Együtt egy élhetőbb
környezetért!

CSALÁDI HÁZAK, LAKÁSOK ENERGIATAKARÉKOS SZELLŐZÉSE
PÁRASZABÁLYOZOTT ÉS HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZÉSI MEGOLDÁSOK

LEVEGŐ, A LEGFONTOSABB EMBERI SZÜKSÉGLET

GONDOSKODJON OTTHONÁBAN A MEGFELŐ MINŐSÉGŰ LEVEGŐRŐL
Egy ember átlagosan 12 000 liter levegőt lélegez be naponta. A belélegzett levegő minősége közvetlenül
kihat közérzetünkre, egészségi és fizikai állapotunkra. A friss levegő hiánya koncentrációs zavarokat, levertséget,
fáradékonyságot iis okozhat, illetve az alapvető biológiai folyamatokra is hatással lehet.
Napjainkban életünk 85%-át zárt terekben, épületekben töltjük. Ezek többsége korszerű, jó energetikai
besorolású, jól szigetelt épület, mely szinte hermetikusan elzárja a kül- és belteret egymástól. Ezért is fontos, hogy
a korszerű szigetelés mellet, a szellőzésről is gondoskodjunk.

Tudta, hogy naponta akár ... ?
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MIÉRT VESZÉLYES A TÚL MAGAS PÁRATARTALOM OTTHONÁBAN?
A kilégzés és a mindennapi élet során (fürdés, főzés, mosás, teregetés) akár 16 liter víz is a levegőbe kerülhet,
mely a korszerű, jól szigetelt épületekből nem tud távozni. Az épületben rekedt nedvesség pára-, később a hidegebb
felületeken penészfoltok kialakulásához vezethet, melyek táptalajt nyújtanak a baktériumoknak és gombáknak. A
penész és baktériumok megjelenése az otthon levegőjében nagyban hozzájárul a légzőszervi megbetegedések
kialakulásához, mint például az asztma.
A nedves környezet akár 40%-al is növelheti az asztma kialakulásának veszélyét. Az asztma az egyik
leggyakoribb légúti megbetegedés, mely a hatásait tekintve tartós életminőségromlást jelent. A felnőtt magyar
lakosság 4,9 %-a szenved asztmatikus megbetegdésben, ami több mint 450.000 embert jelent. Ez a szám évről
évre növekszik.
Egy hatékony és optimálisan működő légtechnikai rendszerrel hatékonyan csökkenthető az épületekben rekedt
pára mennyisége. A folyamatos működésnek köszönhetően az elhasznált, szennyezett és nedves levegő távozik az
épületből, míg a helyére friss levegő érkezik, mely kedvező fiziológiai hatásain túl jó közérzetet is biztosít, valamint
az igatlan állapotát is segíti megóvni (párásodás és penészedés megszűnése).

MILYEN SZENNYEZŐANYAGOK LEHETNEK JELEN
EGY ÁTLAGOS LAKÁS VAGY CSALÁDI HÁZ LEVEGŐJÉBEN?
A beltéri levegőt a párán kivül egy kémiai anyagok is szennyezhetik. Nagyon sok problémát tud okozni a túlzott széndioxid jelenléte, mely az emberi légzés során kerül a levegőbe. Ennek felhalmozódása a levegőben fáradékonysághoz,
fejfájáshoz, fókuszálatlansághoz vezet.
Nyílt égésterű (hagyományos) tüzelőberendezéseknél (ilyen pl. a nyílt égésterű kazán, vízmelegítő, esetleg kandalló)
a tökéletlen égés következtében szén-monoxid is kerülhet a levegőbe, mely életveszélyt, halált okozhat. Otthonunk
levegőjében egyre inkább megjelennek a kemikáliák is, melyeket a tisztálkodáshoz, takarításhoz használunk. A
festékek és a préselt / ragasztott bútorok kipárolgása során formaldehiddel is találkozhatunk, mely mérgező, így
súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek
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MI OKOZZA A PROBLÉMÁT?
Épületeink tervezésénél és kivitelezésénél fontos szerepet kap az energiahatékonyság. A különböző energetikai
szabályoknak történő megfelelés és a fűtési / hűtési költségek csökkentése érdekében épületeinket korszerű
szigeteléssel és modern nyílászárókkal látjuk el. Ez valóban jót tesz a környezetnek és a pénztárcánknak is, azonban
nem várt problémák kialakulásához vezethet.
Legyen szó újépítésű házról / lakásról, vagy felújításról, már a tervezés során érdemes számításba vennie légtechnikai
rendszer beépítését. Ezzel rengeteg későbbi kellemetlenségtől kímélheti meg magát. Az egyik legfőbb érv, hogy olyan
rendszer kerülhet beépítésre, amely maradéktalanul kielégíti az Ön és családja igényeit, így komprommisszumok
nélkül élvezheti a szellőzés előnyeit, az állandó friss levegőt, mellyel megóvja saját maga és családja egészségét.

Hőszigetelés

Modern nyílászárók

Légtömör épület szellőzés
nélkül - páralecsapódás

AZ ABLAKNYITÁS NEM MEGOLDÁS
• A hagyományos ablaknyitás rengeteg energiaveszteséggel
jár. Mivel szabályozatlanul történik, így előfordulhat a
helyiség túlszellőztetése. Ezáltal a helyiségek kihülnek,
melyek felfűtése még több energiát igényel.
• A kinyitott ablakon keresztül több por és szálló anyag is
bejuthat az épületbe. Ezek jelenléte az épületben kedvezőtlen
egészségügyi hatásokkal járhat (tüsszögés, allergia, stb.)
• Nagyvárosi környezetben, vagy forgalmas helyeken a
zajszennyezés is gondot okozhat. Egy nyitott ablakon
keresztül sokkal több nem kívánt zaj jut a helyiségekbe.

