
RIADENÉ VETRANIE

www.comair.sk Ing. Rastislav Petrus

VETRANIE S REKUPERÁCIOU, FUNKČNÁ SCHÉMA / SKICA SYSTÉMU

Anemostaty
čerstvého
vzduchu

Anemostaty
odpadového
vzduchu

LEGENDA:

Kolektory čerstvého
vzduchu

Kolektory odpadového
vzduchu

Poznámky/nezabudnúť:
- počítať s prestupmi vonkajšieho vzduchu
- v prípade zemného výmenníka realizovať prestupy
(v prípade nerealizácie doporučujeme predprípravu)

- inštalovať kábel medzi rekuperačku a ovládací panel

Rekuperačná jednotka

Čerstvý vzduch sa privádza do v etkých obývaných miestností (obývačka, spálňa, detská, hosťovská atď) a zároveň sa znečistený odpadový odvádza z priestorov kde vzniká väčšina vlhkosti, pachov a znečistenia (kuchyňa, toaleta, kúpelňa).
Týmto procesom dochádza ku cirkulácií čerstvého vzduchu v celom objekte pričom sa z odpadového vzduchu odoberá energia a dodáva sa vzduchu nasávanému (rekuperácia). V objekte sa tak zachováva ideálna klíma a zdravé prostredie.

š

Prívody a odťahy sú
riešené systémom Comair Uniflexplus,
ku každej výustke vedieme podľa potreby
jedno až tri potrubia U63mm.

PRÍVOD

P*U63mm

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNýM MAJETKOM AUTORA A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU

WWW.COMAIR.SK

V zdravom dome zdravý vzduch
R
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