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Alueilla, joissa on korkea ilman kosteus tai rakennuksissa, joissa käytetään kuivaa jäähdytysjärjestelmää (jäähdytetyt katot tai

In regions with high air temperature and humidity or buildings with dry cooling systems (chilled beams, chilled ceilings),
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(3) Jälkilämmitys: tarvitaan, jotta sisäänpuhalluslämpötila saadaan haluttuun lämpötilaan. Tämä voidaan tehdä:
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ཱི0RECOOLING The sensible wheel does not only reheat the supply air, it simultaneously precools the exhaust air and
makes the sorption wheel work even more efﬁcient.
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Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kaksoisroottorijärjestelmän lisäkustannus perinteiseen järjestelmään verrattuna säästyy alempina in-
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supply costs. Accurate total investment costs analyze of the complete installation will show major savings in initial costs.

Sekä jäähdytys- että lämmityskustannuksissa saatava säästö tulee näin lisäbonuksena koko investoinnille.

Both cooling and heating energy savings will be additional proﬁt of the investment.
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Poistoilma 24°C
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