MIÉRT VÁLASSZA AZ AERECO RENDSZEREIT?
100%-IG AZ ÖN OTTHONÁRA SZABOTT MEGOLDÁS

ALACSONYABB ENERGIAFELHASZNÁLÁS

Minden ház egyedi, ezért személyre szabott
megoldásokra van szükség, mely maximálisan
illeszkedik Ön és családja igényeihez, miközben az
épület adottságait is a lehető legjobban kihasználja

A
hagyományos
ablaknyitás
rengeteg
energiaveszteséggel jár. Mivel szabályozatlanul
történik, így előfordulhat a helyiség túlszellőztetése.
Ezáltal a helyiségek kihülnek, melyek felfűtése még
több energiát igényel.

OPTIMÁLIS LÉGCSERE, MAXIMÁLIS KÉNYELEM

EGÉSZSÉGES OTTHON ÖN ÉS CSALÁDJA SZÁMÁRA

A jól megtervezett és kivitelezett szellőztető
rendszer automatikusan működik, csupán minimális
(szűrőcsere) karbantartást igényel. Így Önnek csak
élveznie kell a friss levegő által nyújtott előnyök.

A friss levegő alapvető szükséglet, a jó közérzet és
az egészséges élet alapja. A szabályozott szellőzési
rendszerek ezen kívül segítenek megszabadulni az
otthonában felhamozódó egyéb káros kémiai és
biológiai anyagoktól.

A TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS FOLYAMATA
Mikor érdemes foglalkoznia a szellőzés kérdésével?
Egy építkezés rendkívül összetett folyamat, a legtöbb munkafolyamat
sikeres elvégzéséhez több szakág összehangolt munkája szükséges.
Ha egy igazán jól megtervezett és kivitelezett rendszert szeretne
otthonába, érdemes már a ház tervezés kezdetétől konzultálnia
szakértőnkkel, így már előre elkerülhetőek a kellemetlen
meglepetések és a kényszermegoldások alkalmazása.

PÁRASZABÁLYOZOTT KÖZPONTI SZELLŐZÉSI RENDSZEREK
A lakóépület kiszolgáló helyiségeiből (fürdőszoba, wc, konyha, mosókonyha) egy (vagy szintenként egy-egy)
központi elszívó ventilátor szívja el levegőt. Az elszívással ellátott helyiségekben BXC² típusú automatikus
légelvezetőket (2) alkalmazunk.
A gépi páraszabályozású rendszer esetén az egész házban a levegő kicserélődését a szennyezett, vizes helységekből
elszívott levegő indítja el.
A friss levegő a lakószobákba érkezik a nyílászáróba, vagy faláttörésbe épített légbevezetőkön (1) keresztül,
ennek szükséglet szerinti elosztása a szobák között csak akkor valósul meg, ha a légbevezetők páraérzékelősek.
A kiszolgáló helyiségekben páraérzékelős és/vagy mozgásérzékelős légelvezetők (2) szabályozzák a pillanatnyi
szükségletek szerint a központi ventilátor (3) által elszívandó levegő mennyiségét.
A légcsere ezáltal a nagyobb szellőzési igényű helyiségekben intenzívebb lesz, míg a használaton kívüli helyiségekben,
így optimalizálja a rendszer a légcserét.
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HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZÉSI RENDSZEREK
A hővisszanyerős rendszereknél a ház, vagy lakás friss levegő utánpótlása automatikusan és folyamatosan valósul
meg. A hővisszanyerős készülékek akár 95% hatásfokkal is működhetnek, így minimalizálva a hőveszteséget.
A beszívott friss levegő áthalad a hővisszanyerős szellőztetőgép (1) hőcserélőjén, majd az osztódobozban a
betonozható antibakteriális és antisztatikus csőrendszeren (2) keresztül elágazik a helyiségek felé. Így a friss
levegő szinte azonos hőmérsékleten jut a helyiségekbe a design légszelepek segítségével (3), ezzel növelve a
komfortérzetet.
A kiszolgáló helyiségekben páraérzékelős és/vagy mozgásérzékelős légelvezetők (4) szabályozzák a pillanatnyi
szükségletek szerint a hővisszanyerős központi ventilátor által elszívandó levegő mennyiségét.
A légcsere ezáltal a nagyobb szellőzési igényű helyiségekben intenzívebb lesz, mint a használaton kívüli helységekben,
így optimalizálja a rendszer a légcserét. A rendszer működése tovább finomhangolható intelligens szenzorok
(5) által. A vezérlés mobil applikáción, wifi rendszeren számítógépen vagy akár érintőkijelzős vezérlőegységen
keresztül (6) is megvalósulhat az Ön igényei szerint. Lehetőség van a rendszer okos épület rendszerhez történő (pl.
KNX, BACNET,...) csatlakoztatására is.
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SZELLŐZTETŐ RENDSZER AKÁR
50% ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL
Éljen a lehetőséggel. Az Otthonfelújítási támogatást
szellőztető rendszer kiépítésére is igénybe veheti. Legyen
szó páraszabályozott, vagy hővisszanyerős szellőzésről,
most akár 50% állami támogatással építheti be otthonába.
Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal. Szakértő
munkatársaink a megfelelő rendszer kiválasztásán túl a
tervezésben is segítséget nyújtanak Önnek.

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT?

• Segítünk a tervezésben
• Egyszerű kiépítés,
még akár Ön is kiépítheti
• Egyszerű, olcsó megoldás

• Minden épülettípushoz
alkalmazható
• Akár utólag is kiépíthető
• Állandó friss levegőt biztosít

Bővebb információk:

www.intelligensszellozes.hu
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