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Parametry konstrukcji obudowy robatherm 

 
Centrale robatherm we wszystkich wersjach zapewniają jakość znacznie przewyższającą minimalne wyma-
gania. Oba typy central RM i RL są dostępne w specjalnych wersjach projektowych dla instalacji 
zewnętrznych oraz podwyższonych wymagań higienicznych.  

 
Izolacyjność cieplna 
Izolacyjność cieplna dla central wentylacyjnych jest miarą straty ciepła na metr kwadratowy i kelwin. 
Współczynniki przenikania ciepła są określone dla całej konstrukcji obudowy. 
 
Minimalne wymagania izolacyjności cieplnej dla obudowy centrali wynoszą:|1  
- Klasa T5 według normy PN EN 1886 dla central bez funkcji klimatyzacji. 
- Klasa T4 maksymalnie 1,99 W/m2K dla central z funkcją ogrzewania powietrza lub dodatkowymi  

funkcjami, oraz 
- Klasa T3 dla central odpornych na działanie warunków atmosferycznych z funkcją ogrzewania  

powietrza lub dodatkowymi funkcjami. 
 
Zastosowano niepalną wełnę mineralną o standardowej rynkowej grubości izolacji. 
Klasa T2 jest najlepszą osiąganą klasą izolacyjności cieplnej. 
 
Typ Klasa izolacyjności Współczynnik przenikania Wartość dodatkowa w 
robatherm cieplnej ciepła [W/(m²K)] stosunku do klasy T4 
 
RM T2 |2 1,0 + 50 % 
RL T2 |2 1,0 + 50 % 
 
 Higieniczne  Jednostki o zwiększonych standardach higienicznych wymagają co najmniej klasy T3. |1 
 
 
Mostki termiczne 
Jednym z kluczowych kryteriów oceny jakości obudowy jest współczynnik mostków cieplnych kb. 
Pozwala on na sporządzenie sprawozdania na temat ryzyka wystąpienia kondensacji wewnątrz centrali.  
 
Klasa TB3 (tzn. współczynnik mostków cieplnych > 0,45) jest minimalnym wymaganiem w jednostkach 
wewnętrznych, gdzie temperatura wewnątrz komór pobierających powietrze zewnętrzne i elementów po 
nich występujących wynosi poniżej -7°C a klasa TB4 pomiędzy -7 °C a +5 °C. 
 
Klasa TB3 jest minimalnym wymaganiem dla sekcji chłodzących i elementów po nich występujących 
przy temperaturze wewnątrz wynoszącej poniżej 7°C. Pomiędzy 7°C a 13°C, wymagana jest klasa TB4. 
Jednostki odporne na działanie warunków atmosferycznych z funkcją ogrzewania powietrza i  
dodatkowymi funkcjami wymagają klasy TB3|1  
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Teoretyczna maksymalna wartość współczynnika mostków cieplnych wynosi kb=1,0. Klasa mostków 
termicznych TB1, gdzie kb≥0,75, oferuje najwyższą możliwą ochronę przed kondensacją wewnątrz cen-
trali wentylacyjnej.  
 
Typ Klasa mostków Współczynnik mostków Wartość dodatkowa w 
robatherm termicznych cieplnych kb [ - ] stosunku do klasy TB3 
 
RM TB1|2 0,77 + 71 % 
RL TB1|2  0,76 + 69 % 
 
 
Izolacja akustyczna 
Emisja hałasu z centrali wentylacyjnej do otoczenia musi być ograniczana. Dopuszczalne limity dla  
jednostek zewnętrznych zależą od miejsca budowy i warunków środowiska. Odbicia od otaczających 
obiektów mogą powodować przekroczenie przyjętych limitów. W takich przypadkach właściwa  
izolacyjność akustyczna jest szczególnie ważna. Sama obudowa zapewnia już duże ograniczenie emisji 
hałasu.  
 
