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«Повітря – це найвища і найтонша з матерій. З повітря
виткана свобода людини. Тому символ повітря, в першу чергу,
це символ свободи». З цими словами, що належать Фрідріху
Ніцше, важко не погодитися. Напевно, немає нічого більш
важливого для нашого життя і водночас більш непомітного, ніж повітря, яке нас оточує. З першого і до останнього
дня свого життя ми ним дихаємо, насичуючи свій організм
киснем, а свою душу – розмаїтими ароматами життя. Адже
повітря – це набагато більше, ніж молекули азоту, кисню та
вуглекислого газу. Навесні повітря п’янке, влітку – заспокійливе, восени – оксамитове, а взимку – морозне та колюче. А яке
повітря в лісі, в горах або біля моря!

ВІД РЕДАКТОРА

Олег Колодій

Якщо від епітетів перейти до основних об’єктивних характеристик повітря, то тут варіантів не менше: свіже і важке,
тепле і прохолодне, сухе й вологе, чисте й запилене. Будь-які
зміни цих характеристик неодмінно впливають на самопочуття та працездатність людини. І не завжди в кращий бік.
Але якщо природа не в змозі постійно створювати ідеальне
за характеристиками повітря, то сама людина може змінювати його характеристики, створюючи для себе максимально
комфортні умови. І тут на допомогу їй приходить вентиляційне обладнання.
Сучасна вентиляція – це набагато більше, ніж приплив свіжого і відтік відпрацьованого повітря. Вентиляційне обладнання
дозволяє регулювати приплив повітря залежно від його якості,
нагрівати його та охолоджувати, осушувати та зволожувати, очищати від пилу та інших забруднюючих речовин. Тому
не стануть перебільшенням слова про те, що вентиляція
дарує людині гарне самопочуття, а отже сприяє поліпшенню
її здоров’я та якості життя.
Компанія «Вентиляційні системи» («Вентс») запрошує вас
у світ вентиляційного обладнання, яке покликане поліпшити
якість вашого життя! В новому журналі VENTS Magazine,
перший номер якого ви тримаєте в руках, ми розповідатимемо
про продукцію та нові розробки компанії, про нові технології
та ефективні рішення у сфері вентиляції та енергозаощадження, розміщуватимемо цікаві інтерв’ю, а також ділитимемося з вами своїми секретами. В цьому номері ми детальніше
розповімо про компанію «Вентс» та її діяльність у 2016 році.
І це ще далеко не все! Завжди ознайомитися з матеріалами
журналу не лише українською, але й російською мовою можна
на сайті http://blog.vents.ua.
Ми дуже сподіваємося, що журнал стане незамінним помічником для всіх, хто працює або готується працювати на ринку
вентиляції та вентиляційного обладнання.
Читайте VENTS Magazine! Обирайте ВЕНТС!
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Компанія «Вентиляційні системи» вкотре підтвердила статус лідера економіки

ВЕНТС ЗАКІНЧИВ МИНУЛИЙ РІК

НА МАЖОРНІЙ НОТІ

У

грудні минулого року в престижному концерт-холі Bel étage
у Києві відбулася церемонія
нагородження компаній, які за результатами аналізу фінансово-економічних
показників, здійсненого Спілкою національних бізнес-рейтингів, були визнані
лідерами економіки України. На цих
урочистостях найкращою компанією
в номінації Import Export Award було
визнано «Вентиляційні системи».
За словами організаторів заходу,
такої високої нагороди компанія
«Вентс» удостоєна за вагомий внесок

у розвиток міжнародної торгівлі,
значні обсяги товарообігу та створення іміджу України на світовому ринку
як правової економічно розвиненої
держави. На церемонії також були
відзначені співробітники компанії, які
зробили значний особистий внесок у
її розвиток, а саме Максим Кондратов,
Олександр Матлак та Олег Козуб.
Вітаємо весь колектив компанії «Вентиляційні системи» з черговим успіхом!
І нехай 2017 рік буде не менш успішним та щедрим на нові досягнення,
рекорди та нагороди.

