzięki temu osiągamy odpowiedni klimat 
wewnętrzny i niskie prędkości powietrza.

Elastyczność
Nowoczesne budynki biurowe mają różne wymagania, 
które są związane ze zmianą potrzeb. Układ pomieszczeń, 
który na początku był zaprojektowany jako ‘open-space’,    
w następnej fazie może być podzielony na mniejsze po-
mieszczenia. 

Przy uważnym projektowaniu systemów wentylacji z chło-
dzeniem i ogrzewaniem koszty związane z taką zmianą 
mogą być drastycznie ograniczone.

PACIFIC jest modułem chłodzącym dostarczanym dla mak-
symalnej elastyczności przez cały okres życia obiektu.

Każde urządzenie składa się z dwóch części: modułu 
wydajności i panelu frontowego.

Moduł wydajności zawiera wężownicę chłodzenia i ogrze-
wania z dwoma oddzielnymi obiegami wodnymi.

Moduł wydajności wykonywany jest w czterech różnych 
długościach zależnych od oczekiwań związanych z wydaj-
nością i elastycznością.

Rysunek 5. Moduł wydajności - 4 długości.

Dostępne są trzy różne średnice podłączenia modułu 
PACIFIC dla kanału z powietrzem pierwotnym w zależności 
od wydatku powietrza i wymagań związanych z hałasem: 
Ø100, Ø125 i Ø160 mm. 

Wymiar podłączenia modułu determinuje wysokość urzą-
dzenia, dlatego należy wziąć to pod uwagę w przestrzeni  
w suficie podwieszonym.

Rysunek 6. Moduł wydajności: Ø100, Ø125 i Ø160 mm.

Rysunek 7. Przykład montażu kilku modułów chłodzących  
 PACIFIC połączonych w serii.

Bezpieczeństwo
Moduły PACIFIC posiadają certyfikat EUROVENT, co gwa-
rantuje, że wszystkie podawane parametry techniczne są 
potwierdzone przez niezależne testy.

Podłączenie kanału ze świeżym powietrzem dla modułu 
PACIFIC jest zaprojektowane w ten sposób, żeby znajdo-
wało się powyżej profilu T, który jest stosowany w kon-
strukcji sufitów podwieszonych. 

Takie rozwiązanie daje kilka korzyści. Jedną z nich jest to,  
że nie ma ryzyka kolizji kanałów z siatką profili sufitu pod-
wieszonego oraz nie ma potrzeby używania dodatkowych 
elementów, aby uniknąć kolizji.

Drugą korzyścią wynikającą z podłączenia kanałów na 
wprost jest zminimalizowanie poziomu hałasu. 

Trzecią korzyścią jest możliwość połączenia głównym 
kanałem powietrznym kilku urządzeń w jednej serii. Ilość 
jednostek połączonych w serii zależy od wydatku powie-
trza na urządzenie oraz wymiaru podłączenia kanału. 

Projektowany poziom hałasu zależy od hałasu dla pierw-
szego urządzenia w serii. Przy użyciu programu ProSelect
Web dostępnego na stronie www.swegon.pl, można 
bardzo łatwo obliczyć ile urządzeń można połączyć ze 
sobą w serii.
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System ADC (Anti Draught Control) i VariFlow są dostępne 
jako standardowe wyposażenie i dają możliwość regulacji  
kierunku, kształtu i ilości wypływu powietrza zależnej od 
przyszłych potrzeb.

System ADC
System rozdziału powietrza o nazwie ADC umożliwia 
stosowanie modułów w pobliżu ścian bądź w pomiesz-
czeniach, które mogą posiadać naturalne przeszkody np. 
kolumny. System kierownic ADC można ustawić w różnych 
pozycjach, pod różnymi kątami, co daje unikalną możliwość 
kontrolowania kierunku wypływu powietrza z modułu. 
Standardowe ustawienie dla ADC to wypływ na wprost, 
natomiast istnieje możliwość fabrycznej zmiany ustawienia 
na wypływ o kształcie typu V.

Rysunek 8. System kierownic ADC.

Rysunek 9. Moduł PACIFIC z kierownicami ADC - wypływ 
 powietrza typu V.

System VariFlow
VariFlow to unikalny system regulacji wypływu powie-
trza z modułu sufitowego poprzez zmianę ustawień dysz 
wypływu powietrza. System VariFlow umożliwia również 
ustawienie różnych kształtów strumienia wypływu powie-
trza z modułu. Dostępne są trzy warianty systemu VariFlow:
• LF  = Niski przepływ
• MF = Średni przepływ
• HF = Wysoki przepływ

Przy doborze modułu wybierany jest najbardziej korzystny 
wariant, który zależy od aktualnego wydatku powietrza. 
W przyszłości istnieje również możliwość zwiększenia lub 
zmniejszenia wydatku powietrza przez moduł. Liczba dysz 
VariFlow w module zależy od długości modułu PACIFIC.

Długość modułu PACIFIC (mm)  Liczba dysz VariFlow

1100 8

1600 12

2200 16

2700 20

Tabla 1. Liczba dysz VariFlow zależna od długości modułu.

Trzy różne warianty wydatków powietrza są związane  
z trzema różnymi ustawieniami dysz VariFlow:

• L = Niski przepływ 
• M = Średni przepływ
• H = Wysoki przepływ

Rysunek 10. Dysze VariFlow ustawione w trzech   
 pozycjach M, L i H.

System wypływu powietrza ADC i VariFlow
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Poprzez różne ustawienia dysz systemu VariFlow w modu-
łach PACIFIC można w łatwy sposób ustawić trzy różne 
kształty strumienia wypływu powietrza: symetryczny, asy-
metryczny lub przesunięty w jednym kierunku.

Dzięki zintegrowanemu systemowi sekcyjnych dysz wy- 
pływu powietrza istnieje możliwość zmiany ich ustawienia 
oraz zapewnienia optymalnego komfortu w pomiesz-
czeniu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku łatwego 
dostosowania się do warunków przebudowy i zmiany kon-
figuracji pomieszczenia. Moduł PACIFIC może być skonfi-
gurowany w ten sposób, że natężenie wypływu powietrza                           
z każdej strony jest różne. Możliwe jest także przystosowa-              
nie urządzenia na obiekcie dla dużej i małej ilości dostar-
czanego powietrza.

PACIFIC jest dostarczany z standardowymi ustawieniami 
fabrycznymi, które mogą być dostosowane do ustawień 
oczekiwanych na obiekcie. Takie rozwiązanie jest bardziej 
korzystne logistycznie szczególnie jeśli projekt zawiera wiele 
wariantów konfiguracji z różnymi ustawieniami. Istnieje też 
możliwość fabrycznych regulacji ustawień modułu do jego 
potrzeb.

Przy pomocy programu doboru o nazwie ProSelecWeb 
można dobrać najbardziej właściwe ustawienie wypływu 
powietrza z modułów PACIFIC. Program ten dostępny jest 
na stronie internetowej www.swegon.pl

Rysunek 11. System VariFlow z asymetrycznym kształtem  
 strumienia powietrza.

Rysunek 12. System VariFlow z symetrycznym kształtem  
 strumienia powietrza.

Rysunek 13. System VariFlow  z przesuniętym w jednym  
 kierunku kształtem strumienia powietrza.
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Rysunek 14. Panel frontowy modułu.

Panel frontowy stanowi łącznik, który integruje moduł 
PACIFIC z sufitem podwieszonym. Wykonanie tego ele-
mentu jest dostosowane do integracji z najbardziej popu-
larnymi rozwiązaniami sufitów na rynku.

• System sufitów o profilu T, 600 mm
• System sufitów o profilu T, 625 mm 
• System sufitów o profilu T, 675 mm 
• System sufitów modułowych z blachy
• System sufitów rastrowych
• Sufity lite (wymagane oddzielne akcesoria)

Rysunek 15. Otwarty panel frontowy.

Panel frontowy oferowany jest również w długościach 
większych od długości modułu. Jednym z typowych 
przykładów wykorzystania dłuższego panelu frontowego 
od modułu PACIFIC jest instalacja urządzenia w suficie 
litym, gdzie istnieje potrzeba inspekcji zaworów i przepust-
nicy regulacyjnej. Dzięki wykorzystaniu dłuższego panelu 
frontowego, niż moduł uzyskuje się pokrywę rewizyjną do 
elementów automatyki i regulacji.

Panel frontowy modułu jest opuszczany i może być otwie-
rany z każdej strony pod kątem 90°. Dzięki temu mamy  
pełen dostęp do wymiennika modułu PACIFIC i możliwość 
jego czyszczenia. Linka bezpieczeństwa chroni panel fron-
towy i zapewnia to, że nie może on spaść.

Rysunek 16. Wariant doboru modułu PACIFIC z dłuższym  
 panelem frontowym.

Część nieaktywna panelu frontowego (a) modułu jest 
pokryta materiałem, który stanowi ochronę akustyczną 
i powoduje, że przestrzeń sufitu podwieszonego jest 
niewidoczna od strony pomieszczenia.

Moduł PACIFIC instalowany jest zawsze w takim przypadku 
w ten sposób, że jego koniec z podłączeniem wodnym jest 
po tej stronie, gdzie usytuowana jest nieaktywna część 
urządzenia.

(a)

Panel frontowy



9
06/10/2019                           Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia.

PACIFIC

Akcesoria dodatkowe
Do modułów PACIFIC oferowana jest szeroka gama akce-
sorii dodatkowych, które opisane są poniżej.

CRPc 9 
średnica Ø

A
mm

B
mm

h
mm

Waga
kg

100 210 110 20 0.7

125 210 110 20 0.8

160 210 110 20 0.9

Kolano kanału powietrza, SYST CA
Kolano 90° używane do podłączenia na sztywno kanału 
powietrznego z modułem PACIFIC. Dostępne w trzech 
średnicach: Ø100, Ø125 i Ø160 mm.Przepustnica regulacyjna, SYST CRPc-9

Okrągła przepustnica regulacyjna o średnicy Ø 100, 125 
i 160 mm posiada perforowaną klapę i ręczne pokrętło 
regulacyjne. Przepustnicy używa się do regulacji ilości dos-
tarczanego powietrza do modułu PACIFIC.

Rysunek 17. Przepustnica regulacyjna SYST CRPc 9-100,  
 125 i 160.

Rysunek 19. Kolano 90°, SYST CA 100, 125, 160-90.

Rysunek 20. Nypel, SYST AD1- 100, 125 i 160.

Podłączenie powietrzne - Nypel, SYST AD1
SYST AD1 używane do podłączenia modułu PACIFIC              
z kanałem powietrznym. Dostępne w trzech średnicach:            
Ø 100, 125 i 160 mm.

Kanały elastyczne, SYST Akustic
Do podłączenia modułów PACIFIC z kanałami powietrznymi 
mogą być używane kanały elastyczne o nazwie Akustic.

Kanały te są dostępne w dwóch różnych długościach 600 
mm i 1200 mm oraz średnicach Ø 100, 125 i 160 mm.       
Elastyczność kanałów Akustik umożliwia podłączenie mo-  
dułów sufitowych w prosty, szybki i bezkolizyjny sposób.

Produkty te spełniają również bardzo ważną funkcję tłu-
mienia głośności.

Rysunek 18. Kanał elastyczny SYST Akustic Ø 100, 125  
 i 160 mm.

Ø
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Zawór odpowietrzający z szybkozłączką
Zawór odpowietrzający jest dostępny jako oddzielny ele-
ment, który może być połączony bezpośrednio z wodnymi, 
elastycznymi przewodami podłączeniowymi z szybkozłą-
czką.

Boczny zestaw podłączeniowy - woda
Moduł PACIFIC jest wyposażony standardowo w pionowe 
podłączenie wodne, które może być zmienione na pod-
łączenie boczne. Zestaw podłączeniowy może być łatwo 
zainstalowany poprzez szybkozłączki oraz rury miedziane 
o odpowiadających króćcom średnicach.

Elastyczne przewody podłączeniowe
Elastyczne przewody podłączeniowe do wody chłodniczej 
lub grzewczej dostępne są w różnych długościach. Przewo-
dy posiadają 3 różne zakończenia montażowe w postaci 
szybkozłączek lub złączy zaciskowych.

F1

F20

Rysunek 21. Boczny zestaw podłączeniowy, SYST CK1.

Poziomy zestaw podłączeniowy - woda
Moduł PACIFIC jest wyposażony standardowo w pionowe 
podłączenie wodne, które może być zmienione na pod-
łączenie poziome. Zestaw podłączeniowy może być łatwo 
zainstalowany poprzez kątowe szybkozłączki oraz rury 
miedziane o odpowiadającym króćcom średnicach.

Rysunek 22. Poziomy zestaw podłączeniowy, SYST CK2.
Rysunek 24. Elastyczne przewody podłączeniowe SYST FH.

F1 = Przewód elastyczny z złączami zaciskowymi

F20 = Przewód elastyczny z szybkozłączkami

F30 = Przewód elastyczny z szybkozłączką z jednej strony  
  i złączem zaciskowym z drugiej strony.

Na stronach internetowych Swegon prezentowany jest 
szybki przewodnik doboru systemu elastycznych przewo-
dów podłączeniowych.

F30

Rysunek 25. Zawór odpowietrzający SYST AR-12.

x4

x4

x16

x16

26

48

48L

Rysunek 23. Zestaw montażowy SYST MS   
 L = 200, 500, 1000 mm.

Zestaw montażowy SYST MS
SYST MS jest kompletnym zestawem montażowym służą-
cym do mocowania modułów PACIFIC w żądanej odległości 
od sufitu. Zestaw składa się z uchwytów do zamocowania 
na stropie, gwintowanych prętów, nakrętek i podkładek.
Zamawiać można kilka długości prętów gwintowanych. 
Dostepny jest też wariant z podwójnymi prętami gwinto-
wanymi i specjalną obejmą dla łatwiejszej regulacji wyso-
kości.              

