Wentylacja
z odzyskiem ciepła

Wentylacja - po co?
Oddychaj pełną piersią
W ostatnich latach dynamicznie zmieniły się technologie stosowane
w budownictwie. Nowoczesny dom jest energooszczędny głównie dzięki całkowitej szczelności. Dawniej nieszczelne okna i drzwi zapewniały
stały napływ powietrza, dzisiaj, myśląc o nowym domu musimy zadbać
o sprawną wentylację. Tradycyjne kominy wentylacyjne już nie wystarczą,
jedynie wentylacja mechaniczna daje gwarancję prawdziwego komfortu.

Powietrze szybko się
zużywa
Człowiek jest bardzo wrażliwy na jakość powietrza, którym oddycha. Natychmiast wyczuwamy
nawet niewielkie pogorszenie jakości powietrza.
Męczą nas utrzymujące się w pomieszczeniach
zapachy, nadmiar wilgoci czy nieodpowiednia
temperatura. Kiedy robi się duszno, chcielibyśmy wziąć głęboki oddech gdzieś na łonie natury.
A przecież w domu też możemy oddychać świeżym, czystym powietrzem!

Jaką wentylację wybrać?

Wentylacja
nawiewno-wywiewna

Główny element
systemu
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Centrala wentylacyjna z
odzyskiem ciepła (rekuperator)

Wentylacja
wywiewna

Wentylacja
tradycyjna/grawitacyjna

Wentylator wywiewny

Komin wentylacyjny

Świeżym okiem

Odzysk ciepła

Tak

Nie

Nie

Ponad 90% czasu spędzamy w zamkniętych
pomieszczeniach. Dyskretne oświetlenie, dobra
akustyka i staranny wystrój sprawiają, że czujemy się komfortowo. To, jak ważna jest jakość
powietrza uświadamiamy sobie dopiero, kiedy
atmosfera robi się ciężka, trudno się skupić,
pojawia się uczucie zmęczenia, rozdrażnienie,
a nawet bóle głowy.

Filtrowanie powietrza

Tak

Nie

Nie

Niezależność od czynników atmosferycznych

Tak

Tak

Nie

Cicha praca

Tak

Tak/Nie
(zależnie od typu wentylatora)

Tak

Niskie zużycie energii

Tak

Nie

Tak
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Wentylacja
z odzyskiem ciepła

Co zyskujesz?
//

Skuteczną wentylację niezależną od
zmian pogody

//

Zdrowy klimat w pomieszczeniach, bez
nadmiaru wilgoci i przykrych zapachów

//

Pełną kontrolę nad ilością świeżego
powietrza, bez otwierania okien

//

Obniżenie rachunków za ogrzewanie

//

Zwiększenie komfortu dzięki filtrowaniu
powietrza

Odzysk ciepła - rekuperacja jak to działa?
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła,
nazywana w skrócie rekuperacją, to proces, w którym jednocześnie
„wietrzymy” pomieszczenia i odzyskujemy nawet ponad 80% ciepła.
Świeże, czyste powietrze jest podgrzewane ciepłem pochodzącym ze
zużytego powietrza usuwanego z budynku. Zastosowanie rekuperacji
oznacza zmniejszenie rachunków za ogrzewanie od 40-50% w typowym
budynku do 55-65% w budynku energooszczędnym.

COMAIR - sam wyznaczasz
poziom komfortu
System wentylacji COMAIR ma modułową budowę,
dzięki czemu wybierając poszczególne elementy sam ustalasz poziom komfortu, jaki będziemy
mogli zapewnić. Centrale wentylacyjne, gruntowe
wymienniki ciepła, nawilżacze kanałowe oraz kanały wentylacyjne bezbłędnie ze sobą współpracują, tworząc higieniczny, szczelny i trwały system wentylacyjny.