ПОДІЇ

ВЕНТС ОТРИМАВ НОВИЙ
ІМПУЛЬС ДЛЯ УСПІШНОЇ РОБОТИ
НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Н

а початку минулого року
компанія «Вентиляційні
системи» підписала договір
про співпрацю з провідною європейською асоціацією виробників
повітрообробного і холодильного
устаткування Eurovent. Співпраця
з цією авторитетною організацією
дозволить компанії ще більше
зміцнити свій статус лідера на європейському ринку вентиляційного
обладнання і розширити партнерські зв’язки з іншими відомими
операторами ринку.
Eurovent є загальновизнаною міжнародною платформою, яка сприяє
розвитку добросовісної конкуренції
серед виробників вентиляційної
техніки. Асоціація здійснює незалежну експертизу кліматичного
обладнання, що випускається
в Європі, з метою його перевірки
на відповідність стандартам якості

та заявленим технічним характеристикам. На сьогодні до асоціації
Eurovent входить більше тисячі
компаній з країн Європи, Близького
Сходу та Африки. Загальний річний
грошовий обіг компаній, що входять до Eurovent, становить понад
30 млрд євро, а кількість співробітників налічує 150 тис. осіб. Це робить Eurovent однією з найбільших
і найавторитетніших міжрегіональних галузевих асоціацій.
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Спеціалісти компанії «Вентс» розробили та виготовили унікальне вентиляційне обладнання

ВЕНТС СТАВИТЬ ЧЕРГОВИЙ

П

ерелік унікального вентиляційного устаткування, виробленого
компанією «Вентиляційні системи», поповнився ще однією припливно-витяжною установкою AirVENTS
AV65. Унікальність виготовленого
обладнання полягає в його розмірах
і продуктивності. Максимальна довжина установки в зібраному вигляді
становить близько 8 м, ширина – 3,6
м, висота – 4,3 м. В цілому устаткування важить близько 7700 кг, а його
продуктивність за припливом повітря
становить 55,5 тис. куб. м/год, а за
витяжкою – 50 тис. куб. м/год.
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Установка AirVENTS AV65 призначена для організації загальнообмінної
вентиляції в одному з висотних бізнес-центрів Києва. Цим і пояснюються
неймовірно великі габарити обладнання та унікальність його комплектації. «Всі блоки, що входять до складу
установки мають величезні розміри:
триконтурний фреоновий охолоджувач, роторний рекуператор, секція
електронагріву, щит управління тощо.
Устаткування такого типорозміру наше
підприємство ще не випускало», –
зауважує керівник сервісної служби
«Вентс» Сергій Омельченко.

ПОДІЇ

СВІЖЕ ПОВІТРЯ
ДЛЯ ГАРНОГО НАВЧАННЯ

М

инулого року компанія
«Вентc» взяла участь у
проекті комплексної термосанації київської загальноосвітньої школи №264, в рамках якого
виготовила та передала навчальному закладу понад 100 одиниць
унікального енергоощадного
вентиляційного обладнання. Це
дозволить підтримувати в шкільних
приміщеннях комфортний мікроклімат цілий рік і зменшити витрати на опалення в зимовий період.
З метою впровадження ефективного енергозбереження в дошкільних
та шкільних установах у столиці вже
кілька років діє програма комплексної термосанації (збільшення
енергоефективності) таких закладів.
Згідно з програмою, влітку 2016
року були розпочаті роботи щодо
підвищення енергоефективності
шести столичних загальноосвітніх
шкіл, у тому числі школи №264.
Тут планувалося не лише утеплити
зовнішні стіни, замінити вікна та
двері, встановити енергоефективне
освітлення, але й забезпечити якісну вентиляцію приміщень шляхом
встановлення сучасної енергоощадної вентиляційної системи на базі
обладнання ВЕНТС.

Як повідомив начальник відділу
комплексних інженерно-проектних
рішень «Вентс» Лавр Котєлков,
спеціалісти компанії виготовили
для школи унікальне обладнання: чотири припливно-витяжні
установки AirVENTS, 98 кімнатних
припливно-витяжних установок
ВЕНТС МІКРА 150 Е КП, канальні
вентилятори ВКМ, а також необхідну кількість аксесуарів промислової вентиляції.
До початку навчального року
всі роботи за проектом у школі
№264 були завершені. В результаті навчальний заклад щорічно
заощаджуватиме майже половину
вартості енергоресурсів, які раніше
витрачалися на обігрівання, а це
близько 1,5 млн грн.