Uwaga! Zespoł montażowy SYST MS wchodzi zawsze w 
skład dostawy (patrz str. 11).
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Możliwości instalacji
Moduł PACIFIC jest zaprojektowany do instalacji w różnych 
typach sufitów podwieszonych dostępnych na rynku.

• System siatki o profilu T, 600 mm c–c i suficie litym, 
 Szerokość: 594 mm     
 Długość: 1194, 1794, 2394 i 2994 mm

• System sufitów o profilu T, 600 mm c–c   
 w połączeniu z pasem maskującym o szerokości   
 100 mm, 1800 mm c–c,    
 Szerokość: 594 mm     
 Długość: 1715 mm

• System sufitów o profilu  T, 625 mm c–c  
 Szerokość: 617 mm     
 Długość: 1242, 1867 i 2492 mm

• System sufitów o profilu T, 675 mm c–c   
 Szerokość: 667 mm     
 Długość: 1342, 2017 i 2692 mm

• System sufitów modułowych z blachy 598 mm  
 Długość: 1198, 1498, 1698, 1715, 1798, 2398  
 i 2998 mm

Moduł PACIFIC posiada cztery uchwyty montażowe oraz 
komplet wkrętów montażowych, spakowanych oddzielnie 
i dostarczanych do każdego modułu. Uchwyty montażowe 
powinny być umieszczone na końcach modułu, wzdłuż jego 
dłuższej krawędzi. Przygotowane otwory montażowe na 
uchwytach montażowych ułatwiają podwieszenie urzą-
dzenia.

Uchwyty montażowe są przygotowane do montażu z wy-
korzystaniem taśmy perforowanej oraz prętów montażo-
wych.

Taśma perforowana i pręty montażowe nie są dostarczane 
razem z urządzeniami.

SYST MS

Podłączenia modułu PACIFIC

Chłodzenie (woda): 
Cu Ø 12 x 1.0 mm 
gładkie zakończenie rury

Grzanie (woda): 
Cu Ø 12 x 1.0 mm 
gładkie zakończenie rury

Powietrze: 
Średnica podłączenia 100, 125 
i 160 mm 

Rekomendowane wartości   
graniczne - woda
Maksymalne ciśnienie robocze: 1,600 kPa

Maksymalne ciśnienie próbne: 2,400 kPa

Min. przepływ wody chłodniczej* ►

Moduł wydajności:  L = 1100; 1600 mm: 0.03 l/s

Min. przepływ wody chłodniczej* ►

Moduł wydajności:  L = 2200; 2700 mm: 0.045 l/s

Min. przepływ wody grzewczej   
(zapewniający odpowietrzenie modułów)*:  0.013 l/s

Wzrost temperatury, woda chłodząca: 2-5 K

Spadek temperatury, woda grzewcza: 5-10 K

Min. temperatura zasilenia wody chłodzącej:   
Należy określać tak, aby nie występowała kondensacja.

Maks. temperatura zasilenia wody grzewczej: 60 °C

* Min. przepływ wody w systemie powinien zapewnić   
 odpowiednie odpowietrzenie modułów.

Rysunek 26. Wariant zamocowania modułu za pomocą  
 taśmy perforowanej lub zestawu montażo- 
 wego SYST MS składającego się z pręta,  
 nakrętek i podkładek.

Rysunek 27. Instalacja modułu PACIFIC, zamocowanie  
 przy użyciu prętów montażowych.

Sposób instalacji
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Rysunek 28. Przykład podłączenia modułu z kanałem  
 powietrznym na wprost i pionowymi   
 króćcami wodnymi.

Rysunek 29. Przykład z bocznym podłączeniem kanału   
 powietrza i bocznym podłączeniem    
 króćców wodnych.

Rysunek 30. Przykład podłączenia modułu z kanałem   
 powietrznym na wprost i z poziomymi   
 króćcami wodnymi.

Rysunek 31. Przykład zamocowania modułu za pomocą  
 prętów montażowych.

Rysunek 32. Przykład zamocowania modułu za pomocą  
 taśmy perforowanej.

Przykłady instalacji modułu PACIFIC
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Rysunek 33. Łatwy demontaż panelu frontowego,   
 otwarcie wzdłuż dłuższej krawędzi modułu.

Rysunek 34. Przykład pokazujący dostęp do nieaktywnej  
 części modułu, z podłączeniem bocznym 
 kanału powietrza i bocznym podłączeniem  
 króćców wodnych.

Rysunek 35. Przykład pokazujący dostęp do nieaktywnej  
 części modułu, z podłączeniem na wprost  
 kanału powietrza i poziomym podłączeniem  
 króćców wodnych.
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Wydajności chłodnicze modułów PACIFIC wyznaczono 
zgodnie z normą prEN 15116.

Dane wymiarowania modułów PACIFIC funkcji chłodzenia 
przedstawione są w tabelach 3-10.

Tabele doboru modułów PACIFIC są przygotowane dla 
różnych wariantów wydatku powietrza.

Wyjaśnienie oznaczeń w tabelach 3-10
1. Długość urządzenia (mm)

2. Konfiguracja dysz: lewostronna, prawostronna

3. Przepływ powietrza ql (l/s) i (m
3/h)

4. Poziom ciśnienia akustycznego Lp(A) dla przepustnicy  
 otwartej oraz średnicy podłączenia powietrznego  
 Ø100, Ø125 i Ø160 (dB(A))

5. Wydajność chłodnicza po stronie powietrza, Pl (W)

6. Wydajność chłodnicza po stronie wody, PK (W)

7. Stała spadku ciśnienia, powietrze, kpl

Oznaczenia symboli
P: Wydajność (W, kW)

tr: Temperatura powietrza w pomieszczeniu (°C)

tm: Średnia temperatura wody (°C)

v: Prędkość przepływu wody (m/s)

q: Przepływ powietrza (l/s)

p: Ciśnienie, (Pa, kPa)

ΔT
m: Różnica temperatur [tr - tm] (K)

ΔT: Różnica temperatur zasilenia i powrotu wody (K)

Indeksy dodatkowe: k = chłodzenie, v = ogrzewanie,  
  l = powietrze, i = nastawa wstępna

Opór ciśnienia przepływu po stronie wody chłodniczej 
przez wymiennik modułu obliczany jest ze wzoru: 

Δpk = (qk / kpk)
2

Δpk = spadek ciśnienia w wymienniku wodnym (kPa)

qk = przepływ wody (l/s), według Diagramu 1

kpk = stała spadku ciśnienia, według Tabeli 2

1 2 3 4 5 6
Strona Podłączenie ΔTl ΔTmk

(mm) Lewa 
strona

Prawa 
strona

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 kpl

1100 4L 4L 5.6 20.2 <20 <20 <20 40 54 67 81 203 237 270 303 336 369 0.79

1100 4M 4M 7.5 27.0 <20 <20 <20 54 72 90 108 248 288 327 367 406 446 1.06

1100 4H 4H 12.7 45.7 <20 <20 <20 91 122 152 183 301 355 409 464 519 574 1.79

1600 6L 6L 8.4 30.2 <20 <20 <20 60 81 101 121 302 351 401 450 499 548 1.18

1600 6M 6M 11.2 40.3 <20 <20 <20 81 108 134 161 367 426 485 543 601 659 1.58

1600 6H 6H 19 68.4 <20 <20 <20 137 182 228 274 446 526 607 688 770 852 2.69

2200 8L 8L 11.2 40.3 <20 <20 <20 81 108 134 161 414 482 550 617 684 751 1.57

2200 8M 8M 15 54.0 <20 <20 <20 108 144 180 216 505 587 667 748 828 908 2.11

2200 8H 8H 25.4 91.4 21 <20 <20 183 244 305 366 613 723 834 945 1058 1171 3.58

2700 10L 10L 13.9 50.0 <20 <20 <20 100 133 167 200 509 592 675 758 840 923 1.97

2700 10M 10M 18.7 67.3 <20 <20 <20 135 180 224 269 625 725 825 924 1024 1122 2.64

2700 10H 10H 31.7 114.1 27 <20 <20 228 304 380 456 759 894 1031 11691308 1448 4.48

Uwaga! Wydajność całkowita modułu chłodniczego rów- 
na się sumie wydajności po stronie powietrza i po stronie 
wody.

Wydajność chłodnicza po stronie powietrza  
pierwotnego
Opór ciśnienia przepływu po stronie wody chłodniczej 
powietrza pierwotnego przez wymiennik modułu   
obliczany jest ze wzoru:

Pl = ql x 1.2 x ∆Tl

Pl = wydajność chłodnicza powietrza (W)

ql = przepływ powietrza pierwotnego (l/s)

∆Tl = temperatura pomiędzy temp. powietrza   
  pierwotnego i temp. w pomieszczeniu (K)

Moduł PACIFIC Stała spadku ciśnienia, woda

Długość (mm) kpk

1100 0.023

1600 0.021

2200 0.039

2700 0.038

Tabela 2. Stała spadku ciśnienia, woda.

Funkcje chłodzenia - dane techniczne
Spadek ciśnienia po stronie wody chłodniczej
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Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja 
dysz

Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność chłodnicza, 
powietrze pierwotne, (W)

Wydajność chłodnicza, 
woda (W)

Stała 
spadku 

ciśnienia, 
powietrzeDługość Strona Podłączenie ΔTl ΔTmk

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 kpl

1100 4L 4L 5.6 20.2 <20 <20 <20 40 54 67 81 203 237 270 303 336 369 401 0.79

1100 4M 4M 7.5 27.0 <20 <20 <20 54 72 90 108 248 288 327 367 406 446 485 1.06

1100 4H 4H 12.7 45.7 <20 <20 <20 91 122 152 183 301 355 409 464 519 574 630 1.79

1600 6L 6L 8.4 30.2 <20 <20 <20 60 81 101 121 302 351 401 450 499 548 596 1.18

1600 6M 6M 11.2 40.3 <20 <20 <20 81 108 134 161 367 426 485 543 601 659 717 1.58

1600 6H 6H 19 68.4 <20 <20 <20 137 182 228 274 446 526 607 688 770 852 935 2.69

2200 8L 8L 11.2 40.3 <20 <20 <20 81 108 134 161 414 482 550 617 684 751 818 1.57

2200 8M 8M 15 54.0 <20 <20 <20 108 144 180 216 505 587 667 748 828 908 988 2.11

2200 8H 8H 25.4 91.4 21 <20 <20 183 244 305 366 613 723 834 945 1058 1171 1285 3.58

2700 10L 10L 13.9 50.0 <20 <20 <20 100 133 167 200 509 592 675 758 840 923 1005 1.97

2700 10M 10M 18.7 67.3 <20 <20 <20 135 180 224 269 625 725 825 924 1024 1122 1221 2.64

2700 10H 10H 31.7 114.1 27 <20 <20 228 304 380 456 759 894 1031 1169 1308 1448 1589 4.48

Tabela 3. Dane techniczne - Chłodzenie. Wymiarowanie modułu PACIFIC LF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (50/50%), ciśnienie na dyszach 50 Pa.

Tabela 4. Dane techniczne - Chłodzenie. Wymiarowanie modułu PACIFIC LF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (75/25%), ciśnienie na dyszach 50 Pa.

Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja 
dysz

Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność chłodnicza, 
powietrze pierwotne, (W)

Wydajność chłodnicza, 
woda (W)

Stała 
spadku 

ciśnienia, 
powietrzeDługość Strona Podłączenie ΔTl ΔTmk

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 kpl

1100 4H 4L 9.1 32.8 <20 <20 <20 66 87 109 131 270 317 365 413 461 509 558 1.29

1600 6H 6L 13.7 49.3 <20 <20 <20 99 132 164 197 402 473 544 615 687 759 832 1.93

2200 8H 8L 18.2 65.5 <20 <20 <20 131 175 218 262 550 646 744 841 939 1038 1137 2.58

2700 10H 10L 22.8 82.1 20 <20 <20 164 219 274 328 682 802 922 1043 1165 1287 1410 3.22

* Przedstawiony w tabeli poziom dźwięku dotyczy modułu bez przepustnicy lub przy całkowicie otwartej przepustnicy. 
W innych przypadkach do obliczenia poziomu głośności należy posłużyć się programem ProSelect Web dostępnym   
w biurach Swegon Sp. z o.o. oraz na stronie www.swegon.pl

Tłumienie w pomieszczeniu = 4 dB

Uwaga! Wydajność całkowita modułu chłodniczego równa się sumie wydajności po stronie powietrza i po stronie wody.
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Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja 
dysz

Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność chłodnicza, 
powietrze pierwotne, (W)

Wydajność chłodnicza, 
woda (W)

Stała 
spadku 

ciśnienia, 
powietrzeDługość Strona Podłączenie ΔTl ΔTmk

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 kpl

1100 4L 4L 7.9 28.4 21 21 21 57 76 95 114 283 330 378 425 472 519 567 0.79

1100 4M 4M 10.6 38.2 21 21 21 76 102 127 153 328 383 438 493 549 604 660 1.06

1100 4H 4H 17.9 64.4 21 21 21 129 172 215 258 385 453 522 592 662 733 804 1.79

1600 6L 6L 11.8 42.5 24 24 24 85 113 142 170 419 489 559 629 699 769 839 1.18

1600 6M 6M 15.8 56.9 24 24 24 114 152 190 228 485 566 648 729 811 893 975 1.58

1600 6H 6H 26.9 96.8 27 24 24 194 258 323 387 572 674 777 880 985 1090 1195 2.69

2200 8L 8L 15.7 56.5 27 27 27 113 151 188 226 574 670 766 861 957 1053 1149 1.57

2200 8M 8M 21.1 76.0 27 27 27 152 203 253 304 666 778 890 1002 1115 1227 1340 2.11

2200 8H 8H 35.9 129.2 32 28 27 258 345 431 517 786 925 1066 1209 1352 1496 1641 3.58

2700 10L 10L 19.7 70.9 29 27 27 142 189 236 284 713 832 951 1070 1189 1308 1427 1.97

2700 10M 10M 26.4 95.0 30 28 27 190 253 317 380 825 964 1103 1242 1381 1521 1660 2.64

2700 10H 10H 44.8 161.3 38 30 27 323 430 538 645 972 1145 1319 1495 1672 1851 2030 4.48

Tabela 5. Dane techniczne - Chłodzenie. Wymiarowanie modułu PACIFIC LF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (50/50%), ciśnienie na dyszach 100 Pa.

