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PREZENTACJA

Centrale
rekuperacyjne MISTRAL
Kiedy wiemy juĝ, ĝe wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna w budownictwie energooszczÚdnym jest konieczna
i nie ma innej alternatywy (bo wentylacja grawitacyjna nie dziaïa), kolejnym zadaniem bÚdzie wybranie odpowiedniej centrali wentylacyjnej,
potocznie zwanej rekuperatorem. Czym siÚ kierowaÊ przy zakupie?
Jest kilka wyznaczników dobrego sprzÚtu.
SkutecznoĂÊ i niezawodnoĂÊ dziaïania,
wzglÚdy ekonomiczne czyli cena zakupu, odzysk ciepïa, koszty eksploatacji
(wymiana filtrów, naprawy, serwis).
KupujÈc centralÚ czÚsto patrzymy tylko
na odzysk ciepïa. Jest to sprawa waĝna,
„ale nie dajmy siÚ zwariowaÊ”. Maksymalny odzysk mogÈ zapewniaÊ tylko
centrale duo – z dwoma wymiennikami
krzyĝowymi, takie jak np. MISTRAL
duo firmy Pro-Vent. W takiej konfiguracji powierzchnia wymiany ciepïa jest
najwiÚksza. Centrale te zapewniajÈ odzysk na poziomie 95% przy standardowej wilgotnoĂci w domu. Jednak jeĂli
wykonana w domu instalacja wentylacyjna bÚdzie ěle ocieplona, to duĝa czÚĂÊ
odzyskanej energii w rekuperatorze
„ucieknie” po drodze do nawiewników.
Latem, gdy odzysk ciepïa nie jest wymagany w centralach MISTRAL stosujemy kasety letnie i wentylujemy dom
caïkowicie Ăwieĝym i filtrowanym powietrzem. Natomiast wiele central na
rynku, reklamowanych jako posiadajÈce
bypass (czyli obejĂcie wymiennika) ma
go tylko w formie czÚĂciowej. Tylko poïowa powietrza omija wymiennik bypassem, druga natomiast przechodzi
przez rekuperator i latem jest niepotrzebnie ogrzewana, co nie pozwala na

schïodzenie domu w letniÈ noc (niejednokrotnie niweczÈc dziaïanie gruntowych wymienników ciepïa).
Centrale MISTRAL sÈ produkowane
takĝe w wersji do wspóïpracy z wymiennikiem gruntowym Geo System. Taki
ukïad to juĝ maksymalny komfort.
OszczÚdnoĂÊ energii cieplnej jest nieporównywalna z ĝadnym innym ukïadem
wentylacji. Przy mrozach -20°C do domu nawiewamy powietrze o temp. 18°C.
Nasz domowy kocioï musi je dogrzaÊ
zatem tylko o 2°C (a nie 40° w przypadku gdy nie mamy ukïadu komfortowej
wentylacji Pro-Vent Geo System). Dodatkowo zyskujemy naturalne dowilĝenie powietrza.
Kolejny problem to zuĝycie prÈdu przez
wentylatory. Wprowadzane na rynek
wentylatory staïoprÈdowe zuĝywajÈ
mniej prÈdu, ale tylko przy mniejszych
wydajnoĂciach central, natomiast praca
na max. biegu to pobór mocy taki sam
jak przy tradycyjnych wentylatorach.
Róĝnica jest natomiast zauwaĝalna, gdy

bÚdziemy zmuszeni wymieniÊ wentylator. W centralach MISTRAL 400 wymiana wentylatora to koszt ok. 400 zï,
natomiast w centralach z wentylatorami staïoprÈdowymi moĝemy siÚ liczyÊ
z wydatkiem 800-1000 zï!
Eksploatacja – kupujÈc centralÚ pomyĂlmy takĝe o kosztach serwisu, wymiany
filtrów. Firma Pro-Vent do central
MISTRAL juĝ przy zakupie daje dodatkowe komplety filtrów w cenie centrali.
Dla alergików dostÚpne sÈ teĝ tanie filtry EU7 filtrujÈce powietrze z pyïków,
kurzu itp. CzÚsta wymiana filtrów pozwala na utrzymanie czystoĂci powietrza (co za tym idzie kanaïów), a takĝe
pomaga zapewniÊ bezawaryjnÈ pracÚ
wentylatorów.
Kolejnym waĝnym parametrem jest haïas, ale na to juĝ czÚsto nie patrzymy przy
zakupie. Centrala musi cicho pracowaÊ.
MISTRAL 400 emitujÈ haïas na poziomie
37-47 dBA, co przy dobrze wygïuszonej
i skonfigurowanej instalacji wentylacyjnej, czyni je prawie niesïyszalnymi przy
normalnej eksploatacji.
Centrale firmy Pro-Vent swoimi zaletami zdobyïy uznanie zarówno wĂród tysiÚcy uĝytkowników jak i wielu firm instalacyjnych.
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