РЕКОРД
За словами начальника відділу комплексних інженерно-проектних рішень
«Вентс» Лавра Котєлкова, вперше в
історії підприємства була здійснена
збірка AirVENTS AV65 з ротором.
«Окрім цього, монтаж установки вимагав від нашої сервісної служби високої майстерності та самовідданості.
Наприклад, у Європі за подібну роботу
беруться лише фахівці з великим стажем, а ми здійснили збірку та монтаж
установки силами наших молодих
фахівців. Це ще одна важлива подія
в історії нашої компанії», – наголосив
Лавр Котєлков.
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ВЕНТС ВІРИТЬ У МОЛОДЬ!

У

продовж багатьох років компанія «Вентиляційні системи»
активно підтримує молодіжні
освітні ініціативи і плідно співпрацює
з українськими вищими навчальними
закладами. Компанія також сприяє
старту професійної кар’єри молодих
фахівців, запрошуючи студентів старших курсів на стажування з можливістю їх подальшого працевлаштування
на підприємстві. В результаті такого
підходу все більше випускників
технологічних ВНЗ країни приходять
працювати до компанії «Вентс».
Ось вже декілька років підприємство
є куратором проведення конкурсу
на кращі курсові проекти з використанням обладнання ВЕНТС серед
студентів Київського національного
університету будівництва та архітектури (КНУБА), а також бере участь в
нагородженні переможців Всеукраїнської студентської олімпіади.
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В листопаді минулого року компанія
«Вентс» привітала студентів КНУБА,
які перемогли в конкурсі на кращий
курсовий проект 2015–2016 навчального року (фото знизу).
Традиційно конкурс проводився
серед учнів третього курсу кафедри
«Теплогазопостачання і вентиляція». Майбутні фахівці повинні були
самостійно створити оригінальний
вентиляційний проект з використанням сучасного високотехнологічного
обладнання ВЕНТС, а також аргументовано продемонструвати його
практичну користь. За підсумками відкритого голосування найбільшу кількість голосів отримали проекти Юрія
Аншакова (перша премія), Віталія
Мережинського (друга премія) та
Володимира Бондарця (третя премія).
Також були відзначені курсові проекти Максима Тиванчука, Ганни Хаврусь,
Ольги Сович та Анастасії Безлюк.

На початку квітня 2016 року на базі
КНУБА відбувся другий етап Всеукраїнської олімпіади за фахом «Теплогазопостачання і вентиляція» за
2015–2016 навчальний рік. Оргкомітетом олімпіади були підготовлені
завдання на тему вентиляції, опалення та газопостачання, які студенти повинні були виконати. Із 23-х
учасників, що представляли різні ВНЗ
країни, кращими стали киянин Іван
Хмарний (перше місце), рівненчанка
Віра Ковальчук (друге місце) і харків’янин Олег Стеценко (третє місце).
Представники компанії «Вентс»
привітали переможців і вручили їм заслужені призи – грошові заохочення,
вентилятори ВЕНТС, а також фірмові
сувеніри (фото вгорі).
Ми бажаємо усім студентам якісних
знань, нових професійних звершень,
польоту інженерної думки та невичерпної енергії!

ПОДІЇ

ВЕНТС

ПІДТРИМАВ УЧАСНИКІВ
EURO MAYORS 2016
У травні минулого року в чеському місті Угерске-Градіште пройшов Третій
чемпіонат Європи з футболу серед мерів EURO MAYORS 2016, в якому також
взяла участь команда з України. Компанія «Вентиляційні системи» надала
підтримку Асоціації міст України та Клубу мерів України в підготовці нашої
команди до участі в цих змаганнях.
В чемпіонаті зіграли 12 команд, які представляли дев’ять країн Європи – Україну,
Чехію, Польщу, Німеччину, Італію, Австрію, Хорватію, Словенію та Словаччину.
Українську команду складали мери різних населених пунктів країни від
Закарпаття до Луганщини. Цікавим фактом є те, що наші футболісти мали
вік від 23 до 60 (!) років.
Під час змагань українська команда дійшла до півфіналу, обігравши команди
Хорватії (7:1), Південного Тіроля (7:1) та Польщі (4:0). Але подальшій
переможній ході наших футболістів завадили спортсмени
Словаччини (0:2) та другої команди Чехії (1:7). Отже, наші мери
зайняли почесне четверте місце, випередивши своїх колег
з Німеччини, Австрії, Польщі, Хорватії та Словенії.
А переможцем цього року стала команда Словаччини.
Ми вітаємо наших спортсменів із гарним
результатом та зичимо їм подальших
успіхів!