* Przedstawiony w tabeli poziom dźwięku dotyczy modułu bez przepustnicy lub przy całkowicie otwartej przepustnicy. 
W innych przypadkach do obliczenia poziomu głośności należy posłużyć się programem ProSelect Web dostępnym   
w biurach Swegon Sp. z o.o. oraz na stronie www.swegon.pl

Tłumienie w pomieszczeniu = 4 dB

Uwaga! Wydajność całkowita modułu chłodniczego równa się sumie wydajności po stronie powietrza i po stronie wody.

Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja 
dysz

Przepływ po-
wietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność chłodnicza, 
powietrze pierwotne, (W)

Wydajność chłodnicza, 
woda (W)

Stała 
spadku 

ciśnienia, 
powietrzeDługość Strona Podłączenie ΔTl ΔTmk

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 kpl

1100 4H 4L 12.9 46.4 21 21 21 93 124 155 186 354 416 478 541 604 668 732 1.29

1600 6H 6L 19.4 69.8 25 23 21 140 186 233 279 526 619 712 805 899 994 1089 1.93

2200 8H 8L 25.8 92.9 32 27 25 186 248 310 372 721 848 975 1103 1232 1361 1491 2.58

2700 10H 10L 32.2 115.9 31 28 27 232 309 386 464 892 1048 1206 1364 1524 1684 1845 3.22

Tabela 6. Dane techniczne - Chłodzenie. Wymiarowanie modułu PACIFIC LF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (75/25%), ciśnienie na dyszach 100 Pa.
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Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja 
dysz

Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność chłodnicza, 
powietrze pierwotne, (W)

Wydajność chłodnicza, 
woda (W)

Stała 
spadku 

ciśnienia, 
powietrzeDługość Strona Podłączenie ΔTl ΔTmk

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 kpl

1100 4L 4L 7.5 27.0 <20 <20 <20 54 72 90 108 248 288 327 367 406 446 485 1.06

1100 4M 4M 12.7 45.7 <20 <20 <20 91 122 152 183 301 355 409 464 519 574 630 1.79

1100 4H 4H 16.5 59.4 <20 <20 <20 119 158 198 238 324 377 429 481 533 585 363 2.34

1600 6L 6L 11.2 40.3 <20 <20 <20 81 108 134 161 367 426 485 543 601 659 717 1.58

1600 6M 6M 19 68.4 <20 <20 <20 137 182 228 274 446 526 607 688 770 852 935 2.69

1600 6H 6H 24.8 89.3 21 <20 <20 179 238 298 357 482 560 638 716 793 870 947 3.5

2200 8L 8L 14.9 53.6 <20 <20 <20 107 143 179 215 503 583 664 744 823 903 982 2.11

2200 8M 8M 25.4 91.4 21 <20 <20 183 244 305 366 613 723 834 945 1058 1171 1285 3.58

2200 8H 8H 33 118.8 28 <20 <20 238 317 396 475 661 768 874 980 1086 1192 1297 4.67

2700 10L 10L 18.7 67.3 <20 <20 <20 135 180 224 269 625 725 825 924 1024 1122 1221 2.64

2700 10M 10M 31.7 114.1 27 <20 <20 228 304 380 456 759 894 1031 1169 1308 1448 1589 4.48

2700 10H 10H 41.2 148.3 35 22 <20 297 396 494 593 817 950 1082 1213 1344 1475 1605 5.84

Tabela 7. Dane techniczne - Chłodzenie. Wymiarowanie modułu PACIFIC MF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (50/50%), ciśnienie na dyszach 50 Pa.

Tabela 8. Dane techniczne - Chłodzenie. Wymiarowanie modułu PACIFIC MF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (75/25%), ciśnienie na dyszach 50 Pa.

Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja 
dysz

Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność chłodnicza, 
powietrze pierwotne, (W)

Wydajność chłodnicza, 
woda (W)

Stała 
spadku 

ciśnienia, 
powietrzeDługość Strona Podłączenie ΔTl ΔTmk

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 kpl

1100 4H 4L 12 43.2 <20 <20 <20 86 115 144 173 301 349 397 446 494 542 589 1.7

1600 6H 6L 18 64.8 <20 <20 <20 130 173 216 259 446 519 590 662 733 805 876 2.54

2200 8H 8L 24 86.4 20 <20 <20 173 230 288 346 613 712 810 908 1006 1104 1201 3.39

2700 10H 10L 30 25 <20 <20 216 288 360 432 759 881 1003 1125 1246 1367 1488 4.24

* Przedstawiony w tabeli poziom dźwięku dotyczy modułu bez przepustnicy lub przy całkowicie otwartej przepustnicy. 
W innych przypadkach do obliczenia poziomu głośności należy posłużyć się programem ProSelect Web dostępnym   
w biurach Swegon Sp. z o.o. oraz na stronie www.swegon.pl

Tłumienie w pomieszczeniu = 4 dB

Uwaga! Wydajność całkowita modułu chłodniczego równa się sumie wydajności po stronie powietrza i po stronie wody.
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Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja 
dysz

Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność chłodnicza, 
powietrze pierwotne, (W)

Wydajność chłodnicza, 
woda (W)

Stała 
spadku 

ciśnienia, 
powietrzeDługość Strona Podłączenie ΔTl ΔTmk

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 kpl

1100 4L 4L 10.6 38.2 21 21 21 76 102 127 153 328 383 438 493 549 604 660 1.06

1100 4M 4M 17.9 64.4 21 21 21 129 172 215 258 385 453 522 592 662 733 804 1.79

1100 4H 4H 23.4 84.2 25 21 21 168 225 281 337 409 476 542 607 673 738 804 2.34

1600 6L 6L 15.8 56.9 24 24 24 114 152 190 228 485 566 648 729 811 893 975 1.58

1600 6M 6M 26.9 96.8 27 27 24 194 258 323 387 572 674 777 880 985 1090 1195 2.69

1600 6H 6H 35 126.0 32 27 27 252 336 420 504 607 706 803 901 998 1095 1192 3.5

2200 8L 8L 21.1 76.0 27 27 27 152 203 253 304 666 778 890 1002 1115 1227 1340 2.11

2200 8M 8M 35.8 128.9 32 28 27 258 344 430 516 784 924 1065 1207 1350 1494 1639 3.58

2200 8H 8H 46.7 168.1 40 29 27 336 448 560 672 834 968 1103 1237 1370 1504 1636 4.67

2700 10L 10L 26.4 95.0 30 28 27 190 253 317 380 825 964 1103 1242 1381 1521 1660 2.64

2700 10M 10M 44.8 161.3 38 30 27 323 430 538 645 972 1145 1319 1495 1672 1851 2030 4.48

2700 10H 10H 58.4 210.2 46 32 29 420 561 701 841 1032 1199 1366 1532 1697 1862 2027 5.84

Tabela 9. Dane techniczne - Chłodzenie. Wymiarowanie modułu PACIFIC MF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (50/50%), ciśnienie na dyszach 100 Pa.

Tabela 10. Dane techniczne - Chłodzenie. Wymiarowanie modułu PACIFIC MF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (75/25%), ciśnienie na dyszach 100 Pa.

* Przedstawiony w tabeli poziom dźwięku dotyczy modułu bez przepustnicy lub przy całkowicie otwartej przepustnicy. 
W innych przypadkach do obliczenia poziomu głośności należy posłużyć się programem ProSelect Web dostępnym w 
biurach Swegon Sp. z o.o. oraz na stronie www.swegon.pl

Tłumienie w pomieszczeniu = 4 dB

Uwaga! Wydajność całkowita modułu chłodniczego równa się sumie wydajności po stronie powietrza i po stronie wody.

Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja 
dysz

Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność chłodnicza, 
powietrze pierwotne, (W)

Wydajność chłodnicza, 
woda (W)

Stała 
spadku 

ciśnienia, 
powietrzeDługość Strona Podłączenie ΔTl ΔTmk

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 kpl

1100 4H 4L 17 61.2 21 21 21 122 163 204 245 384 447 510 572 634 697 759 1.7

1600 6H 6L 25.4 91.4 25 24 23 183 244 305 366 569 662 755 848 940 1032 1125 2.54

2200 8H 8L 33.9 122.0 31 28 27 244 325 407 488 781 909 1037 1164 1291 1418 1544 3.39

2700 10H 10L 42.4 152.6 36 29 27 305 407 509 611 968 1126 1284 1442 1599 1756 1913 4.24
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Diagram 2a-2b. Skorygowana wydajność - przepływ  
 wody.

Poprzez różną intensywność turbulencji charakteryzującej 
przepływ wody chłodniczej zmienia się wydajność chłod-
nicza. W związku z tym wydajność wyznaczona z tabel 
3-10 powinna zostać skorygowana (w dół lub w górę) za 
pomocą diagramu 2a i 2b według wzoru:

 PSkorygowana (W) = Pk (table) x k (Diagram 2a/2b)

0,60

0,80

1,00

1,20

0,02   0,03    0,04          0,05          0,06         0,07

korr

Re= 3000
(q=0,031)

Re= 6000
(q=0,62)

q (l/s)

K K

K

K

K

0,60

0,80

1,00

1,20

0,04   0,06    0,08           0,1           0,12         0,14

korr

Re= 3000
(q=0,0625)

Re= 6000
(q=0,125)

q (l/s)

Wydajność chłodnicza po stronie wody

Diagram 1. Wydajność chłodnicza po stronie wody.

Wydajność chłodnicza modułu po stronie wody obliczana 
jest ze wzoru:

Pk = 4186 x qk x ∆Tk

Pk = wydajność chłodnicza po stronie wody (W)

qk = przepływ wody chłodniczej (l/s)

∆Tk = różnica temperatur wody pomiędzy zasileniem  
  i powrotem (K)

Diagram 1. Przepływ wody - wydajność chłodnicza Diagram 2a. Przepływ wody - współczynnik korekcji

Długość modułu: 1100 i 1600 mm.

Diagram 2b. Przepływ wody - współczynnik korekcji

Długość modułu: 2200 i 2700 mm.

k

k
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Rekomendowane parametry zasilania, 
ogrzewanie wodne

Najwyższa temperatura wody grzewczej: 60 °C

Minimalny przepływ wody grzewczej: 0.013 l/s

Minimalne ciśnienie na dyszach: 50 Pa

Tabele doboru modułów PACIFIC są przygotowane dla 
wariantu wydatku powietrza.

Dane wymiarowania modułów PACIFIC funkcji grzania 
przedstawione są w tabelach 12-19.

Wyjaśnienie oznaczeń w tabelach 12-19
1. Długość modułu wydajności (mm)

2. Ciśnienie na wylocie dysz, strona lewa   
 i strona prawa (Pa)

3. Przepływ powietrza pierwotnego ql (l/s) i (m
3/h)

4. Poziom ciś. akustycznego Lp(A)  przy otwartej   
 przepustnicy, króciec podłączeniowy Ø100, Ø125  
 lub Ø160 (dB(A))

5. Wydajność grzewcza po stronie wody, Pv (W)

6. Stała ciśnienia po stronie powietrza, kpl

Ogrzewanie wodne
Moduł PACIFIC jest standardowo wyposażony w wężo-
wnicę z dwoma oddzielnymi obiegami wody. Jeden obieg 
to chłodzenie, drugi obieg ogrzewanie. Powietrze wtórne 
przepływa przez perforowany frontowy panel modułu,        
a następnie opływając baterię lamelową podgrzewa się. Po 
zmieszaniu z powietrzem pierwotnym jest wdmuchiwane 
do pomieszczenia. Aby zapobiec zbyt dużemu gradientowi 
temperatury w pomieszczeniu, temperatura wody grzew-
czej dostarczanej do modułu powinna być jak najniższa. 
Badania wykazują, że najwłaściwszy komfort cieplny osią- 
ga się przy zasileniu urządzeń wodą o temperaturze 40 oC 
lub niższej. Przy zastosowaniu maksymalnej rekomendo-
wanej temperatury (60 oC) gradient będzie wyczuwalny, 
ale zwykle będzie się mieścił w zakresie tolerowanym przez 
użytkowników.

W większości przypadków system modułów będzie dosko-
nale spełniał funkcję ogrzewania, jednak w celu osiągnięcia 
warunków komfortu cieplnego ( temperatury odczuwalne 
i przeciągi) na etapie projektowania należy rozważyć wiele 
czynników, jak: wielkość okien, współczynnik U dla okien 
i ścian, zorientowanie pomieszczenia względem stron 
świata, ilość i umiejscowienie stanowisk pracy.

