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Artyku  promocyjny

NOWO  NA RYNKU
centrale rekuperacyjne 

Wyczerpywanie si  paliw kopalnych, wzrost 

cen energii, a tak e rosn ce zanieczysz-

czenie rodowiska naturalnego powoduj

zwi kszenie zainteresowania budow  obiek-

tów o zredukowanym zapotrzebowaniu 

na energi . Urz dzeniem, które umo liwia 

utrzymanie odpowiednich parametrów po-

wietrza w pomieszczeniach, przy jednoczes-

nym oszcz dzaniu energii poprzez jej od-

zysk, jest rekuperator. wie e powietrze 

w pomieszczeniu to gwarancja dobrego sa-

mopoczucia osób w nim przebywaj cych, 

a tak e wyeliminowanie takich problemów 

jak nadmierna wilgo , a co za tym idzie poja-

wiaj ce si  ple  i grzyb. 

Nad zapewnieniem odpowiedniej jako ci

powietrza i odzyskiem energii  czuwa  pro-

ducent central wentylacyjnych z odzy-

skiem ciep a, firma Enervent. 

Centrale s  produkowane 

przez fi ski koncern od po-

nad 25 lat. IGLOTECH jest ge-

neralnym przedstawicielem 

Enerventu na polski rynek. 

W centralach zastosowano 

wymiennik obrotowy, który 

umo liwia odzysk ciep a

i ch odu oraz zapobiega prze-

suszaniu powietrza w po-

mieszczeniach. Wymiennik 

sprawdza si  nawet w ci kich 

zimowych warunkach panu-

j cych w Skandynawii, gdzie 

niska temperatura powietrza 

zewn trznego spotyka si  cz sto z ciep ym 

i wilgotnym powietrzem wewn trznym. 

Dzia anie centrali polega na transporcie 

ogrzanego powietrza przez szereg kanali-

ków, z których zbudowany jest wymiennik. 

Przez te same kana y, tylko w odwrotn  stro-

n , przep ywa powietrze nawiewane do po-

mieszczenia, które odbiera ciep o zaabsor-

bowane przez mas , z której wykonany jest 

wymiennik. Strefy powietrza nawiewane-

go i wywiewanego s  od siebie oddzielone. 

Istotn  funkcj , której nie posiadaj  inne-

go typu wymienniki, jest cz ciowy odzysk 

wilgoci, który zapobiega nadmiernemu prze-

suszaniu si  powietrza w pomieszczeniach. 

Ma to wysokie znaczenie szczególnie zim ,

kiedy zawarto  wilgoci w powietrzu ze-

wn trznym jest bardzo niska – tej funkcji 

nie maj  wymienniki krzy owe i przeciw-

pr dowe. 

Oferta produktów podzielona jest na dwie 

serie – Family i Pro. Seria Family to szereg 

ró nego typu jednostek o wydajno ciach do 

1400m3/h, natomiast seria Pro to wi ksze 

centrale do zastosowa  przemys owych 

o wydajno ciach do 25000 m3/h. Na szczegól-

n  uwag  w ród serii Enervent®  Family za-

s uguj  takie urz dzenia jak:

 Enervent®  Pingvin – urz dzenie do mon-

ta u pionowego, o wydajno ci do 313 m3/h. 

Dostarczane jest wraz ze sterownikiem; do-

st pna wersja z nagrzewnic  wtórn .

 Enervent®  LTR – urz dzenie do monta-

u poziomego, o wydajno ci do 1400 m3/h. 

Dostarczane jest wraz ze sterownikiem; do-

st pna wersja z nagrzewnic  wtórn .

 Enervent®  Piccolo – urz dzenie do monta-

u pionowego z mo liwo ci   dostawy wraz 

z okapem kuchennym i wbudowanym stero-

waniem, wydajno  do 266 m3/h. 

 Enervent®  Pelican PRO Greenair HP™  

– urz dzenie z zabudowan  pomp  ciep a

do monta u pionowego, o wydajno ci do 

648 m3/h. Dostarczane jest wraz ze sterow-

nikiem.

 Enervent®  EDX – urz dzenie cz ce pom-

p  ciep a wraz z odzyskiem, mo liwo

podgrzewania i ch odzenia pomieszcze .

Dostarczane wraz ze sterownikiem i jednost-

k  zewn trzn .
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