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Prezentacja firmowa

Wspó czesne budownictwo narzuca wy-

konywanie budynków szczelnych i dobrze 

ocieplonych, a to wymusza stosowanie wen-

tylacji mechanicznej. Wentylacja grawita-

cyjna w szczelnych budynkach nie dzia-

a. Powoduje to szybkie ich zagrzybianie 

i rujnowanie zdrowia u ytkowników, jak 

równie  degradacj  substancji budowlanej 

( cian, itd).

Dobrze zaprojektowany i wykonany system 

wentylacyjny z odzyskiem ciep a w domu 

mieszkalnym, powinien optymalizowa  na-

st puj ce procesy:

 odzysk ciep a z powietrza usuwanego,

 koszty eksploatacyjne systemu,

 wielko  wymiany i sposób organizacji 

przep ywów powietrza.

Dodatkowo system taki znacz co powinien 

wp ywa  na popraw  parametrów czysto ci 

powietrza.

W ka dej centrali wentylacyjnej, wewn trz 

obudowy, zamontowane s  filtry, lecz nie za-

wsze dobrze spe niaj  one swoje zadanie. 

Cz sto s  zbyt ma ych rozmiarów i o niskiej 

skuteczno ci filtracji. Filtry, które firma 

Pro-Vent montuje w swoich centralach 

MISTRAL  s  du ych rozmiarów, co daje 

ma e opory przep ywu powietrza (czyli cen-

trala si  „nie dusi”), o minimalnej klasie G4. 

Filtry takie skutecznie zatrzymuj  do 90% 

py ów, cznie z py kami drzew i traw (co 

jest wa ne dla alergików). Dodatkowo Pro-

Vent zaleca wymian  filtrów co 3 miesi ce. 

Z tego powodu, wed ug polityki firmy, s  one 

dost pne w niskiej cenie. Doskona ym uzu-

pe nieniem systemu wentylacji jest po cze-

nie go z p ytowym wymiennikiem grunto-

wym Pro-Vent Geo. Uk ad taki pozwala na 

maksymalny odzysk ciep a do 96% i jed-

nocze nie poprawia parametry higienicz-

ne powietrza dostarczanego do pomiesz-

cze . Jak potwierdzaj  badania Wojewódzkiej 

Stacji Epidemiologicznej powietrze po przej-

ciu przez p ytowy GWC Pro-Vent Geo  jest 

oczyszczone z zarodników grzybów i zawiera 

znacznie mniej bakterii. Jest ono tak e dodat-

kowo nawil one zim , co ma du e profilak-

tyczne znaczenie dla naszego organizmu. 

Kompleksowa propozycja firmy Pro-Vent 

(system wentylacji w po czeniu z p ytowym 

GWC), to ultraenergooszcz dne i innowacyj-

ne rozwi zanie. Dla ró nych wielko ci do-

mów proponujemy ró ne wielko ci syste-

mów, dostosowane do ich specyfiki. 

Zapraszamy na strony www.pro-vent.pl 

i www.wymiennikgruntowy.pl by szerzej 

zapozna  si  z nasz  ofert .

Jak po czy  razem te dwa parametry. Proste – przez system wen-

tylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep a. Potocznie mówimy, e

trzeba w domu zamontowa  rekuperator – czyli central  wentylacyjn ,

która ma wbudowany wymiennik pozwalaj cy na odzyskiwanie ciep a

z powietrza usuwanego z domu.

Zdrowie i energooszcz dno
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