Wydajność chłodnicza/grzewcza po stronie  
powietrza
Wydajność chłodnicza/grzewcza modułu PACIFIC po stro-
nie powietrza obliczana jest ze wzoru:

  Pl =  ql x 1.2 x ∆Tl

Pl = wydajność chłodnicza/grzewcza powietrza (W)

ql = przepływ powietrza pierwotnego (l/s)

∆Tl = różnica temperatur pomiędzy temp. powietrza  
  pierwotnego i temp. w pomieszczeniu (K)

1 2 3 4 5 6
Strona Podłączenie ΔTmv kpl

(mm) Lewa 
strona

Prawa 
strona

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 5 10 15 20 25 30 35

1100 4L 4L 5.6 20.2 <20 <20 <20 87 174 260 347 433 519 606 0.79

1100 4M 4M 7.5 27.0 <20 <20 <20 105 210 315 420 524 629 733 1.06

1100 4H 4H 12.7 45.7 <20 <20 <20 134 269 402 536 669 803 936 1.79

1600 6L 6L 8.4 30.2 <20 <20 <20 129 258 387 515 643 772 900 1.18

1600 6M 6M 11.2 40.3 <20 <20 <20 156 311 466 621 776 930 1085 1.58

1600 6H 6H 19 68.4 <20 <20 <20 199 398 597 795 993 1191 1388 2.69

2200 8L 8L 11.2 40.3 <20 <20 <20 177 354 530 707 883 1059 1235 1.57

2200 8M 8M 15 54.0 <20 <20 <20 214 429 642 856 1069 1282 1494 2.11

2200 8H 8H 25.4 91.4 21 <20 <20 274 547 820 1092 1364 1636 1908 3.58

2700 10L 10L 13.9 50.0 <20 <20 <20 217 435 651 868 1084 1300 1516 1.97

2700 10M 10M 18.7 67.3 <20 <20 <20 265 530 794 1057 1320 1584 1847 2.64

2700 10H 10H 31.7 114.1 27 <20 <20 339 677 1014 1352 1688 2025 2361 4.48

UWAGA! Całkowita moc grzewcza modułu to suma wydaj-
ności po stronie wody i po stronie powietrza. Jeśli tempe-
ratura powietrza pierwotnego jest niższa niż temperatura 
powietrza w pomieszczeniu stanowi to obciążenie cieplne, 
które należy uwzględnić w doborze urządzeń.

Funkcje ogrzewania - dane techniczne
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Diagram 3. Przedstawia wydajność grzewczą modułu 
PACIFIC Pv (W), w funkcji zmiany temperatury  ΔTv (K)         
i przepływ wody grzewczej qv (l/s). Wydajność grzewczą 
modułu można obliczyć ze wzoru:

  Pv = 4186 x qv x ∆Tv

Pk = wydajność grzewcza po stronie wody (W)

qk = przepływ wody grzewczej (l/s)

∆Tv = różnica temperatur wody grzewczej pomiędzy  
  zasileniem i powrotem (K)

Diagram 3. Przepływ wody  - wydajność cieplna

Tabla 11. Stała spadku ciśnienia, obieg grzewczy

Moduł PACIFIC Stała spadku ciśnienia,
obieg grzewczy

Długość (mm) kpv

1100 0.034

1600 0.031

2200 0.030

2700 0.027

Spadek ciśnienia po stronie wody
Opór ciśnienia przepływu wody grzewczej przez wymien-
nik modułu obliczany jest ze wzoru:

	 ∆pv = (qv/kpv)
2 [kPa]

∆pv = spadek ciśnienia w wymienniku wodnym (kPa)

qv = przepływ wody (l/s), według diagramu 3.

kpv = stała spadku ciśnienia, według tabeli 11.

K

K

K

K

K



PACIFIC

22
Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia.                         06/10/2019 

Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja dysz Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność grzewcza,
woda, (W)

Stała spadku 
ciśnienia, 
powietrze

Długość Strona Podłączenie ΔTmv

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 5 10 15 20 25 30 35 kpl

1100 4L 4L 5.6 20.2 <20 <20 <20 87 174 260 347 433 519 606 0.79

1100 4M 4M 7.5 27.0 <20 <20 <20 105 210 315 420 524 629 733 1.06

1100 4H 4H 12.7 45.7 <20 <20 <20 134 269 402 536 669 803 936 1.79

1600 6L 6L 8.4 30.2 <20 <20 <20 129 258 387 515 643 772 900 1.18

1600 6M 6M 11.2 40.3 <20 <20 <20 156 311 466 621 776 930 1085 1.58

1600 6H 6H 19 68.4 <20 <20 <20 199 398 597 795 993 1191 1388 2.69

2200 8L 8L 11.2 40.3 <20 <20 <20 177 354 530 707 883 1059 1235 1.57

2200 8M 8M 15 54.0 <20 <20 <20 214 429 642 856 1069 1282 1494 2.11

2200 8H 8H 25.4 91.4 21 <20 <20 274 547 820 1092 1364 1636 1908 3.58

2700 10L 10L 13.9 50.0 <20 <20 <20 217 435 651 868 1084 1300 1516 1.97

2700 10M 10M 18.7 67.3 <20 <20 <20 265 530 794 1057 1320 1584 1847 2.64

2700 10H 10H 31.7 114.1 27 <20 <20 339 677 1014 1352 1688 2025 2361 4.48

Tabela 12. Dane techniczne - Grzanie. Wymiarowanie modułu PACIFIC LF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (50/50%), ciśnienie na dyszach 50 Pa.

Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja dysz Przepływ
 powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność grzewcza,
woda, (W)

Stała spadku 
ciśnienia, 
powietrze

Długość Strona Podłączenie ΔTmv

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 5 10 15 20 25 30 35 kpl

1100 4H 4L 9.1 32.8 <20 <20 <20 119 239 357 476 594 713 831 1.29

1600 6H 6L 13.7 49.3 <20 <20 <20 178 356 533 710 886 1063 1240 1.93

2200 8H 8L 18.2 65.5 <20 <20 <20 243 486 728 970 1212 1453 1695 2.58

2700 10H 10L 22.8 82.1 20 <20 <20 302 603 903 1203 1503 1803 2102 3.22

Tabela 13. Dane techniczne - Grzanie. Wymiarowanie modułu PACIFIC LF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (75/25%), ciśnienie na dyszach 50 Pa.

* Przedstawiony w tabeli poziom dźwięku dotyczy modułu bez przepustnicy lub przy całkowicie otwartej przepustnicy. 
W innych przypadkach do obliczenia poziomu głośności należy posłużyć się programem ProSelect Web dostępnym   
w biurach Swegon Sp. z o.o. oraz na stronie www.swegon.pl

Tłumienie w pomieszczeniu = 4 dB

Uwaga! Wydajność całkowita modułu grzewczego równa się sumie wydajności po stronie powietrza i po stronie wody.



23
06/10/2019                           Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia.

PACIFIC

Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja dysz Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność grzewcza,
woda, (W)

Stała spadku 
ciśnienia, 
powietrze

Długość Strona Podłączenie ΔTmv

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 5 10 15 20 25 30 35 kpl

1100 4L 4L 7.5 27.0 <20 <20 <20 105 210 315 420 524 629 733 1.06

1100 4M 4M 12.7 45.7 <20 <20 <20 134 269 402 536 669 803 936 1.79

1100 4H 4H 16.5 59.4 <20 <20 <20 151 302 455 607 760 912 1065 2.34

1600 6L 6L 11.2 40.3 <20 <20 <20 156 311 466 621 766 930 1085 1.58

1600 6M 6M 19 68.4 <20 <20 <20 199 398 597 795 993 1191 1388 2.69

1600 6H 6H 24.8 89.3 21 <20 <20 225 449 676 902 1130 1357 1584 3.50

2200 8L 8L 14.9 53.6 <20 <20 <20 213 426 638 850 1062 1274 1485 2.11

2200 8M 8M 25.4 91.4 21 <20 <20 274 547 820 1092 1364 1636 1908 3.58

2200 8H 8H 33 118.8 28 <20 <20 308 616 927 1237 1549 1860 2172 4.67

2700 10L 10L 18.7 67.3 <20 <20 <20 265 530 794 1057 1320 1584 1847 2.64

2700 10M 10M 31.7 114.1 27 <20 <20 339 677 1014 1352 1688 2025 2361 4.48

2700 10H 10H 41.2 148.3 35 22 <20 381 763 1147 1531 1917 2302 2688 5.84

Tabela 14. Dane techniczne - Grzanie. Wymiarowanie modułu PACIFIC MF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (50/50%), ciśnienie na dyszach 50 Pa.

Tabela 15. Dane techniczne - Grzanie. Wymiarowanie modułu PACIFIC MF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (75/25%), ciśnienie na dyszach 50 Pa.

Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja dysz Przepływ
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność grzewcza,
woda, (W)

Stała spadku 
ciśnienia, 
powietrze

Długość Strona Podłączenie ΔTmv

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 5 10 15 20 25 30 35 kpl

1100 4H 4L 12 43.2 <20 <20 <20 137 274 411 549 686 824 962 1.70

1600 6H 6L 18 64.8 <20 <20 <20 203 407 611 815 1020 1224 1429 2.54

2200 8H 8L 24 86.4 20 <20 <20 279 558 838 1118 1399 1680 1961 3.39

2700 10H 10L 30 108.0 25 <20 <20 345 691 1038 1385 1732 2080 2428 4.24

* Przedstawiony w tabeli poziom dźwięku dotyczy modułu bez przepustnicy lub przy całkowicie otwartej przepustnicy. 
W innych przypadkach do obliczenia poziomu głośności należy posłużyć się programem ProSelect Web dostępnym   
w biurach Swegon Sp. z o.o. oraz na stronie www.swegon.pl

Tłumienie w pomieszczeniu = 4 dB

Uwaga! Wydajność całkowita modułu grzewczego równa się sumie wydajności po stronie powietrza i po stronie wody.
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Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja dysz Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność grzewcza,
woda, (W)

Stała spadku 
ciśnienia, 
powietrze

Długość Strona Podłączenie ΔTmv

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 5 10 15 20 25 30 35 kpl

1100 4L 4L 7.9 28.4 21 21 21 122 244 366 488 609 731 852 0.79

1100 4M 4M 10.6 38.2 21 21 21 142 284 425 567 708 849 990 1.06

1100 4H 4H 17.9 64.4 21 21 21 171 343 513 684 854 1025 1195 1.79

1600 6L 6L 11.8 42.5 24 24 24 181 362 542 722 902 1082 1261 1.18

1600 6M 6M 15.8 56.9 24 24 24 210 420 629 838 1047 1255 1464 1.58

1600 6H 6H 26.9 96.8 27 24 24 255 510 763 1017 1270 1524 1777 2.69

2200 8L 8L 15.7 56.5 27 27 27 248 496 742 989 1235 1481 1727 1.57

2200 8M 8M 21.1 76.0 27 27 27 288 577 864 1151 1438 1725 2011 2.11

2200 8H 8H 35.9 129.2 32 28 27 350 700 1048 1396 1744 2092 2439 3.58

2700 10L 10L 19.7 70.9 29 27 27 308 616 922 1228 1534 1840 2146 1.97

2700 10M 10M 26.4 95.0 30 28 27 357 715 1071 1427 1782 2137 2492 2.64

2700 10H 10H 44.8 161.3 38 30 27 433 866 1297 1727 2158 2588 3017 4.48

Tabela 16. Dane techniczne - Grzanie. Wymiarowanie modułu PACIFIC LF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (50/50%), ciśnienie na dyszach 100 Pa.

Tabela 17. Dane techniczne - Grzanie. Wymiarowanie modułu PACIFIC LF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (75/25%), ciśnienie na dyszach 100 Pa.

Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja dysz Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność grzewcza,
woda, (W)

Stała spadku 
ciśnienia, 
powietrze

Długość Strona Podłączenie ΔTmv

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 5 10 15 20 25 30 35 kpl

1100 4H 4L 12.9 46.4 21 21 21 156 313 468 624 780 935 1090 1.29

1600 6H 6L 19.4 69.8 25 23 21 233 465 697 929 1160 1391 1622 1.93

2200 8H 8L 25.8 92.9 32 27 25 319 638 955 1272 1589 1906 2222 2.58

2700 10H 10L 32.2 115.9 31 28 27 394 789 1181 1574 1966 2358 2749 3.22

* Przedstawiony w tabeli poziom dźwięku dotyczy modułu bez przepustnicy lub przy całkowicie otwartej przepustnicy. 
W innych przypadkach do obliczenia poziomu głośności należy posłużyć się programem ProSelect Web dostępnym   
w biurach Swegon Sp. z o.o. oraz na stronie www.swegon.pl

Tłumienie w pomieszczeniu = 4 dB

Uwaga! Wydajność całkowita modułu grzewczego równa się sumie wydajności po stronie powietrza i po stronie wody.
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Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja dysz Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność grzewcza,
woda, (W)

Stała spadku 
ciśnienia, 
powietrze

Długość Strona Podłączenie ΔTmv

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 5 10 15 20 25 30 35 kpl

1100 4L 4L 10.6 38.2 21 21 21 142 284 425 567 708 849 990 1.06

1100 4M 4M 17.9 64.4 21 21 21 171 343 513 684 854 1025 1195 1.79

1100 4H 4H 23.4 84.2 25 21 21 177 354 528 703 876 1049 1222 2.34

1600 6L 6L 15.8 56.9 24 24 24 210 420 629 838 1047 1255 1464 1.58

1600 6M 6M 26.9 96.8 27 27 24 255 510 763 1017 1270 1524 1777 2.69

1600 6H 6H 35 126.0 32 27 27 263 525 784 1043 1300 1557 1813 3.50

2200 8L 8L 21.1 76.0 27 27 27 288 577 864 1151 1438 1725 2011 2.11

2200 8M 8M 35.8 128.9 32 28 27 349 699 1046 1394 1741 2089 2435 3.58

2200 8H 8H 46.7 168.1 40 29 27 361 721 1076 1431 1784 2137 2488 4.67

2700 10L 10L 26.4 95.0 30 28 27 357 715 1071 1427 1782 2137 2492 2.64

2700 10M 10M 44.8 161.3 38 30 27 433 866 1297 1727 2158 2588 3017 4.48

2700 10H 10H 58.4 210.2 46 32 29 447 893 1333 1772 2209 2646 3082 5.84

Tabela 18. Dane techniczne - Grzanie. Wymiarowanie modułu PACIFIC MF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (50/50%), ciśnienie na dyszach 100 Pa.

