ARTYKU PROMOCYJNY GROUND-THERM

System rozprowadzenia powietrza VENTIFLEX® PLUS

wspomagany przez rurowy, gruntowy wymiennik ciepïa GROUND-THERM GWC
SYSTEM WENTYLACJI
MECHANICZNEJ VENTIFLEX®
– SKUTECZNA METODA NA
DOBRE SAMOPOCZUCIE

WiÚkszoĂÊ czasu swojego ĝycia spÚdzamy
wbpomieszczeniach zamkniÚtych. Nadal jednak niewiele osób zdaje sobie wbpeïni sprawÚ zbtego, jak duĝy wpïyw na nasze samopoczucie ibstan zdrowia ma jakoĂÊ powietrza
wbtych pomieszczeniach. GromadzÈce siÚ
wbkiepsko wentylowanym budynku szkodliwe substancje mogÈ powodowaÊ nie tylko brak koncentracji ibuczucie zmÚczenia,
ale równieĝ wywoïywaÊ reakcje alergiczne,
bóle gïowy oraz choroby dróg oddechowych,
abnawet dziaïaÊ rakotwórczo. ½le dziaïajÈca wentylacja jest teĝ przyczynÈ nadmiernej
wilgoci, która powoduje zagrzybienie Ăcian.
Moĝemy temu skutecznie przeciwdziaïaÊ instalujÈc system wentylacji mechanicznej zbodzyskiem ciepïa. Jednym zbnajlepszych
systemów wentylacji wbdomach jednorodzinnych lub mieszkaniach jest system rozdzielaczowy. Wbsystemie tym powietrze zbrekuperatora kierowane jest do rozdzielaczy, zbktórych
rozprowadzane jest elastycznymi kanaïami
obniewielkiej Ărednicy do tzw. skrzynek rozprÚĝnych znajdujÈcych siÚ wbposzczególnych
pomieszczeniach. PracÚ takiego systemu dobrze obrazuje animacja przedstawiona na
stronie: http://www.ground-therm.com/.

Przedstawiony tutaj system VENTIFLEX®
PLUS zdecydowanie wyróĝnia siÚ spoĂród innych systemów na rynku. Jest to system niezwykle uniwersalny – skïada siÚ
zb10-ciu moduïów, zbktórych, jak zbklocków lego, moĝna zbudowaÊ praktycznie dowolny rozdzielacz lub skrzynkÚ rozprÚĝnÈ.
Zarówno elastyczne kanaïy wentylacyjne
VENTIFLEX® jak ibksztaïtki VENTIFLEX®
PLUS cechujÈ siÚ niewielkimi rozmiarami, przez co ïatwo je schowaÊ pod wylewkÈ bÈdě na sufitem podwieszanym, co nie
zaburza to estetyki budynku. Moduïy systemu VENTIFLEX® PLUS, jak ibkanaïy
VENTIFLEX® sÈ wykonane zbwysokiej jakoĂci plastiku, przez co system nie jest naraĝony na korozjÚ, jak ma to miejsce wbprzypadku systemów metalowych.
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Wszystkie systemy Ground-Therm zabezpieczone sÈ za pomocÈ mikro-srebra
przed rozwojem grzybów, pleĂni oraz bakterii, stanowiÈcych duĝe zagroĝenie wszelkich ukïadów wentylacyjnych. SkutecznoĂÊ
biobójcza wszystkich przedstawionych systemów zostaïa potwierdzona badaniami przeprowadzonymi wbdwu niezaleĝnych laboratoriach (Instytut Biopolimerów
ibWïókien Chemicznych wbodzi oraz BLIRT
(BioLab Innovative Research Technologies)
wbGdañsku) przez co produkty te uzyskaïy certyfikaty PZH (HK/K/0390/01/2016,
HK/B/0238/01/2012 , HK/B/0207/01/2015). Jest
to gwarancja higieny powietrza, które dostarczane jest do budynku przez te systemy.
Prawidïowo zaprojektowane instalacje
systemów GWC oraz wentylacji sÈ wydajne
ibcechujÈ siÚ niskimi oporami przepïywu.
Prawidïowy projekt dostarczÈ ci nasi projektanci lub wspóïpracujÈce zbnami firmy.
Pytania proszÚ kierowaÊ pod adres:
projekty@ground-therm.com }

GRUNTOWY WYMIENNIK
CIEPA – EKOLOGICZNA
KLIMATYZACJA
Doskonaïym uzupeïnieniem prawdziwie
wydajnego systemu wentylacji jest gruntowy wymiennik ciepïa. Wb zimie pozwala wykorzystaÊ ciepïo zbgruntu do wstÚpnego podgrzania powietrza dostarczanego do
domu. Latem zaĂ, pozwala to powietrze sku-
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tecznie schïodziÊ, zapewniajÈc komfortowy
klimat wewnÈtrz budynku. GWC bowiem,
schïadzajÈc powietrze latem, nie przesusza
go tak jak robi to klimatyzator, lecz zapewnia wïaĂciwÈ jego wilgotnoĂÊ. Poza tym
eksploatacja GWC jest niemalĝe darmowa –
koszt pracy GWC mieĂci siÚ wbkoszcie pracy
rekuperatora.
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