Wietrzenie bez przeciągów,
wentylacja nawiewno-wywiewna
Wyobraź sobie, że optymalna ilość świeżego powietrza jest dostarczana do każdego pokoju, sypialni czy salonu i jednocześnie dokładnie taka
sama ilość zużytego powietrza jest usuwana z łazienki, kuchni i pralni.
Tak właśnie działa system wentylacji COMAIR.

Jakie będą oszczędności?
Dzięki wentylacji z odzyskiem ciepła znacznie poprawisz bilans energetyczny budynku.
Odetchniesz świeżym powietrzem bez potrzeby otwierania czy rozszczelnienia okien. Ciepło
zatrzymasz w domu, a do ogrzewania wystarczy kocioł CO/pompa ciepła o mniejszej mocy.
Domowy budżet przyjmie to z ulgą.
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System COMAIR zasady działania
świeże,
zimne powietrze

zużyte,
zimne powietrze

+4°C

świeże powietrze,
wstępnie podgrzane

-5°C

0°C

świeże powietrze
dodatkowo nawilżone

świeże powietrze
podgrzane
i przefiltrowane
AQUACOMPLUS+ gruntowy gilkolowy
wymiennik ciepła:
wstępne podgrzewanie powietrza w zimie,
schładzanie powietrza w lecie

HRUC - centrala wentylacyjna:
odzysk ciepła, filtrowanie powietrza

zużyte,
ciepłe powietrze

+19°C

+23°C

HIGROPLUS+ - nawilżacz kanałowy:
nawilżanie powietrza, dodatkowe
podgrzewanie powietrza

* temperatury przykładowe, skuteczność odzysku ciepła jest zależna od wielu czynników i indywidualnych ustawień

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu wentylacyjnego
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Wydajność

Odzysk ciepła

Komfort użytkowania

Bezpieczeństwo i higiena

Wydajny system wentylacyjny szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczone powietrze.
Porównaj wydajność podaną w projekcie z informacją na etykiecie energetycznej.

Im większy tym lepiej. Odzyskana energia
oznacza większy komfort i mniejsze rachunki
za ogrzewanie.

Optymalnym wyborem będzie ciche urządzenie wyposażone w inteligentny sterownik
pozwalający na dostosowanie wentylacji do
Twoich potrzeb.

Kanały wentylacyje powinny być antybakteryjne i antystatyczne, dla zachowania najwyższego poziomu higieny, przez cały okres
eksploatacji.

Spręż dyspozycyjny

Klasa energetyczna

Automatyczny bypass

Szczelność i trwałość

Urządzenia o odpowiednio dużym sprężu
mogą pokonywać opory instalacji rozprowadzając powietrze w całym domu.

Urządzenia klasy A i A+ zużywają minimalne
ilości energii. Niskie koszty eksploatacji to
większe oszczędności.

Dobrej jakości urządzenia mają w standardzie
automatyczny bypass, który umożliwia wyłączenie odzysku ciepła i szybsze schłodzenie
pomieszczeń w czasie letnich upałów.

Tylko szczelny i trwały system wentylacyjny,
będzie służył bez problemów przez wiele lat.
Sprawdź jaką klasę szczelności ma wybrany
przez Ciebie system wentylacji.
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System COMAIR

Uniflexplus+ to innowacyjny system kanałów
wentylacyjnych. Elastyczne przewody wentylacyjne o niewielkiej średnicy mogą być układane
w podłogach, stropach, ścianach i są zupełnie
niewidoczne po zamontowaniu. Uniflexplus+ jest
antybakteryjny, antystatyczny, posiada atest higieniczny PZH oraz wysoką klasę szczelności
i jest najlepszym technicznie, sposobem budowy
instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.
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COMAIR HRUC to seria nowoczesnych central
wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperatorów) o wydajnościach od 300 m3/h do 520m3/h.
Urządzenia HRUC wyposażone są w aluminiowy
przeciwprądowy wymiennik ciepła o dużej sprawności, energooszczędne silniki, ciche wentylatory
oraz automatyczny 100% bypass.
Najwyższą jakość central wentylacyjnych potwierdza klasa energetyczna A+ lub A w zależności od modelu.