Moduł 
PACIFIC

Konfiguracja dysz Przepływ 
powietrza

Poziom dźwięku, 
dB(A) *

Wydajność grzewcza,
woda, (W)

Stała spadku 
ciśnienia, 
powietrze

Długość Strona Podłączenie ΔTmv

(mm) Strona 
lewa

Strona 
prawa

(l/s) (m3/h) Ø100 Ø125 Ø160 5 10 15 20 25 30 35 kpl

1100 4H 4L 17 61.2 21 21 21 166 332 496 660 824 987 1150 1.70

1600 6H 6L 25.4 91.4 25 24 23 246 493 736 979 1222 1463 1705 2.54

2200 8H 8L 33.9 122.0 31 28 27 338 676 1010 1344 1676 2009 2340 3.39

2700 10H 10L 42.4 152.6 36 29 27 418 838 1251 1665 2076 2488 2898 4.24

Tabela 19. Dane techniczne - Grzanie. Wymiarowanie modułu PACIFIC MF, wariant przepływu powietrza    
 z nawiewem symetrycznym (75/25%), ciśnienie na dyszach 100 Pa.

* Przedstawiony w tabeli poziom dźwięku dotyczy modułu bez przepustnicy lub przy całkowicie otwartej przepustnicy. 
W innych przypadkach do obliczenia poziomu głośności należy posłużyć się programem ProSelect Web dostępnym   
w biurach Swegon Sp. z o.o. oraz na stronie www.swegon.pl

Tłumienie w pomieszczeniu = 4 dB

Uwaga! Wydajność całkowita modułu grzewczego równa się sumie wydajności po stronie powietrza i po stronie wody.



PACIFIC

26
Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia.                         06/10/2019 

Głośność

Wymiar Częstotliwość (Pasma oktawowe), Hz

CRPc 9 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 0 -2 -9 -15 -20 -25 -29 -35

125 0 -2 -11 -17 -22 -25 -29 -34

160 0 -2 -12 -16 -18 -21 -26 -36

Diagram 4. Zakres dławienia przepustnicy,   
 SYST CRPc 9-100

Tabela 20. Poziom mocy akustycznej dla przepustnicy  
regulacyjnej SYST CRPc, Współczynnik korekcyjny, Kok

Diagramy 4-6 pokazują całkowitą moc akustyczną (Lwtot 

dB), jako funkcję wydatku powietrza i spadku ciśnienia 
w zależności od zakresu ustawienia przepustnic regula-
cyjnych. Poziom mocy akustycznej w poszczególnych 
częstotliwościach pasm oktawowych można obliczyć po-
przez zmianę Lwtot według współczynników korekcyjnych 
z Tabeli 20.

Rysunek 36. Pomiar spadku ciśnienia (dławienia)   
 dla przepustnicy regulacyjnej.

pi = ciśnienie na dyszach (Pa), odczytane    
  z Tabel 3-10 i 12-19.

ps = ciśnienie statyczne w kanale przed    
  modułem PACIFIC i przepustnicą (Pa),

Δpl = zakres dławienia przepustnicy CRPc 9,   
  zobacz Diagram 4,5 i 6 dla właściwego wymiaru.

Diagram 5. Zakres dławienia przepustnicy,   
 SYST CRPc 9-125

Diagram 6. Zakres dławienia przepustnicy,   
 SYST CRPc 9-160
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Wymiary

1194 / 1715 / 1794 / 2394 / 2994

>55 1102 / 1631 >25

59
4 

>70 2204 / 2733 >25

Rysunek 37. Wymiary systemów zabudowy sufitowych modułów PACIFIC dla montażu sufitowego z profilami T   
 i wymiarach 600. Widok z boku i z góry modułu.

1242 / 1867 / 2492

>55 1102 / 1631 >25

61
7 

>70 2204 >25

Rysunek 38. Wymiary systemów zabudowy sufitowych modułów PACIFIC dla montażu sufitowego z profilami T   
 i wymiarach 625. Widok z boku i z góry modułu.

1342 / 2017 / 2692

>55 1102 / 1631 >25

66
7

>70 2204 >25

1198 / 1498 / 1698 / 1715 / 1798 / 2398 / 2998

>55 1102 / 1631 >25

59
8

>70 2204 / 2733 >25

Rysunek 39. Wymiary systemów zabudowy sufitowych modułów PACIFIC dla montażu sufitowego z profilami T   
 i wymiarach 675. Widok z boku i z góry modułu.

Rysunek 40. Wymiary systemów zabudowy sufitowych modułów PACIFIC dla montażu sufitowego z blachy.    
 Widok z boku i z góry modułu.

1194 / 1715 / 1794 / 2394 / 2994

>55 1102 / 1631 >25

59
4 

>70 2204 / 2733 >25

1242 / 1867 / 2492

>55 1102 / 1631 >25

61
7 

>70 2204 >25

1342 / 2017 / 2692

>55 1102 / 1631 >25

66
7

>70 2204 >25

1198 / 1498 / 1698 / 1715 / 1798 / 2398 / 2998

>55 1102 / 1631 >25

59
8

>70 2204 / 2733 >25
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Rysunek  41. Wymiary - podłączenie powietrzne.

Rysunek 42. Wymiary - podłączenie wodne.

Rysunek 43. Wymiary - pionowe podłączenie powietrzne 
 przy użyciu kolana.

Rysunek 44. Wymiar otwartej pokrywy panelu   
 frontowego modułu.

Wymiary

Kod produktu PACIFIC:                   
np. 1194-1100 (wymiar modułu 
zewętrznego - wymiar modułu wydajności)

Waga, kg

(bez czynnika na sucho)

Pojemność czynnika       
w obiegu chłodzenia

l

Pojemność czynnika         
w obiegu ogrzewania

l

PACIFIC b 1194-1100-MF-125 16,2 1,1 0,3

PACIFIC b 1794-1100-MF-125 18,6 1,1 0,3

PACIFIC b 1794-1600-MF-125 22,8 1,5 0,4

PACIFIC b 2394-1600-MF-125 25,2 1,5 0,4

PACIFIC b 2394-2200-MF-125 31,1 2,1 0,5

PACIFIC b 2994-2200-MF-125 33,5 2,1 0,5

PACIFIC b 2994-2700-MF-125 37,8 2,6 0,7

Waga modułów PACIFIC bez czynnika wodnego oraz pojemność wymienników modułów.

Waga
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W celu zapewnienia możliwie najbardziej ekonomicznej 
pracy, urządzenia PACIFIC można wyposażyć w system     
sterowania, który oparty jest na platformie CONDUCTOR. 

CONDUCTOR to najnowsze rozwiązanie opracowane przez 
Swegon do sterowania urządzeniami opartymi na wodzie 
lub/i powietrzu jako nośniku energii. Aplikacja W4 ste-
ruje temperaturą i jakością powietrza w pomieszczeniu 
z zachowaniem odpowiednich gradientów temperatury, 
uwzględnienia obecności użytkowników w pomieszczeniu, 
stanu otwarcia okien czy tez faktu wystąpienia konden- 
sacji. Zarówno nastawy temperatury, jak i ilości powietrza 
pierwotnego są zmieniane, kiedy w pomieszczeniu nikt nie 
przebywa. Pozwala to w zauważalny sposób ograniczyć 
ilość zużywanej energii ze względu na ograniczenie ilości 
powietrza pierwotnego. W tym trybie system sterowania 
dodatkowo pozwala na większe odchylenia temperatury    
w pomieszczeniu w stosunku do wartości zadanej.

CONDUCTOR został zaprojektowany jako podsystem za-
projektowanej przez Swegon platformy zasilająco steru-
jącej. Centrala wentylacyjna GOLD w połączeniu z urzą-
dzeniem komunikacyjnym SuperWISE oferuje unikalny w 
skali rynku potencjał w dziedzinie oszczędności energii. 
Osiągane jest to poprzez zaawansowane zarządzanie urzą-
dzeniami od poziomu pojedynczego pomieszczenia aż po 
maszynownię wentylacyjną. Możliwość komunikacji z sys-
temem nadrzędnym poprzez Modbus RTU jest standar-
dem. Funkcja ta umożliwia odczyt i zapis pełnego zestawu 
parametrów z poziomu BMS.

Rysunek 45. Elementy montowanego fabrycznie systemu  
 sterowania CONDUCTOR.

1 - regulator cyfrowy CONDUCTOR RE 
2 - termostat pomieszczeniowy CONDUCTOR RU
3 - zawory z siłownikami na rurociągach czynnika  
  chłodniczego i grzewczego
4 - czujnik kondensacji 
5 - komunikacja przez Modbus RTU

Akcesoria (do zastosowania w razie konieczności):

6  - transformator
7 - przepustnice powietrza z siłownikami
8 - zewnętrzny czujnik temperatury 
9 - kontaktron okienny 
10 - gniazdo karty, jako czujnik obecności
  powietrza w pomieszczeniu

Systemy sterowania modułów PACIFIC

Łatwa instalacja i obsługa

Cyfrowa jednostka pomieszczeniowa zdalnie komunikuje 
się z regulatorem za pomocą fal radiowych.

Dzięki temu może być zawsze zamontowana w optymal-
nym miejscu w pomieszczeniu.

Możliwe jest także połączenie jednostki pomieszczeniowej 
z regulatorem za pomocą kabla. 

Połączenie radiowe obniża koszty kablowania systemu.

Układ sterowania CONDUCTOR jest dostępny w różnych 
wariantach o oznaczeniu: W1, W3, W4 związanych z funk-
cją i potrzebami regulacji pomieszczeń.

Więcej informacji na temat układu sterowania CONDUCTOR 
można znaleźć w osobnym katalogu.

Kod produktu PACIFIC:                   
np. 1194-1100 (wymiar modułu 
zewętrznego - wymiar modułu wydajności)

Waga, kg

(bez czynnika na sucho)

Pojemność czynnika       
w obiegu chłodzenia

l

Pojemność czynnika         
w obiegu ogrzewania

l

PACIFIC b 1194-1100-MF-125 16,2 1,1 0,3

PACIFIC b 1794-1100-MF-125 18,6 1,1 0,3

PACIFIC b 1794-1600-MF-125 22,8 1,5 0,4

PACIFIC b 2394-1600-MF-125 25,2 1,5 0,4

PACIFIC b 2394-2200-MF-125 31,1 2,1 0,5

PACIFIC b 2994-2200-MF-125 33,5 2,1 0,5

PACIFIC b 2994-2700-MF-125 37,8 2,6 0,7

System sterowania CONDUCTOR

Swegon oferuje dwa typy sterowania systemami modu-
łów sufitowych. Nazwy tych typów to CONDUCTOR oraz 
LUNA.
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W aplikacjach, gdzie nie jest wymagane sterowanie syste-
mem w korelacji do bieżących potrzeb i nie jest koniecz-
na komunikacja z systemem nadrzędnym dostępna jest 
uproszczona wersja systemu sterownia modułami PACIFIC. 
Ten wariant sterowania nosi nazwę LUNA.

System LUNA ma zdolność zarządzania jedynie tempe-
raturą powietrza w pomieszczeniu bez możliwości ste-
rowania jakością powietrza. W systemie LUNA regulator 
oraz jednostka pomieszczeniowa zostały zblokowane w 
jednym urządzeniu, które wymaga wykonania połączenia 
(okablowania) z siłownikami zaworów oraz z czujnikiem 
kondensacji.

Więcej informacji o systemie sterowania LUNA można zna-
leźć w osobnym katalogu.

1

4

6
3

5

2

Rysunek 46. Fabrycznie montowany system   
 sterowania LUNA.
1 - regulator z termostatem pomieszczeniowym LUNA RE
2 - zawory z siłownikami na rurociągach czynnika   
  chłodniczego i grzewczego
3 - czujnik kondensacji

Akcesoria (do zastosowania w razie konieczności): 
4 - transformator
5 - zewnętrzny czujnik temperatury 
6 - programator do zmiany nastaw fabrycznych

System sterowania układami wentylacji i klimatyzacji        
z wykorzystaniem modułów sufitowych

Rysunek obok przedstawia przykład syste-
mu sterowania i komunikacji od poziomu 
pomieszczenia, poprzez poziom strefy, 
aż po maszynownię wentylacyjną dla 
układów wentylacji zależnej od potrzeb, 
opartych na wodzie lub/i powietrzu jako 
nośniku energii.

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
prosimy o kontakt z biurami techniczno-
-handlowymi Swegon.