W szczególności w odpowiednim zakresie niskich częstotliwości, stopień redukcji dźwięku  
w obudowach central typu RM i RL wynosi 36% powyżej średniej rynkowej.|3  
 
Typ Tłumienie [Dp] w odpowiednim paśmie częstotliwości [dB] 
Częstotliwość 
[Hz] 125 250 500 1,000 2,000 4,000 8,000 
 
RM 14,7 20,9 29,5 34,4 37,4 42,5 42,5 
RL 11,9 19,0 28,6 32,7 33,3 39,9 44,1 
 
 
Szczelność 
Przygotowane powietrze nie może wydostawać się poprzez nieszczelności obudowy lub przewodów,  
ponieważ jest to strata energii. W związku z tym, centrale muszą spełniać przynajmniej klasę 
szczelności obudowy L3(R) z nieszczelnością powietrza wynoszącą maksymalnie 1,90 l/(sm2) przy 
ciśnieniu testowym 700Pa i 1,32 l/(sm2) przy podciśnieniu 400 Pa.|1  
 
Obecnie, klasa L1(M) jest najlepszą osiągalną klasą szczelności. |2 
 
Typ Klasa Ciśnienie testowe Nieszczelność Wartość dodatkowa w 
robatherm  [Pa] powietrza [l/(sm²)] w stosunku do L3 
 
RM L1(M)|2 -400 / +700 0,04 / 0,05  + 98 % / + 97 % 
RL L1(M)|2 -400 / +700 0,07 / 0,11  + 96 % / + 94 % 
 
 Higieniczne  L2(R) jest wymagana dla jednostek o zwiększonych wymaganiach higienicznych |1 
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Bypass filtra 
Im wyższa klasa użytego filtra tym poważniejsze stają się jakiekolwiek nieszczelności jego ramy  
montażowej, ponieważ omijające filtr nieoczyszczone powietrze będzie mieszać się z już przefiltro-
wanym. 
 
PN EN 1886 dopuszcza nieszczelność rzędu 6% strumienia nominalnego na filtrach G1 i do 0,5% na  
filtrach klasy F9. Filtr klasy F9 wraz z bypass’em charakteryzuje się najwyższą klasą szczelności.  
 
 
Typ Klasa Ciśnienie testowe Współczynnik Wartość dodatkowa w  
robatherm  [Pa] nieszczelności [%] stosunku do 0,5% 
 
RM F9 -400 / +400 < 0,1 / < 0,1  + 80 % 
RL F9 -400 / +400 < 0,1 / < 0,1  + 80 % 
 
 Higieniczne  Filtr klasy F9 (≤0,5 % nominalnego przepływu) jest wymagany dla jednostek o 

zwiększonych wymaganiach higienicznych. |1 
 
Wytrzymałość mechaniczna obudowy 
Zmiana ciśnienia jak np. w przypadku zamykania klap przeciwpożarowych wiąże się z ryzykiem trwałych 
odkształceń centrali. Odkształcenie na metr płyty pokrywy obudowy jest miarą wytrzymałości 
mechanicznej. Minimalnym wymaganiem jest wytrzymałość mechaniczna klasy D2 (M) o maksymalnym 
odkształceniu wynoszącym 10mm/m.|1  
 
Według procedury pomiarowej przeprowadzonej zgodnie z PN EN 1886 wynikowa wartość potwierdza, 
że nawet ciśnienie testowe o wysokości - + 2500 Pa nie powoduje żadnych trwałych odkształceń na 
obudowie „model box”. 
 
Typ Klasa Ciśnienie Max. Odkształcenie Wartość dodatkowa w 
robatherm  testowe [Pa] [mm/m] stosunku do 10 mm/m 
 
RM D1(M) / D2(M)|2 -1.000 / +1.000 0,1 / 6,6  + 99 % / + 34 % 
RL D1(M) / D2(M)|2 -1.000 / +1.000 0,3 / 8,2  + 97 % / + 18 % 
 
|1 Wytyczne central wentylacyjnych "General Requirements for Air Handling Units" wydane przez Niemieckie Stowarzyszenie 

Producentów Central Wentylacyjnych, które podsumowują stan wiedzy i nawiązują do odpowiednich norm i wytycznych. 
 