European
Football Championship
of Mayors
16–21.05.2016
Uherske Hradiste
Czech Republic
Фото: http://me-2016-mayors.webnode.cz
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ВЕНТС ОБИРАЄ ДЖАМАЛУ!

К

омпанія «Вентиляційні системи»
виступила спонсором премії
COSMOPOLITAN AWARDS, яку відомий журнал заснував в Україні вперше.
На урочистому нагородженні лауреатів,
яке пройшло в травні минулого року,
представники «Вентс» привітали яскраву і харизматичну співачку Джамалу
та вручили їй приз.
Премія COSMOPOLITAN AWARDS була
заснована в Україні з метою відзначити заслуги відомих у країні людей,
що досягли виняткових і унікальних
результатів у своїй сфері діяльності.
Онлайн-голосування за номінантів
стартувало в лютому 2016 року і продовжилося до кінця квітня. За підсум-
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ками такого голосування були визначені переможці в семи номінаціях. На
урочистій церемонії їм було вручено
нагороди.
Спеціальним призом «Натхнення року»
організатори премії нагородили переможницю Євробачення-2016 Джамалу.
Представники компанії «Вентс» також
привітали співачку з цим подвійним
успіхом і вручили їй свій приз.
«Для нас велика честь – особисто
привітати Джамалу з перемогою!
Перемогою України, торжеством Миру
і Надії. Нехай ця перемога надихне
кожного з нас на власні досягнення!», –
відзначили представники компанії під
час вручення нагороди.

ВЕНТС
Do It!
рекомен

Яскрава
вентиляція

ВЕНТС Люміс
Осьовий вентилятор
із вбудованим джерелом
світла для витяжної вентиляції
з продуктивністю
до 115 куб. м/год.

www.vents.ua
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ЗУСТРІЧІ
В МІЛАНІ
Найновіші розробки ВЕНТС – на виставці Mostra Convegno Expocomfort 2016 в Італії

В

есна 2016 року ознаменувалася яскравою подією для
професіоналів HVACR-індустрії
в усьому світі. З 15 по 18 березня в
Мілані (Італія) пройшла 40-а спеціалізована виставка Mostra Convegno
Expocomfort (MCE), в якій взяла участь
компанія «Вентиляційні системи».
Про масштаби виставки промовисто свідчить кількість її учасників –
близько 2000 компаній з усього світу.
Протягом чотирьох днів на виставку
прибули понад 150 тис. гостей, які
також мали змогу відвідати 140 конференцій та семінарів.
16
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Представлена продукція учасників
виставки і тематика численних
ділових заходів під час проведення
форуму продемонстрували, що основними трендами галузі найближчими
роками стануть збільшення енергоефективності технологій і обладнання, а також зменшення їхнього
негативного впливу на довкілля.
На стенді ВЕНТС були представлені
припливно-витяжні установки, децентралізована вентиляція, дахові,
канальні та шумоізольовані вентилятори, інтелектуальний вентилятор
iFan з інтегрованою автоматикою,

камінний вентилятор КАМ, дестратифікатори повітря і вентилятори
димовидалення.
ВЕНТС серйозно підготувався до
виставки, презентувавши як удосконалені моделі популярних вентиляторів, так і унікальні новинки.
Зокрема, енергоощадний провітрювач TwinFresh Expert із функцією Wi-Fi
дозволяє в прямому сенсі керувати
мікрокліматом у будинку. Встановивши безкоштовний додаток на
мобільний пристрій, можна керувати
роботою вентилятора в будь-якій
точці квартири: задавати швидкість

ПОДІЇ

і напрямок його обертання, налаштовувати режими роботи і таймер, а
також об’єднати вентилятори в єдину
мережу.
Серед інших цікавих новинок
компанії відвідувачам був продемонстрований побутовий вентилятор з освітленням Люміс 100, який
продовжив еволюцію декоративної
вентиляції з підсвічуванням. Цей
безшумний вентилятор-світильник
забезпечує достатнє освітлення
санвузла, невеликої ванної кімнати
або кухні за рахунок світлодіодної
LED-панелі, яскравість якої від-