System sterowania LUNA
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Moduły PACIFIC - specyfikacja
Sufitowe moduły chłodzące i chłodząco-grzewcze PACIFIC

System sufitowy o profilu T, wymiar 675 mm

PACIFIC b bbbb cccc 667 ee ff ggg

Wersja

Panel frontowy  
Długość (mm): 
1342, 2017, 2692

Moduł PACIFIC  
Długość (mm):  
1100, 1600, 2200

Szerokość (mm): 
667

B = ogrzewanie wodne 
X1 = ogrzewanie elektryczne 500 W 
X2 = ogrzewanie elektryczne 1000 W

Wariant wydatku powietrza: 
LF = niski wydatek 
MF = średni wydatek 
HF = wysoki wydatek

Podłączenie powietrzne Ø (mm): 
100, 125, 160

System sufitowy o profilu T, wymiar 603 mm

PACIFIC b bbbb cccc 603 ee ff ggg

Wersja

Panel frontowy  
Długość: 
1214, 1824, 2433, 3043 (mm)

Moduł PACIFIC  
Długość (mm):  
1100, 1600, 2200, 2700

Szerokość (mm): 
603

B = ogrzewanie wodne 
X1 = ogrzewanie elektryczne 500 W 
X2 = ogrzewanie elektryczne 1000 W

Wariant wydatku powietrza: 
LF = niski wydatek 
MF = średni wydatek 
HF = wysoki wydatek

Podłączenie powietrzne Ø (mm): 
100, 125, 160

System sufitowy o profilu T, wymiar 600 mm

PACIFIC b bbbb cccc 594 ee ff ggg

Wersja

Panel frontowy  
Długość (mm): 
1194, 1715, 1794, 2394, 2994

Moduł PACIFIC  
Długość (mm):  
1100, 1600, 2200, 2700

Szerokość (mm): 
594

B = ogrzewanie wodne 
X1 = ogrzewanie elektryczne 500 W 
X2 = ogrzewanie elektryczne 1000 W

Wariant wydatku powietrza: 
LF = niski wydatek 
MF = średni wydatek 
HF = wysoki wydatek

Podłączenie powietrzne Ø (mm): 
100, 125, 160

System sufitowy o profilu T, wymiar 625 mm

PACIFIC b bbbb cccc 617 ee ff ggg

Wersja

Panel frontowy  
Długość (mm): 
1242, 1867, 2492

Moduł PACIFIC  
Długość (mm):  
1100, 1600, 2200

Szerokość (mm): 
617

B = ogrzewanie wodne 
X1 = ogrzewanie elektryczne 500 W 
X2 = ogrzewanie elektryczne 1000 W

Wariant wydatku powietrza: 
LF = niski wydatek 
MF = średni wydatek 
HF = wysoki wydatek

Podłączenie powietrzne Ø (mm): 
100, 125, 160
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System sufitów modułowych z blachy

PACIFIC b bbbb cccc 598 ee ff ggg

Wersja

Panel frontowy  
Długość: (mm): 
1198, 1498, 1698, 1715,  
1798, 2398, 2998

Moduł PACIFIC  
Długość (mm):  
1100, 1600, 2200, 2700

Szerokość (mm): 598

B = ogrzewanie wodne 
X1 = ogrzewanie elektryczne 500 W 
X2 = ogrzewanie elektryczne 1000 W

Wariant wydatku powietrza: 
LF = niski wydatek 
MF = średni wydatek 
HF = wysoki wydatek

Podłączenie powietrzne Ø (mm): 100, 125, 160

Przykład 1:

Jeden moduł PACIFIC do systemu sufitowego o profilu 
T i wymiarze 600. Długość panelu frontowego wynosi 
2394 mm. Potrzebna jest przestrzeń w nieaktywnej części 
modułu. Długość modułu PACIFIC wynosi 1600 mm. 
Moduł PACIFIC powinien mieć funkcję ogrzewania wod-
nego, niską wydajność powietrza oraz średnicę podłącze-
nia powietrznego 100 mm.

Oznaczenie: PACIFIC b-2394-1600-594-B-MF-100

Przykład 2:

Jeden moduł PACIFIC do systemu sufitowego o profilu 
T i wymiarze 625. Długość panelu frontowego wynosi 
2492 mm, a długość modułu PACIFIC wynosi 2200 mm. 
Moduł PACIFIC ma funkcję ogrzewania wodnego, średnią 
wydajność powietrza oraz średnicę podłączenia powietrz-
nego 125 mm.

Oznaczenie: PACIFIC b-2492-2200-617-B-MF-125

Przykłady zamówienia

Elastyczne przewody 
podłączeniowe (1 szt.)

SYST FH F1 aaa- 12

Złącze zaciskowe na obu końcach  

Długość (mm): 
300, 500, 700

Średnica (Ø mm)    

Elastyczne przewody 
podłączeniowe (1 szt.)

SYST FH F20 aaa- 12

Szybkozłączka na obu końcach  

Długość (mm): 275, 475, 675

Średnica (Ø mm):    

Akcesoria - specyfikacja

Przepustnica regulacyjna SYST CRPc 9 aaa

Wymiary Ø (mm): 100, 125, 160

Podłączenie powietrzne - nypel SYST AD1 aaa

Wymiary Ø (mm): 100, 125, 160

Kolano kanału powietrza - kąt 90o SYST CA aaa 90

Wymiary Ø (mm): 100, 125, 160

Boczny zestaw podłączeniowy, woda SYST CK1 aaa

Średnica podłączenia Ø (mm): 100, 125, 160

Kanał elastyczny SYST Akustic aaa bbb

Średnica podłączeń Ø (mm): 100, 125, 160

Długość kanału (mm): 600, 1200

Poziomy zestaw podłączeniowy, woda SYST CK2

Zawór odpowietrzający SYST AR-12
 

Elastyczne przewody 
podłączeniowe (1 szt.)

SYST FH F30 aaa- 12

Z szybkozłączką z jednej strony i G20ID 
złączem zaciskowym z drugiej strony

 

Długość (mm): 200, 400, 600

Średnica (Ø mm)    

Zestaw montażowy SYST MS aaaa- b- M8

Długość pręta gwintowanego (mm):  
200, 500, 1000

Wariant: 
1 = tylko pręt gwintowany 
2 = podwójny pręt gwintowany z obejmą

Układy sterowania LUNA i CONDUCTOR    
- oddzielny katalog.

Moduły PACIFIC - specyfikacja
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Projektowanie instalacji z zastosowaniem modułów PACIFIC
Moduły klimatyzacyjne PACIFIC stosuje się najczęściej do 
obsługi wszelkiego typu pomieszczeń biurowych, sklepów, 
studiów nagrań, a także ze względu na parametry aku-
styczne i higieniczne, jako element wyposażenia sal łóżko-
wych w szpitalach.

Moduły PACIFIC zostały stworzone z myślą o budynkach 
energooszczędnych, które zapewniają równocześnie wy-
soką jakość powietrza w pomieszczeniu. 

Generalną zasadą stosowaną dla tego typu obiektów jest 
maksymalne ograniczenie zysków ciepła od nasłonecz-
nienia, stąd zaleca się stosowanie materiałów budowla-
nych (okna i przegrody budowlane) zapewniających niskie 
współczynniki przenikania ciepła, dobrą izolacyjność oraz 
ograniczenie nasłonecznienia powierzchni okien, poprzez 
stosowanie wewnętrznych lub zewnętrznych żaluzji.

Wskazówki dotyczące stosowania modułów 
PACIFIC:
1. Urządzenia najlepiej sprawdzają się w budynkach, gdzie 

wskaźnikowa wartość zysków ciepła na m2 nie przekra-
cza 120W.

2. W przypadku stosowania w budynkach podlegających 
renowacji, należy zwrócić uwagę na szczelność okien 
i konstrukcję przegród budowlanych, średnia wartość 
współczynnika przenikania ciepła U (dla ram i szyb) nie 
powinna być wyższa niż 1,2 W/m2K.

3. W przypadku możliwości otwierania okien, należy wy-
posażyć je w styczniki okienne, wyłączające instalację 
klimatyzacyjną w momencie otwarcia okna.

4. Ze względu na swoją konstrukcję urządzenia PACIFIC 
dedykowane są do pracy w typowej modułowej zabu-
dowie sufitowej (sufit podwieszany).

Przystępując do projektowania instalacji z modułami PACI-
FIC musimy określić podstawowe wymagania, które muszą 
być spełnione do prawidłowego funkcjonowania systemu.

Podstawowe zasady prawidłowego   
projektowania instalacji z modułami PACIFIC:
1. Brak kondensacji
 Instalacja oparta na modułach PACIFIC jest przezna-

czona do pracy w systemie bezskroplinowym, dlatego 
należy zadbać, aby temperatura powierzchni wymienia-
jących ciepło była wyższa od temperatury punktu rosy w 
pomieszczeniu. Minimalna zalecana temperatura wody 
chłodniczej zasilającej moduły to 13°C przy Δt = 2-4 K. 

2. Prawidłowe rozplanowanie modułów
 W celu zapewnienia właściwego rozpływu powietrza ko-

nieczne jest takie rozlokowanie urządzeń, aby ich praca 
wzajemnie nie oddziaływała na siebie oraz zastosowanie 
się do wytycznych określających minimalne odległości od 
przegród budowlanych. Należy również zastanowić się 
jaki wpływ na prawidłową pracę urządzeń może mieć 
usytuowanie ich względem okien oraz innych źródeł 
ciepła.

3. Zapewnienie obliczeniowego ciśnienia dyspozycyjnego 
przed modułami PACIFIC

 Przy doborze urządzeń podawane są wartości ciśnienia 
dyspozycyjnego na dyszach. Do poprawnej pracy mo-
dułów konieczne jest zapewnienie wartości obliczonej 
w warunkach rzeczywistych, czyli właściwa regulacja 
instalacji.

4. Spełnienie wymogów akustycznych
 Największy wpływ na zaburzenie wartości obliczenio-

wych ma usytuowanie przepustnicy regulacyjnej. Opty-
malne ze względów akustycznych usytuowanie powinno 
być w odległości równej trzech średnic kanału powietrza 
od urządzenia.

5. Turbulentny przepływ od strony wody
 W karcie doboru urządzenia podane są obliczeniowe 

warunki przepływu wody chłodniczej i grzewczej. Mo-
duły powinny być dobrane dla turbulentnego przepływu 
tak, aby mogły   zapewnić optymalne warunki wymiany 
ciepła i możliwość regulacji na zaworach.

Standardowe warunki pracy:
1. Temperatura w pomieszczeniu:
 - Lato 24-25 °C
 - Zima 20-22 °C

2. Wskaźnikowe zyski ciepła:
 - optymalnie 80 W/m2

 - maksymalnie 120 W/m2

3. Minimalna temperatura wody chłodzącej 13 °C, różnica 
temperatur między zasilaniem i powrotem Δt = 2-4 K

4. Minimalna temperatura powietrza pierwotnego:  
14-16 °C.

5. Wskaźnikowe straty ciepła: 
 - średnio 30-45 W/m2

6. Zalecana temperatura zasilania wody grzewczej:  
40-50 °C.

7. Współczynnik indukcji (stosunek powietrza pierwotne-
go do zasysanego) w zależności od ciśnienia dyspozy-
cyjnego wynosi od 1:3 do 1:6.

Proces doboru modułów PACIFIC
Bilans powietrzny i cieplny budynku
Rozpoczęcie doboru modułów PACIFIC jest możliwe po 
wcześniejszym obliczeniu zapotrzebowania powietrza oraz 
zysków i strat ciepła dla budynku. 

Ilość powietrza determinują dwa czynniki: warunki higie-
niczne (ilość świeżego powietrza w m3/h na osobę) oraz 
możliwość zniwelowania zysków ciepła. 

Do projektu przyjmujemy wartość większą z tych dwóch 
czynników. Najczęściej na początku do obliczeń przyjmuje 
się wartość wynikającą z warunku higienicznego. Należy  
sprawdzić, czy ta ilość powietrza dostarczona do modułów, 
wystarcza do pokrycia zysków ciepła. Jeżeli warunek nie 
jest spełniony, to należy zwiększyć ilość powietrza nawie-
wanego.
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Bilans cieplny budynku jest najważniejszym obliczeniem, 
którego rezultaty w największym stopniu wpływają na 
koszty inwestycyjne systemu klimatyzacyjnego. 

W celu ułatwienia pracy projektantom, Swegon udostęp-
nił do ich dyspozycji program komputerowy ProClimWeb, 
umożliwiający wykonanie zarówno szacunkowych, jak          
i szczegółowych obliczeń zysków i strat ciepła w pomiesz-
czeniu. Program może wykonać także symulację warunków 
temperaturowych w pomieszczeniu, przy różnych założe-
niach początkowych. Program ProClim ułatwia dobór całej 
gamy urządzeń indukcyjnych oferowanych przez Swegon.

Po zakończeniu tej fazy do dalszych obliczeń potrzebne 
będą:
 - temperatura powietrza w pomieszczeniu,
 - zyski i straty ciepła,
 - zapotrzebowanie powietrza.

Dobór urządzeń
Na podstawie wcześniejszego bilansu ciepła należy doko-
nać wstępnego doboru urządzeń. 
Do pierwszych obliczeń należy wybrać pomieszczenie naj-
bardziej obciążone zyskami ciepła, założyć temperaturę 
powietrza pierwotnego oraz parametry wody grzewczej 
i chłodniczej. Na podstawie przyjętych założeń należy do-
brać urządzenia i ewentualnie zweryfikować temperaturę 
wody chłodniczej, powietrza pierwotnego lub wydatek po-
wietrza. Jeżeli udało się dobrać moduły dla najniekorzyst-
niej usytuowanego pomieszczenia, bazując na tych samych 
danych temperaturowych w następnej kolejności należy 
dobrać urządzenia dla pozostałych pomieszczeń.

Do doboru modułów PACIFIC wykorzystywany jest pro-
gram ProSelectWeb, który umożliwia nam obliczenie wy-
dajności chłodniczej i grzewczej przy zadanym wydatku 
powietrza oraz przyjętej konfiguracji dysz nawiewnych 
modułu. Program pokazuje także minimalne odległości od 
ścian i pomiędzy urządzeniami. Program podaje w wyni-
ku również wielkość przepływu wody, niezbędne ciśnienie 
dyspozycyjne na dyszach oraz dane akustyczne dla otwartej           
i zamkniętej przepustnicy regulacyjnej.

