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Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja wentyla-

cyjna z odzyskiem ciep a przeznaczona dla domu jedno-

rodzinnego, czy te  obiektów u yteczno ci publicznej,

powinna spe nia  kilka wymogów. Oprócz wysokiej sku-

teczno ci odzysku ciep a powinna by  energooszcz dna,

(zu ywaj ca minimalne ilo ci energii elektrycznej), po-

winna by  tania w eksploatacji oraz zapewnia  komfort

wynikaj cy z dobrej jako ci powietrza i cichej pracy ca e-

go systemu.

My l c o wentylacji mechanicznej pami tajmy o doborze

centrali wentylacyjnej o wysokim wspó czynniku odzysku

ciep a, a tak e o prawid owym doborze pozosta ych ele-

mentów systemu (kana y, anemostaty, nagrzewnice itp.),

których wp yw na sprawne dzia anie ca ego sytemu jest

nie do przecenienia.

Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej, takie jak

gruntowy wymiennik ciep a czy po czenie instalacji wen-

tylacyjnej z instalacj  rozprowadzenia ciep ego powietrza

z kominka, mog  w znacznym stopniu poprawi  parame-

try powietrza nawiewanego, jednak prawid owe zaprojek-

towanie i wykonanie ma tu zasadniczy wp yw na ostatecz-

ny efekt w postaci sprawnie dzia aj cej instalacji i zado-

wolonego klienta.

Centrale wentylacyjne z krzy owymi rekuperatorami serii

MISTRAL produkcji firmy Pro-Vent z Opola spe niaj  naj-

ostrzejsze wymagania szerokiej rzeszy inwestorów. Seri

tych central stanowi 21 modeli o wydajno ciach strumie-

nia powietrza od 100 do 6000 m3/h – w tym wykonane

specjalnie z podwójnym wymiennikiem krzy owym centra-

le serii duo. Centrale Mistral charakteryzuj  si  wyj tkowo

cich  prac  dzi ki zastosowaniu niskoszumowych wentyla-

torów promieniowych Ca o  urz dzenia umieszczona jest

w estetycznej, d wi koszczelnej obudowie, zabezpieczo-

nej gumowymi stopkami przed przenoszeniem drga  na

pod o e. We wszystkich modelach central sterowanie re-

alizowane mo e by  przez 3-funkcyjny prze cznik lub za

pomoc  programowalnego, procesorowego sterownika.

W tym przypadku sterowanie prac  centrali jest bardzo

rozbudowane. U ytkownik dostaje do wyboru 7 wbudo-

wanych programów lub mo e zapisa  3 swoje, dostoso-

wane do jego indywidualnych wymaga . Sterownik po-

zwala na programowanie wydajno ci pracy w ci gu dnia

jak i ca ego tygodnia, p ynnie steruje prac  nagrzewnicy

wodnej. Mo e by  rozbudowywany o funkcje kontroli za-

brudzenia filtrów. Doskonale sprawdza si  przy sterowaniu

prac  central basenowych, montowanych w przydomo-

wych halach basenowych. Na podstawie wilgotno ci

i temperatury powietrza wewn trz steruje prac  nagrzew-

nicy i optymalizuje proces wymiany powietrza.

Zalet  central jest równie  niskie zu ycie energii elektrycz-

nej i minimalne koszty eksploatacyjne (koszt filtrów).

W miejsce drogich w eksploatacji nagrzewnic elektrycz-

nych, w tych rozwi zaniach standardowo stosowany jest

elektroniczny uk ad antyzamro eniowy, wykorzystuj cy

ciep o powietrza usuwanego z budynku do rozmra ania

rekuperatora. Oczywi cie mo liwe jest opcjonalne stoso-

wanie nagrzewnicy elektrycznej. 

Centrale serii MISTRAL mog  wspó pracowa  z systemem

gruntowego wymiennika ciep a, z klimatyzatorami kana o-

wymi typu split, z nagrzewnicami elektrycznymi i wodnymi. 

Centrale osi gaj  sprawno ci do 92%. 

Najlepszy jednak rekuperator mo e zosta  oceniony bar-

dzo negatywnie w przypadku wadliwego wykonania sys-

temu instalacji wentylacyjnej. Niew a ciwie dobrane red-

nice i typy kana ów powietrznych, niew a ciwie dobrane

i umiejscowione anemostaty czy wr cz nieprawid owo wy-

konany odp yw skroplin mog  spowodowa  nieprawid o-

we dzia anie ca ej instalacji.

Dlatego rozbudowane systemy powinny by  najpierw po-

prawnie zaprojektowane, a w kolejnym etapie sprawnie

i dobrze wykonane. Wtedy otrzymamy to czego oczekiwali-

my – sprawny i oszcz dny system wentylacji mechanicznej.
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