повідає яскравості лампи розжарювання 60 Вт. При цьому Люміс 100
споживає всього 24 Вт.
В рамках розширення лінійки протидимної вентиляції ВЕНТС представив
промислові вентилятори серії Jet Fan,
що призначені для димовидалення в
паркінгах та закритих гаражах. Ці вентилятори створюють високонапірний
струмінь повітря, який направляє дим
і продукти згоряння з приміщення
до витяжних шахт. За рахунок цього
приміщення ефективно очищується
від чадних газів і підвищується рівень
пожежної безпеки.
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РІШЕННЯ
ВЕНТС
ДЛЯ
ПІВНІЧНОЇ
ЄВРОПИ

Жовтень минулого року
відзначився активізацією
ВЕНТС на ринку скандинавських країн. 12–14
жовтня продукція компанії демонструвалася
на виставці будівельних
технологій та обладнання
FinnBuild 2016 у Фінляндії,
а з 19 по 21 жовтня – на
виставці опалення, кондиціонування та вентиляційного обладнання VVSdagene 2016 у Норвегії.

18
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ВЕНТС запропонував скандинавським країнам нове ефективне

С

кандинавський вектор для
ВЕНТС не є випадковим. Норвегія, Швеція, Фінляндія і Данія
обіймають один із найбільших у Європі ринків з населенням 26,5 млн осіб.
Цей регіон відрізняється від інших
європейських країн більш високим
рівнем життя та менш комфортними
кліматичними умовами. Прагнення
жителів цих країн до комфорту та
раціонального використання природних ресурсів створює в регіоні стійкий
попит на комплексні системні рішення
у сфері вентиляції та кондиціювання.
Саме тому на виставках FinnBuild та

VVS-dagene були представлені найкращі енергоощадні рішення ВЕНТС.
Значний інтерес у відвідувачів виставок викликали припливно-витяжні
установки з рекуперацією тепла ВУТ.
Наприклад, установка ВУТ 160 ВБ ЕС
у звуко- та теплоізольованому корпусі
демонструє одні з найкращих показників серед аналогів: рекуперація
тепла в ній сягає 94%, а коефіцієнт корисної дії ЕС-мотора – 90%. Компактна
установка ВУТ 300 В міні з продуктивністю до 300 куб. м/год. здатна повертати до 80% тепла та ефективна для
використання в невеликих приміщен-

ПОДІЇ

енергоощадне обладнання
нях. Лінійка промислової вентиляції
ВЕНТС була представлена шумоізольованими канальними вентиляторами
ТТ Сайлент-М і ТТ Сайлент-МД ЕС, а
також модульним повітрооброблювальним агрегатом AirVENTS, що
призначений для використання у великих приміщеннях (промислові цехи,
склади, супермаркети, готелі, офісні та
житлові приміщення тощо).
Особлива увага гостей виставок була
прикута до економічних децентралізованих припливно-витяжних установок з рекуперацією тепла ТвінФреш.
Завдяки своїй енергоефективності,

простоті монтажу та обслуговування,
а також можливості використання
для реновації старих будинків і квартир ці пристрої мають гарні перспективи на місцевому ринку вентиляційних систем.
Серед новинок ВЕНТС були представлені компактна енергоощадна
припливно-витяжна установка МІКРА
100 Е, виконана в новому дизайні, та
децентралізована підлогова установка ДВУТ 300 ГБ ЕС. МІКРА 100 Е характеризується безшумною роботою
та високим показником рекуперації
(до 92%). Установка може викори-

стовуватися в приватних будинках,
офісах, готелях та інших приміщеннях.
ДВУТ 300 ГБ ЕС також відрізняється
високою ефективністю рекуперації
(до 93%), має продуктивність 550
куб. м/год. та ідеально підходить для
використання в дошкільних установах
і навчальних закладах.
За час проведення виставок представники ВЕНТС провели понад 350
зустрічей із зацікавленими гостями, серед яких були бізнесмени,
керівники підприємств, інженери,
проектувальники, монтажники та
інші фахівці.
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ВЕНТС КРОКУЄ
ШЛЯХОМ TOYOTA
На підприємстві успішно втілюється в життя програма ощадливого виробництва
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У