Usytuowanie urządzeń w suficie   
pomieszczenia
Moduły PACIFIC zapewniają dwustronny nawiew powie-
trza. Każda strona ma możliwość indywidualnej zmiany 
ilości powietrza pierwotnego poprzez odsłonięcie lub za-
słonięcie niektórych dysz nawiewu powietrza, aż do całko-
witego zamknięcia jednej ze stron. Dysze modułu pogru-
powane są w sekcje. Każda sekcja dysz składa się z trzech 
otworów o różnych średnicach. Możliwe są różne kombi-
nacje ustawień dysz. Program doboru ProSelect umożliwia 
symulację poszczególnych ustawień i w zależności od przy-
jętego wariantu pokazuje warunki brzegowe zachowania 
prędkości 0,2 m/s w strefie przebywania ludzi. 
Dodatkowo moduły wyposażone są standardowo w kie-
rownice ADC, które umożliwiają ukierunkowanie wypły-
wającego powietrza, zmieniając charakterystykę rozpływu. 
Przy umieszczaniu modułów z funkcją ogrzewania w po-
mieszczeniach o wysokości powyżej 3,0 m konieczna jest 
konsultacja z biurem techniczno-handlowym Swegon          

w celu sprawdzenia poprawności dobranego systemu. 
Analogicznie w przypadku umieszczania modułów chło-
dzących w pobliżu całkowicie przeszklonych ścian lub okien 
wyższych niż 2,0 m.

Temperatura powietrza pierwotnego
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest przyjmowanie 
innej temperatury powietrza pierwotnego dla lata i dla 
zimy. Temperatura dla lata uzależniona jest od wielkości 
zysków ciepła, zysków wilgoci  i temperatury punktu rosy 
dla pomieszczenia. Ze względu na dużą indukcję i szybkie 
zmieszanie z powietrzem z pomieszczenia możliwe jest 
przyjmowanie dość niskich temperatur powietrza nawie-
wanego, jednak przy standardowych doborach nie należy 
przyjmować temperatury niższej niż 14-15 °C. Przyjmo-
wanie niższych temperatur należy konsultować z pracow-
nikami biura Swegon. Obliczenia można rozpoczynać od 
zakładanej temperatury powietrza pierwotnego na pozio-
mie 16-17 °C.

W przypadku występowania dużych lub niespodziewanych 
zysków wilgoci należy rozważyć możliwość osuszenia i 
wstępnego podgrzania powietrza pierwotnego w centrali 
wentylacyjnej. Osuszone powietrze może zaabsorbować 
wilgoć z pomieszczenia.

Temperatura powietrza pierwotnego dla zimy powinna  
być przyjmowana 2-3 °C niżej, niż zakładana temperatura 
w pomieszczeniu, aby zachować możliwość regulacji. Naj-
częściej przyjmuje się wartość 18-20 °C.

W okresie pośrednim temperatura powietrza pierwotnego 
powinna się zawierać pomiędzy temperaturami przyjmo-
wanymi dla lata i dla zimy. Zależy ona również od algoryt-
mu sterowania pracą centrali wentylacyjnej. Najlepszym 
rozwiązaniem jest takie sterowanie automatyką, aby w jak 
największym stopniu ograniczyć wymuszone chłodzenie w 
centrali.

Temperatura wody chłodniczej
Temperatura zasilania wody chłodniczej powinna być tak 
dobierana, aby uniknąć kondensacji na powierzchni wy-
miennika. Temperatura na zewnętrznej ściance wymienni-
ka jest o ok. 1,5K wyższa, niż temperatura zasilania wody. 
Kondensacja wystąpi na wszystkich powierzchniach o tem-
peraturze niższej od temperatury punktu rosy w pomiesz-
czeniu. Dlatego temperatura powierzchni wymiennika musi 
być wyższa od temperatury punktu rosy pomieszczenia.

W praktyce nie powinna być niższa od 13-14°C.

Przy takiej wartości temperatury zasilania oraz zastoso-
wanej konstrukcji wymiennika optymalne przepływy wody 
uzyskuje się przy ΔT wody =  2-4 K. Większa różnica tem-
peratur może spowodować zbyt duży przepływ wody, a 
tym samym za duże opory, mniejsza - przepływ laminarny.

W praktyce stosuje się dwa obiegi wody chłodzącej: o 
niższych parametrach (np. 6/12°C) obsługujący centralę 
wentylacyjną oraz drugi o podwyższonych parametrach 
(np. 14/17°C) do obsługi modułów PACIFIC. W zależności 
od wielkości instalacji układ może być obsługiwany przez 
jeden agregat chłodniczy z układem zmieszania lub dwa 
mniejsze agregaty.
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Uwagi do systemów współpracujących
1.  Centrala wentylacyjna:
 • Niższe parametry wody chłodzącej np. 6/12 °C
 • Wyższe parametry wody grzewczej np. 80/60 °C
 • Konieczne układy podmieszania lub oddzielne  

  systemy przygotowania mediów.

2.  Automatyka:
 • Dla układów z zastosowaniem modułów PACIFIC  

  jednofunkcyjnych (tylko chłodzących) synchronizacja  
  z pracą zewnętrznych układów grzewczych   
  (uniknięcie równoległej pracy urządzeń).

 • Brak możliwości lub sygnalizacja otwarcia okna.
 • Kaskadowy system zabezpieczenia przed kondensacją:
  a) Kontrolny pomiar parametrów powietrza   

   wywiewanego (temperatura i wilgotność),
  b) Podwyższenie parametrów wody chłodzącej - krok 1,
  c)  Obniżenie temp. lub/i zwiększenie przepływu 

   powietrza pierwotnego - krok 2,
  d) Zamknięcie zaworu na wodzie chłodzącej   

   w pomieszczeniu - krok 3.

 W przypadku zastosowania automatyki Swegon do 
modułów PACIFIC oraz central wentylacyjnych GOLD 
wszystkie omówione powyżej funkcje zabezpieczające 
przed kondensacją są uwzględnione w algorytmie pracy 
układu sterowania modułów i centrali. W doborach cen-
trali należy zaznaczyć, że współpracuje ona z systemem.

3.  Prawidłowa regulacja rozpływów od strony instalacji 
 wodnej.

4.  Ustawienie właściwego przepływu i ciśnienia dyspozy- 
cyjnego od strony kanałów powietrza.

Regulacja przepływu wody
Prawidłowa wymiana ciepła w wymienniku modułu nastę-
puje podczas turbulentnego przepływu wody, aby spełnić 
ten warunek należy zachować odpowiednio dużą prędkość 
przepływu, a tym samym wielkość strumienia masowego 
czynnika. W związku z okresową pracą (praca w dzień, 
postój w nocy) należy przewidzieć zabezpieczenie układu 
przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, mogącym spowo-
dować kłopoty z akustyką. 
Proponowane rozwiązania to:
• Stosowanie pomp z przetwornikami częstotliwości,  

zmieniającymi charakterystykę pracy pompy przy  
mniejszym rozbiorze. Stosowanie takich pomp przyczy-
nia się dodatkowo do zmniejszenia zużycia energii.

• Stosowanie zaworów nadmiarowo-upustowych,
• Stosowanie zaworów różnicowych, utrzymujących  

stałą różnicę ciśnień pomiędzy przewodem zasilającym  
i powrotnym.

W dużych instalacjach może pojawić się problem z pod-
grzewaniem się czynnika chłodzącego podczas okresów 
przestoju układu, dlatego powinno się stosować elementy 
zapewniające ciągłą cyrkulację wody w układzie. Konieczne 
jest wykonanie izolacji instalacji (zarówno zasilającej jak i 
powrotnej). Rekomendowanym przez Swegon materiałem 
jest spieniony kauczuk chroniący przed kondensacją pary 
wodnej oraz stratami energii. Do regulacji przepływu wody 
chłodzącej stosuje się zawory dwudrogowe. 

Agregaty chłodnicze przy podwyższonych temperaturach 
przepływającej wody wykazują wzrost wartości współczyn-
nika wydajności chłodniczej (COP). Przy wykorzystaniu tej 
właściwości w dużych instalacjach, przy zastosowaniu od-
dzielnych agregatów dla modułów chłodzących redukuje 
się wielkość agregatu i koszty jego eksploatacji. Chłodzenie 
może być także potrzebne w sezonie zimowym i z tego po-
wodu agregat powinien być dostarczany z wyposażeniem 
do pracy zimowej. 

Temperatura wody grzewczej
Temperatura zasilania wody grzewczej nie powinna prze-
kraczać 60 °C, jednak ze względu na fakt, że moduły 
dobierane są w pierwszej kolejności, na zapotrzebowanie 
chłodnicze, z reguły są w stanie zapewnić prawidłową pra-
cę przy znacznie niższej temperaturze zasilania. 

Ze względu na wielkość przepływu wody różnica tempe-
ratur pomiędzy zasilaniem i powrotem powinna wynosić 
5-10K. Najczęściej stosuje się temperaturę zasilania wody 
w granicach 40-50 °C.

Do początkowych obliczeń proponuje się przyjmować      
parametry wody na poziomie 40/50 °C.

Algorytm doboru modułów:
1. Uzyskanie danych wejściowych do doboru urządzeń:

 • Wybór parametrów powietrza w pomieszczeniu  
temperatury i wilgotności (np. temperatura w lecie 
23÷26 °C, wilgotność 50% i w zimie 20÷22 °C,  
wilgotność 30%). 

 • Określenie minimalnej ilości świeżego powietrza  
w pomieszczeniu (np. 50 m3/h na osobę, 6 m2  
powierzchni na osobę). 

 • Wyznaczenie bilansu obciążeń cieplnych   
(zysków i strat ciepła) w pomieszczeniu.

 • Sprawdzenie bilansu wilgoci.
 • Sprawdzenie możliwości infiltracji powietrza  

(stary czy nowy budynek, otwierane okna itp.).
 • Sprawdzenie wskaźników granicznych: zyski ciepła  

na m2.
 • Sprawdzenie możliwości zmniejszenia zysków ciepła: 

lepsza izolacyjność okien, zasłony wewnętrzne   
i zewnętrze itp.

2. Projektowanie modułów:

 • Wyznaczenie temperatury powietrza pierwotnego.
 • Dobór temperatury wody zasilającej. 
 • Dobór przepływu lub/i różnicy temperatury między  

zasilaniem, a powrotem wody.
 • Dobór wielkości i ilości urządzeń. 
 • Sprawdzenie możliwości rozplanowania urządzeń  

w pomieszczeniu.
 • Sprawdzenie prędkości w strefie przebywania ludzi  

i wzajemnego wypływu strumienia powietrza   
z poszczególnych urządzeń.

 • Sprawdzenie straty ciśnienia i przepływów wody.
 • Sprawdzenie parametrów akustycznych.
 • Dobór systemu regulacji.
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W pomieszczeniach o dużych zyskach wilgoci lub o zwięk-
szonym ryzyku infiltracji (np. przy stale otwartych drzwiach 
zewnętrznych) zaleca się rozważenie zasadności stosowa-
nia systemów opartych na urządzeniach indukcyjnych.

Sposoby zapobiegania kondensacji wody z powietrza:

1. Projektowanie wystarczająco wysokiej temperatury 
wody chłodzącej (14 °C lub wyższej),

2. Stosowanie osuszania powietrza pierwotnego (istotne 
szczególnie, kiedy temperatura zewnętrzna > 22 °C),

3. Izolowanie rurociągów i armatury,

4. Stosowanie automatyki zabezpieczającej wewnątrz 
pomieszczenia.

Bardzo istotne jest zabezpieczenie przed niekontrolowa-
nym napływem powietrza zewnętrznego do pomieszcze-
nia klimatyzowanego przez moduły sufitowe. 

Stosowanie czujników kondensacji na powierzchni rur 
oraz czujników otwarcia okien i zapewnienie odpowiednio 
działającego układu automatyki (zamknięcie zaworu wody 
chłodzącej lub podniesienie jej temperatury).

Problem ryzyka wykraplania występuje zaledwie przez kil-
ka dni w roku, w okresie, gdy wilgotność względna powie-
trza zewnętrznego jest bardzo wysoka, przy równocześnie 
wysokiej temperaturze np. przed burzą w okresie letnim.

Ze względu na zmiany parametrów powietrza w pomiesz-
czeniu należy zabezpieczyć system klimatyzacji oparty na 
modułach  sufitowych przed wykraplaniem wilgoci. Zwykle 
używanym zabezpieczeniem jest czujnik kondensacji, który 
należy instalować na przewodzie doprowadzającym wodę 
chłodzącą, jak najbliżej wymiennika modułu.

Osuszanie powietrza pierwotnego na chłodnicy centrali 
wentylacyjnej ma na celu regulację wilgotności dla unik-
nięcia kondensacji. Aby zapewnić prawidłowy przebieg 
osuszania również w okresach wysokich temperatur i wil-
gotności powietrza zewnętrznego, chłodnica centrali wen-
tylacyjnej powinna być zwymiarowana na potrzeby chło-
dzenia całkowitego (jawnego i utajonego). Innymi słowy 
do obliczeń należy przyjąć mniej korzystne (z punktu wi-
dzenia mocy chłodnicy) warunki niż normowe. Wilgotność 
bezwzględna powietrza pierwotnego powinna być na tyle 
niska, aby możliwe było asymilowanie pojawiających się      
w pomieszczeniu zysków wilgoci.