|2 Certyfikowane testy stosują standaryzowane modele obudowy – „model box” – dla każdej serii w celu potwierdzenia  

zgodności parametrów z PN EN 1886. 
(M) oznacza „model box”. 
(R) skrót od „real unit”. Specyfikacja/pomiary są oparte na badaniach przy użyciu prawdziwych central. 

 
|3  Uśrednione wartości dostępnych na rynku central, których producenci są członkami Niemieckiego Stowarzyszenia  

Producentów Central. 
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Konstrukcja obudowy centrali robatherm 

 
Demontowana konstrukcja z przekładką termiczną pomiędzy osłoną zewnętrzna i wewnętrzną, 
dwupłaszczyznowe panele izolowane wełną mineralną o klasie odporności ogniowej A1 (niepalne). Materiały 
odporne na działanie środków dezynfekujących oraz certyfikowana odporność materiału na dezynfekcje przy 
użyciu pary nadtlenku wodoru. Uszczelnienia nie wchłaniają wilgoci oraz nie pozwalają na rozwój  
mikroorganizmów.  
 

 Higieniczne  Przewidziane jest, które materiały odporne na działanie środków dezynfekujących  
i uszczelnienia zamkniętych sekcji, mają spełniać zwiększone wymagania higieniczne. 
Dodatkowe wymagania patrz – ”Szczegółowe projektowanie obudowy centrali  
o podwyższonych wymaganiach higienicznych”. 

 
Osłona zewnętrzna 
Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wersja standardowa dodatkowo malowana 
proszkowo (≥ 60 µm). Kolor na bazie RAL 7035 („jasno szary”). 
 
Opcjonalnie:   Powłoka proszkowa osłony zewnętrznej w innym kolorze na zamówienie. 
 
Osłona wewnętrzna  
Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. 
 
Opcje Wykonanie z dodatkową powłoką proszkową osłony wewnętrznej w kolorze zbliżonym do 

RAL 7035 („jasno szary”), z antybakteryjną powłoką proszkową w kolorze zbliżonym do 
RAL 9010 („czysta biel”) lub ze stali nierdzewnej 1.4301 
- Typ RL: trzecia osłona z dodatkową izolacją 30 mm 

 
Konstrukcja modułowa 
Połączenie za pomocą śrub umożliwia demontaż obudowy, ułatwiając montaż na miejscu. Zaczepy do 
podnoszenia przewidziano na górze obudowy.  
 
Drzwi inspekcyjne 
Drzwi inspekcyjne posiadają klasę mostków termicznych TB1. Uszczelnienie drzwi jest typu  
wieloprofilowego. Uszczelki są mocowane do drzwi w sposób samo zabezpieczający oraz umożliwiający 
całkowity demontaż. Uszczelnione naroża są ukośnie frezowane i prawidłowo wykonane w celu 
uniknięcia nierówności oraz zapewnienia stałego docisku i możliwie najlepszej szczelności. 
Opcjonalne są okna wykonane z akrylu lub szkła izolacyjnego klasy TB1 – patrz „Dane techniczne”. 
 
Opcje - Szyba akrylowa (zgodnie z normą PN EN 13053) 

- Szyba izolowana o mostkach termicznych klasy TB1 (zgodnie z normą VDI 3803-1) 
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Podstawa (podłoga) obudowy 
Brak trudnodostępnych rogów lub wgłębień, bardzo łatwa do utrzymania czystości. Podłoga obudowy 
galwanizowana. 
 
Opcje - Wykonanie z dodatkową powłoką proszkową osłony wewnętrznej w kolorze zbliżonym  

do RAL 7035 („jasno szary”), z antybakteryjną powłoką proszkową w kolorze zbliżonym  
do RAL 9010 („czysta biel”) lub ze stali nierdzewnej 1.4301 

- Typ RM - rama z przekładką termiczną (mostki termiczne klasy TB1) 
- Typ RL – kraty w konstrukcji ramy 
- Typ RL – trzecia osłona, zgodna z zasadami dla zwiększonych wymagań higienicznych 
- Typ RL – trzecia osłona z dodatkową izolacją 30 mm 