AQUACOMPLUS+ gruntowy, glikolowy wymiennik ciepła, to wyjątkowe urządzenie, które korzystając z odnawialnej energii podgrzewa powietrze zimą i schładza powietrze latem stabilizując
temperaturę. Energia z gruntu czerpana jest za
pośrednictwem niezamarzającego roztworu glikolu, inteligentny sterownik stale optymalizuje
pracę wymiennika.
AQUACOMPLUS+ może współpracować z centralami COMAIR HRUC lub podobnymi urządzeniami
innych producentów.

HIGROPLUS+ kanałowy nawilżacz powietrza
monitoruje poziom wilgotności i automatycznie nawilża powietrze nawiewane do pomieszczeń. Proces nawilżania jest całkowicie automatyczny, urządzenie samoczynnie pobiera wodę,
filtruje ją i dezynfekuje wbudowaną lampą UV.
HIGROPLUS+ jest montowany w kanale nawiewnym instalacji wentylacji mechanicznej.
HIGROPLUS+ może współpracować z centralami
COMAIR HRUC lub podobnymi urządzeniami innych producentów.

|
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Centrale wentylacyjne

Kanały wentylacyjne

COMAIR HRUC to:

Uniflexplus+ to:

//

//

kanały wentylacyjne o średnicy 50, 63, 75
i 90 mm oraz ultrapłaskie kanały FLAT
o wysokości 52 mm

//

wysoka szczelność połączeń
klasa szczelności D wg norm EN-12237
oraz EN-1507

//

wysokiej jakości tworzywo o unikalnych
właściwościach
antybakteryjne i antystatyczne, bez zapachu
i zanieczyszczeń

//

certyfikat higieniczny PZH na wszystkie
elementy Uniflexplus+
potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania
w budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej

//

//

optymalna wydajność i spręż
HRUC 300 - 300 m3/h przy 150 Pa
HRUC 380 - 380 m3/h przy 150 Pa
HRUC 450 - 450 m3/h przy 150 Pa
HRUC 520 - 520 m3/h przy 150 Pa
aluminiowy przeciwprądowy wymiennik
ciepła o dużej sprawności odzysku energii
ponad 85% sprawność temperaturowa
wymiennika
nowoczesne wentylatory z silnikami EC
zużycie energii od 14 W do 225 W
w zależności od modelu i ustawień

//

automatyczny, 100% bypass
klapa bypass otwierana automatycznie
zgodnie z ustawieniami użytkownika

//

wymienne filtry powietrza
klasy G4, F5, F7 oraz filtry węglowe
ActiveCarbonPlus+

//

cicha i niezawodna praca
maksymalny poziom hałasu od 43 dB do 50
dB w zależności od modelu

//

klasa energetyczna A+ lub A
zależnie od modelu i rodzaju sterownika

//

intuicyjna automatyka sterująca
dostępne sterowniki EASY, FULL oraz DOMO

Rekuperator COMAIR HRUC jest najważniejszym elementem systemu wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zastosowane w urządzeniach COMAIR HRUC
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Szeroka gama komponentów Uniflexplus+
to perfekcyjne dostosowanie wentylacji do
wymagań projektu i oczekiwań użytkownika. Sześć wariantów od ultrapłaskiego
Uniflexplus+ 52 FLAT do superwydajnego
Uniflexplus+ 2x90 pozwala architektom i

//

duża wytrzymałość mechaniczna kanałów
i skrzynek
≥ 8 kN/m2 wg EN ISO 9969 - pozwalająca na
montaż w stropach, wylewkach oraz pod
tynkami

inwestorom tworzyć wspaniałe wnętrza bez obawy, że instalacja wentylacyjna zepsuje efekt ich
starań.
Uniflexplus+ to system bez kompromisów, bez
obaw o szczelność, trwałość czy skuteczność
wentylacji.

najwyższej jakości komponenty dają gwarancję,
że instalacja wentylacji mechanicznej w Twoim
domu będzie wydajna, energooszczędna i komfortowa.