липні минулого року компанію
«Вентиляційні системи» відвідав
авторитетний консультант у
сфері ощадливого виробництва Хіроші
Морівакі. Японський фахівець ознайомився з організацією виробництва
на заводі та запропонував програму
з оптимізації роботи і подальшого підвищення її ефективності.
Підприємство «Вентиляційні системи»
є сучасним виробничим комплексом,
орієнтованим на випуск високоякісного
устаткування, що відповідає найвищим
вимогам і міжнародним стандартам.
Завдяки такому підходу продукція
ВЕНТС зайняла гідне місце на світовому
ринку вентиляційних систем і постійно
розширює свою географію.
Проте збільшений попит на продукцію
підприємства, а також постійно зростаючі вимоги ринку змушують компанію
шукати нові шляхи збільшення продуктивності виробництва. Розширення виробничих площ і технічна модернізація
не є єдиними шляхами вирішення цієї
задачі. Передовий досвід свідчить, що
грамотна організація роботи та усунення
втрат у кожній ланці виробничого циклу
дозволяють швидко і без особливих
витрат покращити показники і підняти
виробництво на якісно новий рівень.
Саме з цією метою на підприємство
«Вентиляційні системи» було запрошено
відомого фахівця у сфері ощадливого
виробництва (lean production) Хіроші
Морівакі, який має успішний досвід роботи в компанії Toyota та інших відомих
компаніях світу. Приїзд японського фахівця також був пов’язаний із запланованим
введенням в дію нових цехів з випуску
провітрювачів ТвінФреш і моноблокових
припливних установок, процес виробництва в яких мав бути організований
згідно з вимогами lean production.
Слід зазначити, що ці вимоги не є для
компанії «Вентс» новинкою. У 2015 році
на підприємстві стартувала програма
ощадливого виробництва, першим
куратором якої виступив ще один відомий авторитет в області вдосконалення
виробництва Пітер Уілетс, що раніше
працював з компаніями Mercedes,
Bosch, Siemens та ін. Саме тоді були
визначені першочергові завдання для
різних підрозділів компанії: перехід до
потокового виробництва; уникнення
ірраціональної роботи, що не створює

Ощадливе виробництво (lean production,
lean manufacturing) – це концепція управління виробництвом, що ґрунтується
на постійному прагненні до максимального зменшення усіх видів витрат. Ощадливе виробництво передбачає залучення
до процесу оптимізації бізнесу кожного
співробітника і максимальну орієнтацію на споживача. Концепція виникла як
інтерпретація американськими дослідниками ідей виробничої системи компанії
Toyota (TPS).

цінності; запобігання неполадкам устаткування; зниження відсотка відходів;
зменшення складських запасів; скорочення простоїв; вдосконалення логістики та ін.
Хіроші Морівакі ознайомився з організацією роботи на підприємстві, поспілкувався із співробітниками та запропонував конкретні алгоритми lean production
з оптимізації виробництва і підвищення
його ефективності. Японський гість не
обмежився лише теоретичними заняттями, але й організував демонстрацію
переваг lean production на практиці.
Зокрема, для співробітників лінійки
збірки провітрювачів ТвінФреш і ділянки
моноблокових припливно-витяжних
пристроїв були змодельовані макети
лінійок, що дозволяють максимально
оптимізувати робочий процес і ефективно використати час кожного працівника. Експеримент продемонстрував,
що цілком можливо створити умови, за
яких готовий продукт буде створено за
мінімальний час, насамперед за рахунок
чіткої регламентованої роботи кожного
співробітника на своїй ділянці і мінімізації простоїв продукції, що виготовляється, між різними операціями.
Хіроші Морівакі був приємно здивований масштабами виробництва «Вентс»,
рівнем технічного оснащення підприємства і висловив упевненість в тім, що
компанія рухається в правильному
напрямку і має гарні перспективи щодо
успішної реалізації програми ощадливого виробництва. «Головне, що я побачив
на вашому підприємстві, це готовність
ваших співробітників до змін. Їхній живий
інтерес до новацій і бажання розвиватися
неодмінно дадуть результат», – підкреслив пан Морівакі.
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НОВА

ДИВО-ТЕХНІКА
ВЕНТС
Виробничі потужності компанії щороку поповнюються новим найсучаснішим обладнанням

К

омпанія «Вентиляційні системи» планомірно розширює своє виробництво,
що вимагає впровадження нового
високопродуктивного обладнання. Виробничі
потужності компанії щороку поповнюються
новими сучасними верстатами та обробними
центрами. І рік, що минає не став винятком.
Ви лише погляньте, на якому новому обладнанні сьогодні працюють співробітники
компанії «Вентс».