 
Tace ociekowe 
Możliwe jest dostarczenie centrali z podłogą ze zintegrowanymi tacami ociekowymi. W wersji  
standardowej wanny ociekowe są spawane laserowo i wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Tace  
nachylone są optymalnie a skropliny odprowadzane zostają w najniższym punkcie. Ich wysokość wynosi 
80 mm (Typ RL) lub 120 mm (Typ RM). Sposób montażu i szczegóły rodzaju stali nierdzewnej – patrz 
„Dane techniczne”. 
Szczelność gazową i cieczową uzyskuje się przez spawanie laserowe w atmosferze gazu obojętnego. 
Wykonuje się je z doskonale gładkiej spoiny, jej powierzchnia jest zarówno atrakcyjna pod względem 
wizualnym jak i odpowiednia pod względem wymagań higienicznych. W przeciwieństwie do  
konwencjonalnie spawanych tac, w tacach spawanych laserowo nie występują zniekształcenia, dzięki 
występowaniu bardzo małych obciążeń termicznych i efektowi minimalnej ilości wytworzonego ciepła  
w obszarze spawanym. 
 
Opcje    - Wykonanie z dodatkową ochroną powierzchni w postaci farby epoksydowej w kolorze  

RAL 7043 („ciemny szary”) 
Rama podstawy 
Rama podstawy wykonana z uniwersalnych U-profili we wszystkich sekcjach modułów obudowy,  
standardowa wysokość 100mm. Materiał: 3mm blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z dodatkową 
powłoką proszkową (w kolorze zewnętrznej powłoki) dla doskonałej ochrony przed korozją.  
 
Opcje - U-profil ramy o wysokości bazowej 200, 306 lub 406 mm 

- Typ RL z ramą z przekładką termiczną – mostki termiczne klasy TB1 
 
Przepustnice wielopłaszczyznowe 
Przepustnice wielkopłaszczyznowe mogą być montowane wewnątrz lub na zewnątrz centrali.  
Standardowa wersja jest wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, z profilowanymi łopatkami  
i napędzana przekładnią zębatą. Montaż i konstrukcja - patrz „Dane Techniczne”. 
 
Opcje - Przepustnice wykonane z aluminium, ocynkowane i malowane proszkowo lub ze stali  

nierdzewnej 1.4301 
- Klasa szczelności według PN EN 1751: Klasa 2 lub 4 
- Siłowniki z zewnętrznymi dźwigniami 
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Detale konstrukcyjne 
Obudowy centrali dla instalacji zewnętrznych 
 
Zintegrowane centrale dachowe są opisane w VOP Part C/ DIN 18379 i powinny być traktowane jak część 
instalacji budynku. Produkowane są zgodnie z zasadami inżynierii mechanicznej zatem nie należy ich 
postrzegać jako część budynku. Jak określono w normach PN EN 13053 i VDI 3803, podstawa obudowy nie 
może zastępować dachu budynku! Obudowy central robatherm przeznaczone do instalacji zewnętrznej  
posiadają następujące dodatkowe funkcje: 
 

Odporność na działanie warunków atmosferycznych 
Wykonanie z odporną na promieniowanie UV folią dachową, okapami dachowymi, rowkami pogodowymi 
w kolorze jasno szarym. 
 
Czerpnia i wyrzutnia powietrza 
Opcje - Okap ochronny lub żaluzje pogodowe wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej  

ogniowo z dodatkową powłoką proszkową w tym samym kolorze co osłona zewnętrzna  
(zgodnie z norma PN EN 13053) 

- Komora wlotowa powietrza zewnętrznego z tacą ociekową (patrz – Tacki ociekowe)  
i drzwiami inspekcyjnymi (zgodnie z normą PN EN 13053) 

 
Drzwi inspekcyjne 
Opcje - Wszystkie drzwi inspekcyjne o minimalnej szerokości 459m posiadają przyrząd  

mocujący zabezpieczający przed przypadkowym zamknięciem drzwi  
(jak określono w VDI 3803-1) 