Powietrze pierwotne (świeże) podczas schładzania do tem-
peratury nawiewu (ok. 16 °C) zostaje osuszone na chłod-
nicy centrali wentylacyjnej. Jeżeli z bilansu wilgoci wynika, 
że takie osuszenie nie jest wystarczające, należy bardziej 
obniżyć temperaturę za chłodnicą, a następnie podgrzać 
je na nagrzewnicy wtórnej. Ważne jest, aby pamiętać, 
że chłodnice central wentylacyjnych powinny być zasilane 
wodą chłodniczą o niższych parametrach, niż moduły chło-
dzące. Może to być np. +6/12 °C. Gwarantuje to ochłodze-
nie powietrza nawiewanego (nawiew nie stanowi zysków 
ciepła, ale dostarcza moc chłodniczą) i jego osuszenie.

Zawory i rurociągi
Układ wody chłodzącej powinien być tak zaprojektowany 
i wykonany, aby możliwe było dokonywanie pomiaru na-
tężenia przepływu. Zawory regulacyjne z funkcją pomiaru 
przepływu (np. STAD) powinny być montowane na prze-
wodzie głównym i dodatkowo na każdym odgałęzieniu do 
grupy urządzeń.

Należy stosować zawory wykonane z odpornego na koro-
zję mosiądzu, specjalnie zalecanego dla instalacji wody 
lodowej.

Przy regulacji przepływu wody za pomocą zaworów regu-
lacyjnych dwudrogowych, dla uniknięcia szumów powsta-
jących w przepływającej wodzie należy stosować regulację 
ciśnienia za pomocą regulatorów stałego ciśnienia.

Ponadto, dla każdego modułu należy wyodrębnić zestaw 
zaworów odcinających dla rurociągów zasilających i po-
wrotnych czynnika chłodzącego i grzewczego. Ma to na 
celu umożliwienie wyłączenia i ewentualnego wymonto-
wania pojedynczego urządzenia z całego systemu.

Zawory regulacyjne powinny być montowane na przewo-
dzie powrotnym. Co prawda umiejscowienie zaworów w 
warunkach normalnej pracy nie ma znaczenia, jednak w 
momencie wzrostu ciśnienia w sieci i otwarcia zaworu 
może wystąpić hałas. Rekomendowane zawory sterują-
ce na każdym module chłodzącym to zawory 2-drogowe 
(przelotowe). Dzięki temu instalacja jest tańsza i łatwiejsza 
w regulacji. Zawory upustowe lub regulatory stałego ciśnie-
nia zabezpieczają przed nadmiernym wzrostem ciśnienia   
w instalacji. 

Dzięki temu, że suma spadków ciśnienia na wymienniku 
modułów chłodzących oraz zaworze jest relatywnie wy-
soka nie można stosować w instalacji zaworów równowa-
żących przepływ na odejściach od pionu na poszczególne 
piętra.

Rurociągi czynnika chłodniczego i grzewczego mogą być 
wykonane z miedzi, stali lub tworzywa sztucznego. Dla za-
oszczędzenia energii i uniknięcia kondensacji, rury powinny 
być izolowane. Gdy temperatura wody chłodniczej (na zasi-
laniu) jest stale utrzymywana powyżej punktu rosy, można 
rozważyć stosowanie izolacji blokującej przepływ wilgoci.

Zabezpieczenie przeciw kondensacji 
Moduły chłodzące nie są wyposażone w układy odpro-
wadzania kondensatu, co wymusza konieczność regulacji 
wilgotności względnej w budynku. 

W większości wypadków osuszanie powietrza osiąga się 
podczas ochładzania go na chłodnicy centrali klimatyzacyj-
nej. Temperatura punktu rosy dla powietrza wewnętrznego 
jest zwykle niższa, niż dla powietrza zewnętrznego.
W pomieszczeniach z otwieranymi oknami, aby zapobiec 
kondensacji wody z powietrza na powierzchni wymienni-
ków modułów należy szczególną uwagę poświęcić regu-
lacji temperatury wody i odpowiedniej sekwencji działania   
układu automatyki. 
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A  - wariant z płytowym wymiennikiem ciepła

B - wariant z zespołem regulacyjno-pompowym   
  przepływu wody

C - wariant z zaworem trójdrogowym

D - wariant z osobnym agregatem chłodniczym

PI   - pompa z regulacją wydajności
W   - wymiennik ciepła
SEBA - zespół regulacyjno-pompowy  
M   - siłownik zaworu regulacyjnego
R   - regulator
C   - czujnik temperatury
EXP - naczynie wzbiorcze
P  - pompa wody chłodzącej

A

B

C

D

Rysunek 48. Zasilanie ze wspólnego agregatu wody   
 chłodniczej dla centrali wentylacyjnej  
 oraz modułów sufitowych. Temperatura wody  
 chłodniczej agregatu chłodniczego 6/12 °C.  
 Temperatura wody chłodniczej zasilającej   
 moduł PACIFIC: 14 °C

Rysunek 49. Zasilanie modułów chłodzących z niezależnego  
 agregatu wody chłodniczej. Temperatura wody  
 chłodniczej agregatu chłodniczego 14/17 °C

Testy
Koncern Swegon dysponuje doskonale wyposażonym 
ośrodkiem badawczym, gdzie wszelkie nietypowe zasto-
sowania modułów chłodzących mogą być zasymulowane 
na modelu w skali 1:1. Możliwe jest też sprawdzenie kon-
kretnego przypadku za pomocą zaawansowanego opro-
gramowania CFD. W celu uzyskania szerszych informacji 
należy kontaktować się z biurami techniczno-handlowymi 
Swegon.

Oferta rynkowa 

Na rynku występuje duża różnorodność modułów chłodzą-
cych, co może utrudniać ich właściwy wybór. Istnieje kilka 
szczegółów technicznych, które powinny być porównywa-
ne przy ich wyborze.

Wydajność chłodząca modułów stanowi główne kryterium 
ich doboru. Należy jednak pamiętać, że dane techniczne 
różnych producentów można porównywać tylko wtedy, je-
śli zostały wyznaczone według takich samych standardów.

Innym istotnym kryterium doboru jest porównanie prędko-
ści powietrza w strefie przebywania ludzi. Należy pamiętać, 
że modele zaprojektowane do montażu w stropie podwie-
szonym w przypadku zainstalowania w wolnej przestrzeni 
(jako że nie są w stanie wykorzystać efektu Coandy) mogą 
powodować wysokie prędkości w strefie przebywania ludzi. 

Najbardziej krytyczny dla działania modułów chłodzących 
jest materiał i wymiary wymiennika ciepła. Wymiar rury 
wpływa na spadek ciśnienia po stronie wody. Rozstaw       
lameli wymiennika ma wpływ na warunki wymiany ciepła, 
indukcję powietrza oraz czystość wężownicy. Zbyt mały 
ich rozstaw (≤3 mm) powoduje zbieranie dużej ilości kurzu         
i powoduje konieczność częstego czyszczenia modułu.

Montaż
Rury główne powinny być montowane w pierwszej kolej-
ności, powyżej modułów oraz z lekkim spadkiem, tak aby 
nie powstawały korki powietrzne. Zawory odpowietrzające 
powinny być instalowane w najwyższym punkcie głównych 
przewodów pionowych w szachcie. 

Moduły chłodzące można podłączać do rurociągu przez 
zastosowanie złącz zaciskowych lub węży elastycznych (nie 
przepuszczających powietrza) z szybkozłączami. Nie zale-
ca się połączeń lutowanych. Przy połączeniach modułów          
z rurociągiem należy zwrócić szczególną uwagę na ostroż-
ne używanie narzędzi. Ścianki rur są stosunkowo cienkie      
i może nastąpić ich zgniecenie lub pęknięcie połączenia         
w wymienniku. 

Moduły PACIFIC są dostarczane od producenta z zabezpie-
czeniami osłaniającymi wymiennik ciepła, wlot powietrza 
i końcówki rur. Podczas montażu należy je usunąć. Przed 
odbiorem należy także usunąć powłoki zabezpieczające 
powierzchnie metalowe.
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Przemiany na wykresie i-x związane z modułami chłodzącymi

Diagram 7. Przemiany na wykresie i-x wskazujące temperaturę punktu rosy.

1 - Parametry powietrza zewnętrznego
2 - Powietrze po przejściu przez chłodnicę 
3 - Powietrze po przejściu przez nagrzewnicę 
  wtórną
4 - Parametry w pomieszczeniu
M - Punkt mieszania

Te
m

pe
ra

tu
ra

 t
er

m
om

et
ru

 s
uc

he
go

 T
 (º

C
)

Wilgotność względna x (kg/kg)

 Entalpia i (k
J/kg)t4R =

Dane wykresu:

Parametry pracy modułów chłodzących są ściśle związane z wartością temperatury i  wilgotności w pomieszczeniu. 
Prawidłowa praca oznacza doprowadzenie zadanej ilości chłodu i powietrza oraz zapewnienie pracy bez kondensacji. 
Ponieważ kondensacja zachodzi na powierzchniach o temperaturach niższych niż temperatura punktu rosy powietrza  
w pomieszczeniu, należy przestrzegać, aby zarówno temperatura powietrza pierwotnego, jak i temperatura zasilania 
wody nie osiągnęły wartości niższej niż ta wartość. Wykres poniżej przedstawia ilustrację graficzną procesu   
na wykresie psychometrycznym i-x.

Założenia:
• Powietrze w pomieszczeniu -> temperatura 24 ºC, wilgotność 50% (pkt. 4), dla tych parametrów temperatura   
 punktu rosy wynosi 13 ºC (t4R)
• Powietrze zewnętrzne -> temperatura 30 ºC, wilgotność 45% (pkt. 1)

Powietrze pierwotne podlega wstępnemu przygotowaniu w centrali wentylacyjnej. Centrala powinna realizować proces 
osuszania za pomocą chłodzenia, a następnie podgrzania na nagrzewnicy wtórnej.

Na wykresie ilustrują to krzywe:
1 ->2 osuszanie na chłodnicy centrali, parametry wody chłodzącej w centrali powinny być niższe, niż parametry wody 
chłodzącej dla modułów.
2 ->3 ogrzewanie na nagrzewnicy wtórnej.

Aby zapobiec kondensacji powietrza pierwotnego oraz uzyskać pewien bufor do pochłonięcia wilgoci z pomieszczenia, 
punkty 2 i 3 powinny mieć wilgotność bezwzględną (wartość x) mniejszą niż wilgotność bezwzględna powietrza  
w pomieszczeniu, czyli leżeć na lewo od prostej wyznaczonej przez punkt 4 i t4R na krzywej nasycenia.

Jednocześnie, aby nie następowała kondensacja wilgoci na powierzchni modułu, temperatura po podgrzaniu   
na nagrzewnicy wtórnej (pkt. 3) musi być wyższa niż temperatura punktu rosy w pomieszczeniu t4R.

Aby zapobiec kondensacji na wymienniku, temperatura zasilania wody chłodzącej powinna być wyższa od temperatury 
punktu rosy powietrza w pomieszczeniu (tZCH>t4R).

Ze względu na możliwość odchyłu zakładanych parametrów powietrza zewnętrznego od wartości rzeczywistych,  
zaleca się dobór chłodnicy centrali z przynajmniej 10% zapasem mocy.
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Pomoc techniczna przy projektowaniu i uruchomieniu systemu
Programy doboru
Swegon oferuje kilka programów komputerowych poma-
gających w projektowaniu systemów klimatyzacji z zasto-
sowaniem sufitowych modułów chłodzących lub chłodzą-
co-grzewczych.

Oferowane programy to m.in.:

-  ProClimWeb: aplikacja umożliwiająca przeprowadzenie 
szybkiego bilansu cieplnego budynku oraz doboru  
modułów sufitowych.

-  ProSelect: elektroniczny katalog (oparty na arkuszu  
Microsoft Excel) umożliwiający dobór sufitowych  
modułów chłodzących i chłodząco-grzewczych.

-  ProSelect Web: program doboru modułów sufitowych 
PACIFIC (program dostępny bez konieczności   
logowania do portalu Swegon).

Skorzystanie z programu ProClim możliwe jest po zalogo-
waniu się na stronie www.swegon.com, obliczenia wyko-
nuje się korzystając z aplikacji umieszczonej w Internecie.

Program ProSelect można ściągnąć z tej samej strony in-
ternetowej lub uzyskać aktualną jego wersję w biurach 
techniczno-handlowych Swegon.

Doradztwo techniczne
W biurach techniczno-handlowych Swegon na terenie   
Polski mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje                 
i porady techniczne dotyczące doboru oraz zastosowania 
modułów PACIFIC. 

Biura służą również pomocą przy doborze innych urządzeń 
z zakresu oferty Swegonu.

W szczególnie trudnych przypadkach możliwe są modyfi-
kacje lub nietypowe wykonania modułu, jak również prze-
prowadzenie testów w skali 1:1 w laboratoriach w Szwecji.

Uruchomienie i eksploatacja systemu
Dla zapewnienia prawidłowych parametrów pracy, a w tym 
m.in. wydajności i głośności modułów PACIFIC niezwykle 
istotne jest właściwe wyregulowanie systemu w fazie 
rozruchu.

Szczególnie istotne jest m.in.:

- wyregulowanie ciśnienia w kanałach powietrznych  
 na wejściach do poszczególnych grup modułów,

- wykonanie prób ciśnienia wody zasilającej    
 i sprawdzenie szczelności połączeń.

Swegon zapewnia kompleksowość dostaw i montażu całe-
go systemu modułów, a w tym m.in.:

- montaż urządzeń na placu budowy wraz    
 z podłączeniem zasilania po stronie powietrza i wody,

- instalację układu regulacji i sterowania systemu,

- rozruch i regulację systemu,

- szkoleń dotyczących eksploatacji i obsługi systemu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakre-
sie prosimy o kontakt z biurami techniczno-handlowymi 
Swegon.