22

VENTS Magazine, березень 2017

Trumpf TruLaser 5030
установка лазерного різання

Призначена для продуктивної обробки
тонколистового металу. Завдяки системі
динамічних приводів вона оптимально
використовує високу швидкість обробки разом
із енергоефективним лазерним джерелом
TruDisk, яке підключене до верстата за
допомогою оптоволоконного кабелю.

ВИРОБНИЦТВО

Salvagnini P2lean
компактний
верстат для гнуття
панелей

Призначений для
автоматичного
виготовлення панелей
із металевих листів,
гнуття яких здійснюється
одним універсальним
комплектом згинальних
інструментів.

Okuma Millac 1052V II

фрезерний оброблювальний центр
Призначений для комплексної
обробки деталей із різних
матеріалів, у тому числі
з високолегованих загартованих
сталей із твердістю поверхні
до HRC 58…60.

Okuma V100R
токарний
оброблювальний
центр

Призначений для високопродуктивної обробки
деталей, що мають
елементи тіл обертання.
Виконує токарні,
різьбонарізні та інші
роботи з використанням
стаціонарного інструменту,
що встановлюється
у револьверну голівку.
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ПОВІТРЯНА

ТРИВОГА!

Яким буває повітря?
Чистим і свіжим – при
якісному провітрюванні.
Спертим і задушливим –
при поганій вентиляції.
А ще воно буває шкідливим і навіть небезпечним, якщо в ньому
містяться забруднюючі
речовини. Саме таким
повітрям іноді доводиться дихати жителям
великих міст і промислових центрів.
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Н

аскільки важливим для людини є чисте і свіже повітря? У
2014 році Всесвітня організація
охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала
дані, відповідно до яких у 2012 році
через забруднення повітря померло
близько 7 млн осіб – кожен восьмий із
загального числа померлих у світі. Цей
показник більше ніж удвічі перевищує
попередні оцінки і підтверджує, що
забруднення повітря сьогодні є найбільшим у світі екологічним ризиком
для здоров’я.
Дані ВООЗ свідчать про зростаючу залежність між забрудненим повітрям, як
усередині приміщень, так і в атмосфері,
і серцево-судинними захворюваннями
(інсульти, ішемічна хвороба серця), а
також онкологічними хворобами. Слід
враховувати і роль забрудненого повітря
в розвитку і поширенні респіраторних
захворювань, включаючи гострі респіраторні інфекції та хронічні обструктивні
захворювання легень.

Підступне повітря
Провітрюючи свій дім або офіс, ми за
замовчуванням вважаємо, що свіже
повітря чисте, як альпійське джерело.
Це справедливо, якщо вам пощастило
жити й працювати в тих же Альпах.
Проте більшість людей проживають у
великих і малих містах, які роблять свій
нищівний внесок у справу забруднення
довкілля. В результаті чисте повітря ми
отримуємо разом із неприємним бонусом у вигляді пилу і різних шкідливих
речовин. Найчастіше ці речовини мають

Флавія БУСТРЕО,
помічник генерального директора
ВООЗ з питань здоров’я сім’ї,
жінок і дітей

«

Очищення повітря, яким ми
дихаємо, запобігає неінфекційним захворюванням, а також
зменшує ризик захворювання
серед жінок і вразливих груп,
у тому числі дітей та людей
похилого віку.

»

незначні концентрації і не впливають
негативно на здоров’я людей. Однак
поблизу джерел забруднення ситуація
різко змінюється в гіршу сторону. Які ж
шкідливі домішки можуть знаходитися
в повітрі і чим вони небезпечні для
нашого здоров’я?

Пил. Цей вид забруднень завжди присутній у повітрі. Частки пилу ушкоджують стінки альвеол, порушуючи перший
імунний бар’єр і відкриваючи шлях
різним інфекціям та алергенам. Алергія
на пил проявляється такими симптомами як нежить, чхання та сльозотеча.
Чадний газ (оксид вуглецю, СО). Знижує
здатність крові переносити кисень до
тканин. Призводить до порушень психомоторних функцій, серцевої діяльності і
дихання, появи головного болю, сонливості, нудоти.
Сірководень (H2S). При помірних концентраціях викликає стомлення, занепокоєння, втрату нюху. При збільшених
концентраціях може викликати депресію, кон’юнктивіт, порушення зору,
запаморочення, тахікардію, порушення
сну, кашель і нудоту.
Сірчистий газ (сірчистий ангідрид, SO2).
Чинить місцеву подразливу дію на слизові оболонки очей і дихальних шляхів,
викликає кон’юнктивіти, бронхіти. Крім
того, здійснює загальний шкідливий
вплив на організм.

