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Jest kilka wyznaczników dobrego sprz tu.

Skuteczno  i niezawodno  dzia ania,

wzgl dy ekonomiczne czyli cena zaku-

pu, odzysk ciep a, koszty eksploatacji

(wymiana filtrów, naprawy, serwis).

Kupuj c central  cz sto patrzymy tylko

na odzysk ciep a. Jest to sprawa wa na,

„ale nie dajmy si  zwariowa ”. Maksy-

malny odzysk mog  zapewnia  tylko

centrale duo – z dwoma wymiennikami

krzy owymi, takie jak np. MISTRAL

duo firmy Pro-Vent. W takiej konfigu-

racji powierzchnia wymiany ciep a jest

najwi ksza. Centrale te zapewniaj  od-

zysk na poziomie 95% przy standardo-

wej  wilgotno ci w domu. Jednak je li

wykonana w domu instalacja wentyla-

cyjna b dzie le ocieplona, to du a cz

odzyskanej energii w rekuperatorze

„ucieknie” po drodze do nawiewników. 

Latem, gdy odzysk ciep a nie jest wy-

magany w centralach MISTRAL stosu-

jemy kasety letnie i wentylujemy dom

ca kowicie wie ym i filtrowanym po-

wietrzem.  Natomiast wiele central na

rynku, reklamowanych jako posiadaj ce

bypass (czyli obej cie wymiennika) ma

go tylko w formie cz ciowej. Tylko po-

owa powietrza omija wymiennik by-

passem, druga natomiast przechodzi

przez rekuperator i latem jest niepo-

trzebnie ogrzewana, co nie pozwala na

sch odzenie domu w letni  noc (niejed-

nokrotnie niwecz c dzia anie grunto-

wych wymienników ciep a).

Centrale MISTRAL s  produkowane

tak e w wersji do wspó pracy z wymien-

nikiem gruntowym Geo System. Taki

uk ad to ju  maksymalny komfort.

Oszcz dno  energii cieplnej jest niepo-

równywalna z adnym innym uk adem

wentylacji. Przy mrozach -20°C do do-

mu nawiewamy powietrze o temp. 18°C.

Nasz domowy kocio  musi je dogrza

zatem tylko o 2°C (a nie 40° w przypad-

ku gdy nie mamy uk adu komfortowej

wentylacji  Pro-Vent Geo System). Do-

datkowo zyskujemy naturalne dowil e-

nie powietrza.

Kolejny problem to zu ycie pr du przez

wentylatory. Wprowadzane na rynek

wentylatory sta opr dowe zu ywaj

mniej pr du, ale tylko przy mniejszych

wydajno ciach central, natomiast praca

na max. biegu to pobór mocy taki sam

jak przy tradycyjnych wentylatorach.

Ró nica jest natomiast zauwa alna, gdy

b dziemy zmuszeni wymieni  wentyla-

tor. W centralach MISTRAL 400 wy-

miana wentylatora to koszt ok. 400 z ,

natomiast  w centralach z wentylatora-

mi sta opr dowymi mo emy si  liczy

z wydatkiem 800-1000 z !

Eksploatacja – kupuj c central  pomy l-

my tak e o kosztach serwisu, wymiany

filtrów.  Firma Pro-Vent do central

MISTRAL ju  przy zakupie daje dodat-

kowe komplety filtrów w cenie centrali. 

Dla alergików dost pne s  te  tanie fil-

try EU7 filtruj ce powietrze z py ków,

kurzu itp. Cz sta wymiana filtrów po-

zwala na utrzymanie czysto ci powie-

trza (co za tym idzie kana ów), a tak e

pomaga zapewni  bezawaryjn  prac

wentylatorów.

Kolejnym wa nym parametrem jest ha-

as, ale na to ju  cz sto nie patrzymy przy

zakupie. Centrala musi cicho pracowa .

MISTRAL 400 emituj  ha as na poziomie

37-47 dBA, co przy dobrze wyg uszonej

i skonfigurowanej instalacji wentylacyj-

nej, czyni je prawie nies yszalnymi przy

normalnej eksploatacji.

Centrale firmy Pro-Vent swoimi zaleta-

mi zdoby y  uznanie zarówno w ród ty-

si cy u ytkowników jak i wielu firm in-

stalacyjnych.
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Kiedy wiemy ju , e wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna w budownictwie energooszcz dnym jest konieczna

i nie ma innej alternatywy (bo wentylacja grawitacyjna nie dzia a), kolej-

nym zadaniem b dzie wybranie odpowiedniej centrali wentylacyjnej, 

potocznie zwanej rekuperatorem. Czym si  kierowa  przy zakupie?

Centrale
rekuperacyjne MISTRAL
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