|
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Wymienniki gruntowe

Nawilżacze kanałowe

AQUACOMPLUS+ to:

HIGROPLUS+ to:

//

skuteczne pozyskiwanie energii z gruntu

//

//

higiena i bezpieczeństwo
dzięki zastosowaniu niezamarzającego roztworu
glikolu jako medium pośredniczącego

optymalny poziom wilgotności przez
cały rok

//

skuteczne nawilżanie powietrza
nawiewanego do pomieszczeń

//

małe opory powietrza
opory powietrza wynoszą ok. 30-60 Pa

//

automatyczny monitoring poziomu
wilgotności

//

absolutna szczelność
część ziemna wymiennika AQUACOMPLUS+
może być układana nawet w przypadku
wysokiego poziomu wód gruntowych

//

dezynfekcja powietrza wbudowaną
lampą UV

//

podgrzewanie powietrza
(wersja z nagrzewnicą)

//

wyjątkowa wytrzymałość
wymiennik może być układany pod trawnikiem,
chodnikami, podjazdami, budynkami

//

automatyczna praca
zintegrowany, intuicyjny sterownik na bieżąco
kontroluje i optymalizuje pracę wymiennika

//

minimalne zużycie energii
energooszczędna pompa obiegowa zużywająca
jedynie 7W*
* zależnie od ustawień użytkownika

Gruntowy wymiennik ciepła AQUACOMPLUS+ pozwala na efektywne wykorzystanie odnawialnej energii do podniesienia
komfortu wewnątrz budynku. Wyjątkowy,
inteligentny sterownik oraz wysokiej klasy
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komponenty np. elektroniczna pompa obiegowa
dają gwarancję bezawaryjnej pracy wymiennika.
AQUACOMPLUS+ to idealne uzupełnienie systemu
wentylacji mechanicznej, szczególnie w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

Odpowiednia wilgotność bezpośrednio
wpływa na nasze samopoczucie i jest bardzo ważnym elementem komfortu . Dzięki
unikalnej konstrukcji i wysokiej wydajności
nawilżacz kanałowy HIGROPLUS+ wyjątkowo skutecznie podnosi poziom wilgotności.

HIGROPLUS+ może odparować nawet 20 litrów
wody w ciągu doby, zapewniając 50%* wilgotność
względną nawet w zimie, kiedy centrale ogrzewając, wysuszają powietrze.
* poziom wilgotności regulowany od 40-60% rH
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Poznajmy się
COMAIR to:
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//

holenderska firma z ponad 40 letnim doświadczeniem w wentylacji

//

nowoczesne zaplecze badawcze i produkcyjne w Eersel, Holandia

//

innowacyjne , energooszczędne rozwiązania

//

kompleksowa propozycja dla właścicieli mieszkań oraz domów jednorodzinnych

//

szeroka gama produktów stanowiących spójny system wentylacji

2015

COMAIR/Ventilair częścią firmy Volution Group plc

2014

wprowadzenie na rynek HIGROPLUS+ inteligentnego nawilżacza kanałowego

2012

wprowadzenie na rynek AQUACOM+ nowej generacji wymiennika gruntowego

2011

wprowadzenie na rynek central wentylacyjnych COMAIR HRUC

2011

COMAIR łączy się z Ventilair Group

2010

wprowadzenie na rynek kanałów izolowanych Isocomplus+, nawilżaczy kanałowych EVAPVent

2009

powstanie COMAIR Polska

2008

wprowadzenie na rynek systemu wentylacyjnego Uniflexplus+

2004

powstanie firmy Ventilair

2002

powstanie firmy Volution

1980

zmiana nazwy firmy na COMAIR

1971

powstanie firmy (jako Djiikman Ventilatietechniek)
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COMAIR Polska
Michał Ludwin

ul. Brzozowa 12
42-244 Wancerzów

+48 34 34 30 426
biuro@comair.pl

www.comair.pl

