Artykuï promocyjny

Rekuperatory ALNOR – 3 modele, abzaspokojÈ Twoje potrzeby
Wb nowopowstajÈcych budynkach inwestorzy stawiajÈ coraz wiÚkszy nacisk na
ich energooszczÚdnoĂÊ, dÈĝÈc do minimalizacji strat ciepïa. Ob ile na etapie
projektowania moĝna stosunkowo ïatwo
zrealizowaÊ system wentylacji zb odzyskiem ciepïa, obtyle wbprzypadku istniejÈcych zabudowañ nie zawsze jest to moĝliwe. Efektywnym, prostym wb montaĝu
ibobsïudze rozwiÈzaniem sÈ rekuperatory wewnÈtrzĂcienne, majÈce zastosowanie zarówno wbmodernizowanych, jak
ibpowstajÈcych budynkach mieszkalnych
ibuĝytkowych.
Podstawowymi elementami rekuperatora wewnÈtrzĂciennego HRU-WALL sÈ ceramiczny
wymiennik ciepïa, wentylator rewersyjny oraz
filtr powietrza. Najbardziej efektywne uĝytkowanie uzyskuje siÚ przy wykorzystaniu pary
jednostek wbsÈsiednich pomieszczeniach poïÈczonych za pomocÈ regulatora HRU-WALLCONTR. Zestaw dwóch rekuperatorów dostarcza nawet 120 m3 Ăwieĝego powietrza na
godzinÚ, taka iloĂÊ pozwala na komfortowe
ibprawidïowe funkcjonowanie 4 osób przebywajÈcych wbwentylowanych pomieszczeniach.
¥redni koszt uĝytkowania dwóch urzÈdzeñ
to niespeïna 30 zï wbskali roku, jednoczeĂnie
oszczÚdnoĂci wynikajÈce zb odzysku ciepïa
wentylacyjnego pozwalajÈ na zwrot kosztu
inwestycji wb ciÈgu 3–5 lat. Teoretycznie rachunki za ogrzewanie mogÈ byÊ nawet ob90%
mniejsze, jednak, jako, ĝe ĝaden budynek nie
jest idealnie szczelny, realnie moĝliwe do uzyskania oszczÚdnoĂci sÈ rzÚdu 50–60%.

Rekuperator wewnÈtrzĂcienny HRU-WALL

Innym interesujÈcym rozwiÈzaniem jest centrala rekuperacyjna HRU-MinistAir-W-450,
która zapewnia odzysk ciepïa do 95% zgodnie zbnormÈ EN 308 – TUV SUD. UrzÈdzenie
to wyposaĝone jest wbnajwyĝszej jakoĂci wymiennik ibwentylatory, moĝliwe jest wstawienia 2 rodzajów filtrów zarówno EU4 jak ibF7
– który zapewnia lepszÈ filtracjÚ powietrza.
PrzemiennoĂÊ króÊców przyïÈczeniowych

wbcentrali HRU-MinistAir-W-450 – instalacja
dolnego podïÈczenia wskazana jest na poddaszu, abgórne wbkotïowni – oszczÚdzamy miejsce, iloĂÊ ksztaïtek ibzapewniamy lepszy przepïyw powietrza.

abprzede wszystkim wbodczuwaniu komfortu
klimatycznego wymiennik entalpiczny góruje nad wymiennikiem obstandardowej budowie szczególnie wbpomieszczeniach naraĝonych na wysuszanie powietrza np. zimÈ. Nie
wystÚpuje równieĝ ryzyko zagrzybienia kanaïów wentylacyjnych, istniejÈce wbprzypadku
nawilĝaczy kanaïowych.
PodsumowujÈc, nie jest niczym niezwykïym
wbnaszych czasach poddawanie istniejÈcych
budynków termomodernizacji poprzez m.in.
wymianÚ okien czy instalacji wbcelu zaoszczÚdzenia energii cieplnej. Dlatego warto pamiÚtaÊ, ĝe instalacja centrali wentylacyjnej moĝe
wbznacznym stopniu polepszyÊ stan naszych
finansów oraz komfort ĝycia.

Rekuperator zbodzyskiem ciepïa
HRU-MinistAir-W-450

Mimo, iĝ termin rekuperacja jest niezwykle
modnym terminem wbnowoczesnym budownictwie, to pojÚcie entalpii pojawia siÚ stosunkowo rzadziej wbliteraturze popularnej, jednak
jest niezwykle atrakcyjnÈ alternatywÈ dla tradycyjnych rozwiÈzañ. Rekuperatorem entalpicznym przyjÚïo siÚ nazywaÊ wbnaszym kraju
specyficznego rodzaju konstrukcje, pozwalajÈce na jednoczesny odzysk ciepïa ibwilgoci zbwywiewanego powietrza. PodstawowÈ róĝnicÈ
miÚdzy wymiennikiem entalpicznym abstandardowym jest uĝycie selektywnej, paroprzepuszczalnej membrany celulozowej wb miejsce stosowanych standardowo metalowych
lameli. Wb rekuperatorze HRU-ERGO zb wymiennikiem entalpicznym powietrze zostaje nawilĝone parÈ wodnÈ zawierajÈcÈ energiÚ
cieplnÈ zb pomieszczeñ, ab wiÚc ob temperaturze wyĝszej niĝ temperatura powietrza nawiewanego. Wbogólnym bilansie energetycznym,

Rekuperator zbodzyskiem ciepïa ibwilgoci
HRU-ERGO
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