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Pravidelné
větrání
chrání
obyvatele

Expert na větrání

rodinných domů a bytů před
vznikem plísní a upevňuje jejich
zdraví. V současné době, kdy jsou
ve výstavbě stále neprodyšnější
domy, neposkytuje manuální
větrání dostatečnou výměnu
vzduchu potřebnou pro tyto
domy.

Pro zdraví obyvatel, stejně jako pro ochranu
dobrého stavu budov je v dnešní době
nutností používat řízené větrací systémy.
Aktuálně je na trhu nabídka jak centrálních,
tak decentrálních větracích systémů. Konečný
spotřebitel stojí často před otázkou, jaké z
těchto nabízených větracích zařízení by bylo
nejvhodnější pro jeho individuální potřeby.
Pro rodinné domy doporučuje jednatel
společnosti inVENTer a zároveň expert na
problematiku větrání pan Ing Peter Moser
decentrální větrací systém. Tyto systémy
zaručují dostatečný přívod čerstvého vzduchu
do objektu a jejich předností je možnost
dodatečné instalace. Centrální větrací systémy
se naopak lépe hodí do prostorů velkých
objektů.
Řízené větrací systémy jsou u moderně
koncipovaných budov, u kterých jsou
používány stále efektivnější izolační materiály
nepostradatelné. Tyto budovy nelze
dostatečně odvětrat pomocí nárazového
větrání prováděného dvakrát denně, jak tomu
bylo dříve.
„Dostatečná výměna vzduchu zaručuje dobrý
stav budovy a kromě toho také zdraví jejích
obyvatel. Vzduch zůstává svěží a nevyskytují
se plísně.“ říká expert na větrání a jednatel
společnosti inVENTer Ing Peter Moser.
Požadavek na minimální výměnu vzduchu v
budovách je již zakotven v předpisech řady
zemí.
Minimální výměny vzduchu je dosaženo

inVENTer

®

se vyjadřuje k rozdílu
mezi centrálním a
decentrálním větracím
systémem: pro rodinné
domy je ideální
decentrální větrací
systém inVENTer

instalací centrálního nebo decentrálního
větracího systému. Na trhu je zastoupena
celá řada modelů větracích zařízení od obou
variant větracích systémů. V čem je vlastně
zásadní rozdíl? Dle pana Ing Mosera se
odpověď nabízí sama.
„Centrální větrací systémy potřebují potrubní
rozvody pro svoje vstupy a výstupy. S tím souvisí
i složitá instalace těchto rozvodů, zpravidla
vysoké investiční náklady a proto se ekonomicky
vyplácí u komplexních budov, jako jsou velké
administrativní budovy či haly. Naproti tomu
pro domácí potřeby vlastníků rodinných domů či
nájemců bytů doporučuji využití decentrálního
větracího systému, jaký nabízí firma inVENTer
GmbH,“ říká Ing Moser.
Moderní varianty decentrálních větracích
systémů, jako právě inVENTer, pracují pomocí
keramického tepelného výměníku, který
umožňuje vysoký stupeň zpětného zisku
tepla a zaručuje bezproblémový chod i při
velmi nízkých teplotách. V tomto případě je
každá větrací jednotka vybavena vlastním
ventilátorem a keramickým tepelným
výměníkem. Výše zpětného zisku tepla u
těchto větracích prvků s nízkými nároky na
údržbu je do 90 %. A to vše s opravdu velmi
nízkými náklady na provoz.
Větrací jednotka inVENTer uspoří více než 40-ti
násobek energie, kterou spotřebuje pro svůj
provoz.
Osazení decentrálních větracích systémů
vyžaduje jednoznačně při instalaci menší
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konstrukční zásahy do budovy. K osazení
těchto jednotek je zapotřebí vytvořit pouze
stavební otvor v obvodových zdech a to bez
dalších velkých stavebních zásahů do budovy.
„ Instalace čtyř nebo šest větracích jednotek,
spolu s napojením na příslušný regulátor je
otázkou několika málo dní“ vysvětluje pan Ing.
Moser.
Dalším pozitivním aspektem je možnost
bezproblémového přidání dalších jednotek do
větracího systému. Je to myšleno následovně,
v základním konceptu větrání budovy se
osadí větracími jednotkami jen nejvíce
zatížené prostory, jako například kuchyně
s obývacím pokojem. V budoucnu se může
větrací strategie domu bez problémů rozšířit
i na další prostory. „ V neposlední řadě hovoří
pro decentrální větrací jednotky jejich snadná
údržba „ dodává Ing Peter Moser.
„Na závěr lze říci, že osazení novostaveb
nebo rekonstruovaných rodinných domů,
či jednotlivých bytů decentrálním větracím
systémem, opatřeným jednoduchým ovládacím
prvkem je na jedné straně cenově výhodnější
při nákupu tohoto zařízení a na druhé straně
vykazuje nižší provozní náklady a žádné náklady
na údržbu. Velké centrální větrací jednotky jsou
výhodnější pro velké administrativní budovy či
haly, kde se vyplatí jak z ekonomického hlediska,
tak jsou většinou i technicky nevyhnutelné.
Oproti tomu pro malé objekty typu rodinných
domů či bytů je jednoznačně lepším volbou
decentrální větrací systém“ uzavírá Peter Moser.

Prečo kontrolované
vetranie ?

jednoducho geniálne vetranie

Decentrálny systém
riadeného vetrania
so spätným ziskom tepla
Vetranie bez potrubných rozvodov
Účinnosť spätného zisku tepla až 91%

ochrana
proti plesniam

obmedzenia
alergií

zabezpečenie
stále čerstvého
vzduchu

úspora
energie na
vykurovanie

Popis funkcie systému inVENTer ®
Ventilátor 1
exteriér
-5 ºC

prívod
vzduchu

Ventilátor 2
interiér
+20 ºC

odvetranie

exteriér
-5 ºC

inVENTer ® – princíp vetrania

Odvetranie:
… menej kvalitný teplý vzduch
prúdi cez tepelný High-Tech
výmeník von
… a výmeník odoberie vzduchu teplo
… ventilátor zmení smer otáčok

po 70 sekundách sa mení smer otáčania
odvetranie

prívod
vzduchu

Prívod vzduchu:
… čerstvý vzduch je potom privádzaný
z vonku cez High-Tech tepelný
výmenník
… čerstvý a studený vzduch sa
prechodom cez výmeník ohreje
takmer na teplotu v miestnosti
… po 70 sekundách výmeník odovzdá
teplo a cyklus sa opakuje

inVENTer ® - široké možnosti použitia
Partner vo Vašom regione

v Nemecku je postavený prvý „pasívny dom” vybavený systémom inVENTer
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