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Prezentacja firmowa

System Sentinel zosta  opracowany spe-

cjalnie pod k tem obs ugi wentylacyj-

nej pomieszcze , do których konieczne jest 

dostarczanie zmiennej ilo ci powietrza, a  in-

tensywno  przep ywu musi podlega atwej 

regulacji. Zastosowanie tego rozwi zania po-

zwala osi gn  u ytkownikowi wiele korzy-

ci, zarówno eksploatacyjnych, jak i czysto 

ekonomicznych. 

W a ciwo ci:
 Skuteczno  i stabilno  dzia ania osi -

gni te dzi ki zastosowaniu wydajnego cen-

tralnego wentylatora kana owego, zintegro-

wanego z uk adem steruj cym. 

 Dopasowany do aktualnych potrzeb stru-

mie  powietrza – kontrol  nad przep y-

wem sprawuje elektroniczny uk ad steruj -

cy, wspó pracuj cy z prostymi peryferyjnymi 

czujnikami i regulatorami usytuowanymi 

w poszczególnych pomieszczeniach oraz na-

wiewnikami okiennymi lub ciennymi.

 Ni sze zu ycie energii przez wentylato-

ry EC-DC w stosunku do tradycyjnych syste-

mów wentylacji mechanicznej.

Redukcja kosztów zwi zanych ze strata-

mi ciep a wynikaj cymi z procesu wentyla-

cji – osi gni te dzi ki dostosowaniu poziomu 

wentylacji do potrzeb u ytkownika, zgodnie 

z zasad  „wentylowa  kiedy trzeba i ile trzeba”.

 Uniwersalno  zastosowania – szeroka

gama urz dze  – do kana ów o rednicach 

od 100–500 mm oraz o wydatkach powie-

trza w zakresie 100–550 m3/h, urz dzenia 

dost pne w wykonaniach do zabudowy we-

wn trznej i zewn trznej, maj ce zastosowa-

nie w uk adach wentylacji wywiewnej oraz 

nawiewno-wywiewnej.

 D ugotrwa e dzia anie. 

Dodatkowo system Sentinel jest zabez-

pieczony przed zmiennymi warunkami ze-

wn trznymi. Elementy s  chronione obudo-

w  z blachy zabezpieczon  galwanicznie, 

a wersji zewn trznej dodatkowo chronio-

ne pow ok  epoksydow .  Skrzynka obu-

dowy wy cie ana jest wewn trz warstw

izolacji akustyczno-termicznej (klasa „0”). 

System jest atwy w projektowaniu, instala-

cji i eksploatacji. Monta  nale y powierzy

wyspecjalizowanemu personelowi, jed-

nak wi kszo  czynno ci konserwacyjnych 

mo e by  przeprowadzonych samodzielnie 

przez konserwatora systemu.  W konstruk-

cji rozwi zania zadbano równie  o odpo-

wiednio wystylizowany wygl d elementów 

wewn trznych systemu tak, aby kompono-

wa y si  one z ró nymi rodzajami wystro-

ju wn trz. 

Urz dzenia przystosowane s  do zdalnego 

zarz dzania w systemie BMS. 

System Sentinel jest zgodny z najnowszy-

mi standardami i zaleceniami UE dotycz cy-

mi zu ycia energii, np. certyfikacji energe-

tycznej budynków. 

Dane techniczne
Wentylatory systemu Sentinel dost pne s

w dwóch uk adach pracy: CP – sta ego ci -

nienia i S – hierarchicznej. Maj  wydajno

do 5300 m3/h i spr  na poziomie do 700 Pa. 

rednice kana ów przy czeniowych od 

100 mm do 500 mm. Urz dzenia s  dost p-

ne w wersjach dachowych IPX5 i wewn trz-

nych IPX2 oraz  z pojedynczym lub podwój-

nym wentylatorem (bli niaczym). 

Nap dy wyposa ono w zintegrowany elek-

troniczny uk ad steruj cy z wbudowanym 

programatorem i wy wietlaczem cyfrowym.

System Sentinel to ca kowicie automatyczny, inteligentny i energooszcz d-

ny system wentylacji mechanicznej. Rozwi zanie to przeznaczone jest do 

stosowania w budynkach mieszkalnych, hotelowych, biurowych czy szkolnych 

– mówi c najpro ciej – w miejscach, gdzie intensywno  wykorzystywania 

uk adów wentylacyjnych jest zmienna i roz o ona w czasie.

SentinelSentinel – system mechanicznej 
wentylacji „na danie”
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System Instalacyjny 2008 roku
System mechanicznej wentylacji mieszka  „na danie” Sentinel firmy Flop System 

zwyci y  w kategorii Klimatyzacja, Wentylacja w trzeciej edycji konkursu na 

najlepszy produkt roku w bran y instalacyjnej – System Instalacyjny roku 2008.
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