
Charakterystyka oogólna
Wentylacja mechaniczna oparta na centralach Mistral

oprócz komfortowej i wydajnej wentylacji pozwala tak¿e na

oszczêdnoœæ ciep³a (odzyskiwane jest ciep³o z powietrza

usuwanego – dla central dwurekuperatorowych nawet do

92%). Powietrze nawiewane do pomieszczeñ jest filtrowane

– wolne od kurzu, a w przypadku filtrów dok³adnych nawet

od powoduj¹cych alergiê py³ków kwiatów i traw. Centrale

Mistral, w procesie wentylacji, usuwaj¹ równie¿  nadmiar

wilgoci z pomieszczeñ, zapobiegaj¹c  zagrzybieniu œcian.

Uzupe³nieniem systemu wentylacji jest gruntowy wymien-

nik ciep³a Provent-Geo. Pozwala on na dodatkowy odzysk

ciep³a z gruntu zim¹ i ch³odzenie powietrza latem. Korzyœci

ze stosowania uk³adu wentylacji mechanicznej w po³¹cze-

niu z gruntowym wymiennikiem ciep³a to znaczne obni¿e-

nie kosztów ogrzewania, optymalna praca urz¹dzeñ do

odzysku ciep³a, zapobieganie nadmiernej suchoœci powie-

trza zim¹, zapewnienie ch³odu w porze letnich upa³ów.

Centrale firmy Pro-Vent znajduj¹ zastosowanie w domkach

jednorodzinnych, a du¿e zró¿nicowanie wielkoœci central

pozwala na ich dopasowanie do prawie ka¿dej wielkoœci

domu. Stosowane s¹ te¿ w obiektach u¿ytecznoœci publicz-

nej, biurach, pubach, sklepach,  salonach kosmetycznych,

fryzjerskich itp.

Charakterystyka budowy central Mistral: 

1 lub 2 krzy¿owe wymienniki ciep³a 

2 du¿e filtry powietrza (klasy EU4 do EU7 ) 

system odprowadzania skroplin

uk³ad przeciwzamro¿eniowy

obudowa z tworzywa PVC w kolorze bia³ym

zasilanie 230 V

mo¿liwoœæ monta¿u nagrzewnic elektrycznych, wodnych,

kana³owych zewnêtrznych

wersje central stoj¹ce, podwieszane lub le¿¹ce

w ofercie posiadamy te¿ centrale w wersji basenowej z recyr-

kulacj¹ powietrza nawiewanego  stosowane w ma³ych, domo-

wych, krytych basenach.

Centrale  izolowane termicznie: pianka polietylenowa

Materia³ wymiennika ciep³a: polipropylen

Funkcje: centrale  mog¹ byæ wyposa¿one w dwa typy regulato-

rów; sterownik procesorowy manualny: trzystopniowa regulacja

wydajnoœci przep³y-

wu powietrza,

ewentualnie stero-

wanie nagrzewnic¹

zewnêtrzn¹, wspó³-

praca z GWC. 

Automatyka: (regulacja rozbudowana) sterownik procesorowy

programator tygodniowy, pozwalaj¹cy na regulacjê wydajno-

œci w 4 zakresach, programowanie ka¿dego dnia tygodnia,

ustawianie parametrów nagrzewnicy, informuj¹cy o koniecz-

noœci wymiany filtrów, zatrzymuj¹cy centralê w razie po¿aru.

w wersji rozbudowanej: p³ynne sterowanie zaworem trójdro-

gowym nagrzewnicy wodnej,

sterowanie prac¹ centrali na podstawie wilgotnoœci lub tem-

peratury,

uk³ad sygnalizacji 2 presostatów (np. filtrów).

Wspó³praca z GWC: do wspó³pracy z gruntowym wymienni-

kiem ciep³a PROVENT-GEO stworzyliœmy centralê duo

o odzysku ciep³a 92% (podwójny wymiennik krzy¿owy) wraz

z przepustnic¹, pozwalaj¹c¹ na prze³¹czenie siê pomiêdzy

czerpni¹ œcienn¹ i gruntow¹. Dodatkowa centrala ma by-pass

wymienników.

Gwarancja: 2 lata pod warunkiem monta¿u urz¹dzeñ elek-

trycznych przez uprawnionego elektryka.
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PRO-VVENTile tto kkosztuje –– ppropozycja ffirmy

CENTRALE  MISTRAL – wentylacja mechaniczna,

GEO-SYSTEM wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep³a

w po³¹czeniu z gruntowym wymiennikiem ciep³a 

CENTRALA MISTRAL 400  –  4685 z³

CENTRALA MISTRAL 650  –  5795 z³

Dodatkowo mo¿liwe jest dodanie wymiennika gruntowego PRO-VENT

GEO (dobrany odpowiednio do Mistral 400 i 650), który pozwala na

dodatkowy odzysk ciep³a z gruntu zim¹ i sch³odzenie powietrza latem

www.wymiennikgruntowy.pl

Koszt centrali wentylacyjnej z rekuperatorem

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE

ul. Poœwiatowskiej 3-5, 45-002 Opole

tel. 077 441 12 56, tel./faks 077 441 12 87

www.provent.pl

Provent.qxd  2007-09-15  11:54  Page 198


