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WENTYLACJA DECENTRALNA
skutecznym rozwiÈzaniem dla pojedynczych pomieszczeñ
okiennymi, podokiennymi, których zadaniem
jest uzupeïnianie strat powietrza spowodowanych pracÈ wentylatorów. W rzeczywistoĂci jednak takie systemy czÚsto nie sÈ skuteczne poniewaĝ uĝytkownicy lokali zamykajÈ lub
wrÚcz zaklejajÈ nawietrzaki, które w okresie
zimowym wychïadzajÈ pomieszczenia oraz
przepuszczajÈ do nich haïas z zewnÈtrz.

KIEDY ZASTOSOWAm
WENTYLACJ}
DECENTRALNk?

W

ïaĂciciele mieszkañ czÚsto borykajÈ siÚ z problemami skutecznej
wymiany powietrza. Centralna
wentylacja z systemem kanaïów rozprowadzonym na wiele pomieszczeñ nadal nie jest
standardem, takĝe w nowych domach wielorodzinnych. Wielu z mieszkañców zajmuje wyremontowane lokale w tzw. starym
budownictwie, gdzie przy zastosowaniu nowoczesnych, szczelnych okien ibdrzwi, tradycyjna wentylacja grawitacyjna nie speïnia
juĝ swojego zadania.
Efekty jej nieskutecznego dziaïania nie
trudno przewidzieÊ: nawracajÈca wilgoÊ,
grzyb, zwiÚkszenie poziomu CO2, za którymi idzie zïe samopoczucie, zmÚczenie
czy problemy z efektywnym snem i alergiami. Przewietrzanie pomieszczeñ za pomocÈ
otwierania okien wychïadza pomieszczenia
w sezonie zimowym, w pozostaïych porach
roku zaĂ powoduje napïywu zanieczyszczeñ,
drobinek kurzu i insektów, podczas upaïów
– dodatkowo podnosi temperaturÚ wewnÈtrz
pogarszajÈcÈ samopoczucie. Spotykane sÈ
równieĝ rozwiÈzania wspomagajÈce wentylacjÚ grawitacyjnÈ, w których skïad wchodzÈ wentylatory wyciÈgowe montowane w pomieszczeniach w poïÈczeniu z nawietrzakami

Idealnym rozwiÈzaniem, niepowodujÈcym
strat ciepïa dla nowobudowanych domów jest
wentylacja centralna z rekuperacjÈ. W przypadku jednak, kiedy dysponujemy mieszkaniem juĝ urzÈdzonym, gdzie nie ma przewidzianego miejsca na umieszczenie centrali
wentylacyjnej oraz rozprowadzenia kanaïów
bez koniecznoĂci gïÚbokiej ingerencji w konstrukcjÚ Ăcian i wykonania dodatkowej zabudowy maskujÈcej system wentylacyjny, istnieje inne rozwiÈzanie, które jest równie
skuteczne i do tego minimalizuje koszty i nakïad pracy.
W takim przypadku z pomocÈ przychodzi
nam wentylacja decentralna. System wentylacji Blauberg wykorzystuje jednostki montowane bezpoĂrednio na Ăcianie zewnÚtrznej budynku np. VENTO EXPERT czy FRESHBOX
Montowane sÈ one w poszczególnych pomieszczeniach zapewniajÈc staïÈ wymianÚ powietrza. Powietrze zuĝyte jest zasysane przez urzÈdzenie, które poprzez wymiennik ceramiczny
(w którym nastÚpuje kumulacja i odzysk ciepïa) jest usuwane na zewnÈtrz. Odzyskane
wbten sposób ciepïo jest przekazywane do pobieranego z zewnÈtrz Ăwieĝego powietrza,
które zostaje wtïoczone do pomieszczenia.
Cykliczna praca urzÈdzeñ zapewnia staïÈ wymianÚ powietrza bez efektu wychïadzania pomieszczenia. UrzÈdzenia typu VENTO oraz
FRESHBOX moĝna montowaÊ wbdowolnym pomieszczeniu mieszkalnym celem poprawienia
w nim jakoĂci powietrza.

PODSTAWOWE
ZALETY WENTYLACJI
DECENTRALNEJ OPARTEJ NA
URZkDZENIACH BLAUBERG:
Ã Freshbox 100 White i Black z pilotem.

brak koniecznoĂci rozprowadzania systemu kanaïów – oszczÚdnoĂÊ pracy i kosztów;

Ã VENTO Expert A50-1 W z pilotem.

montaĝ przezĂcienny z wylotem bezpoĂrednio na zewnÈtrz – krótki kanaï powietrzny minimalizuje opory powietrza
wystÚpujÈce wbtradycyjnym systemie centralnym;
ïatwy montaĝ;
skutecznoĂÊ odzysku ciepïa do 97%, dziÚki
zastosowaniu najwyĝszej jakoĂci wymienników (rekuperatorów);
niski pobór mocy oraz zapewnienie niezawodnej staïej pracy dziÚki silnikom EC;
cicha praca – zapewnienie komfortu osobom przebywajÈcym w pomieszczeniu,
równieĝ podczas snu;
wygodne sterowanie
za pomocÈ pilota lub
WiFi np. za poĂrednictwem smartfona
(opcja);
moĝliwoĂÊ programowania trybów pracy
dziÚki zastosowanej
automatyce;
zastosowanie filtrów
powietrza – ograniczenie napïywu zanieczyszczeñ, instektów,
pyïu i smogu do pomieszczeñ;
estetyczny design, dyskretnie wpisujÈcy siÚ
w kaĝde wnÚtrze.
WiÚcej informacji na www.blauberg.pl. }
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