 
Przepustnice wielopłaszczyznowe 
Opcje - Wszystkie przepustnice instalowane wewnątrz (jak określono w VDI 3803-1) 

- Przepustnice powietrza zewnętrznego wykonane z aluminium o klasie szczelności 2  
(zgodnie z wytycznymi AHU Guideline 01) 

- Przepustnice wykonanie z aluminium, galwanizowane i malowane proszkowo lub ze sta 
li nierdzewnej 1.4301 

- Klasa szczelności według PN EN 1751: Klasa 2 lub 4 
- Siłowniki z zewnętrznymi dźwigniami 

 
Rama podstawy 
Dzięki konstrukcji ramy wykonanej z uniwersalnych U-profili (patrz „ Konstrukcja obudowy centrali 
robatherm”) muszą być zapewnione jedynie dwa podłużne dźwigary dla centrali głębokości 2,5m  
(lub 3 dźwigary dla 5m). 
 
Opcjonalnie - Okapnik wykonany z blachy stalowej ocynkowanej na gorąco malowana proszkowo w  

kolorze zbliżonym do koloru osłony zewnętrznej 
 



 

Z zastrzeżeniem zmian technicznych Strona 7 z 7 © robatherm 02/2017 

Detale konstrukcyjne  
Obudowy centrali o zwiększonych wymaganiach higienicznych 
 
Należy wziąć pod uwagę szereg dodatkowych wytycznych dla central o zwiększonych wymaganiach higien-
icznych. Większość z nich zawarte są już w standardzie central wentylacyjnych robatherm – patrz wyżej. 
Przykłady wymogów konstrukcyjnych zwiększających wymagania higieniczne, wykraczających poza standard 
robatherm, obejmują: 
 

Przepustnice wielopłaszczyznowe 
Opcje - Przepustnice na wszystkich otworach wlotowych i wylotowych powietrza (zgodnie z normą DIN  

1946-4) 
- Siłownik z połączonymi dźwigniami tj. mechanizm napędowy poza strumieniem 

powietrza (zgodnie DIN 1946-4) 
- Klasa szczelności według EN 1751: Klasa 2 lub 4 (zgodnie z PN EN 13053) 
- Przepustnica wielopłaszczyznowa od strony pomieszczeń klasy szczelności 4 zgodnie z 

PN EN 13053) 
- Przepustnice wykonanie z aluminium, stali galwanizowanej, malowanej proszkowo lub 

nierdzewnej 1.4301 (zgodnie z normą DIN 1946-4) 

 
Osłona wewnętrzna 
Opcje - Panele boczne i wszystkie inne elementy mające kontakt ze strumieniem powietrza  

wykonane z galwanizowanej ogniowo blachy stalowej z dodatkową powłoką proszkową  
(zgodnie z normą DIN 1946-4) w kolorze zbliżonym do RAL 7035 („jasno szary”) lub z  
antybakteryjną powłoką proszkową w kolorze RAL 9010 („czysta biel”) 

- Wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4301  
 

Drzwi inspekcyjne 
Opcje - Wszystkie elementy funkcjonalne posiadają drzwi inspekcyjne  

(zgodnie z PN EN 13053) 
- Drzwi inspekcyjne w sekcji filtrów i wentylatorów z oknem kontrolnym i oświetloną  

komorą (zgodnie z DIN 1946-4) 
 

Podłoga obudowy 
Opcje - Powierzchnie przypodłogowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301  

(zgodnie z DIN 1946-4) 
- Stal nierdzewna 1.4571 
- Typ RL – trzecia osłona, odpowiadająca konstrukcji.  
 

Podłączenie centrali 
Opcje - Gładkie, izolowane akustycznie podłączenie centrali z galwanizowanej ogniowo blachy  

stalowej z dodatkową powłoką proszkową w tym samym kolorze co osłona zewnętrzna.  
Zaprojektowane jako rama U-profilu z pośrednią warstwą izolacyjną  
(komórki zamknięte), wraz z połączeniem elastycznym (zgodnie z DIN 1946-4)  

- Izolowane akustycznie połączenie centrali, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301  
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