Найбільшим джерелом забруднення
повітря є вугільна енергетика
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Марія НЕЙРА,
директор Департаменту ВООЗ
з громадської охорони здоров’я,
екологічних і соціальних
детермінантів здоров’я

Забруднення повітря
сьогодні є найбільшим
у світі екологічним ризиком
для здоров’я

Діоксид азоту (NO2). Подразнює нижній
відділ дихальної системи, особливо
легеневу тканину. Підвищує схильність
до гострих респіраторних захворювань,
пневмонії. Також негативно впливає на
органи зору.
Аміак (NH3). Подразнює слизові оболонки очей і дихальних шляхів. Викликає
сильний кашель, задуху, при високій
концентрації пари – збудження
і марення. Також можливі смертельні
випадки.
Формальдегід. Має яскраво виражені
мутагенні властивості, а також діє як
серйозний алерген і подразник. Вражає
слизові оболонки очей і дихальних
органів, можлива алергія шкіри. Здатен
викликати мутаційні зміни в організмі
людини.
Фенол. Викликає враження дихальних
шляхів (бронхи, легені), появу злоякісних новоутворень, серцево-судинні
хвороби, захворювання системи крово-
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«

Сьогодні є очевидним той факт,
що ризики, пов’язані із забрудненням повітря, є значно
серйознішими, ніж ми думали
раніше, особливо в тім,
що стосується серцевих
захворювань та інсультів.

»

обігу, порушення вегетативної нервової
системи.

Бензапірен. Потужний канцероген, що
здатний викликати онкологічні хвороби.
Шкідливість посилюється його здатністю
накопичуватися в організмі.
Хлорорганічні пестициди. Використовуються в сільському господарстві,
нерідко із застосуванням авіації.
Пригнічують репродуктивну функцію,
підвищують ризик розвитку онкологічних захворювань.

ВЕНТС
Do It!
рекомен

Стиль
і характер

ВЕНТС
Модерн
Осьові вентилятори
з пласкою лицьовою
панеллю зі скла
для витяжної вентиляції
з продуктивністю
до 310 куб. м/год

www.vents.ua
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ
ЗРУЧНІ

СВІТЛА
ВЕНТИЛЯЦІЯ
Припливно-витяжні дифузори з підсвічуванням
серії ФЛ2 100

Н

ові пристрої призначені для використання в припливновитяжних системах вентиляції та кондиціювання і монтуються безпосередньо в стіни або підвісні стелі. Особливістю нової моделі є можливість підсвічування приміщення
завдяки вбудованим галогенним або світлодіодним лампам
різної потужності (від 1 до 20 Вт) і температури світіння.
Дифузори ФЛ2 100 виготовляються з високоякісного пластику. Спеціальна аеродинамічна форма пристрою забезпечує
рівномірний розподіл повітря. Технологічне обслуговування
та очищення виробу спрощені завдяки знімній зовнішній
решітці. Монтаж дифузора здійснюється за допомогою монтажного фланця і шурупів.
Нові дифузори оптимально підходять для використання в приміщеннях з підвищеною вологістю (ванні кімнати і санвузли)
завдяки використанню безпечної напруги живлення 12 В. Індекс
захисту пристрою – IP X4.
28
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ПРОФЕСІОНАЛИ
ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ
КАНАЛІВ
Канальні вентилятори змішаного
типу ТТ і ТТ ПРО

Н

овинки призначені для вентиляції житлових та комерційних
приміщень і мають продуктивність до 2050 куб. м/год.
Пристрої об’єднують у собі широкі
можливості і найкращі характеристики осьових та відцентрових вентиляторів. Вони є оптимальним рішенням
для використання в припливно-витяжних системах вентиляції, де
є потреба у високому тиску, потужному повітряному потоці та низькому
рівні шуму. Також вентилятори ТТ і ТТ
ПРО ідеально підходять для установки у витяжні системи приміщень
з підвищеною вологістю (санвузли,
кухні та ін.).
У моделях серії ВЕНТС ТТ застосовуються однофазні одно- або двошвидкісні мотори. У моделях серії ВЕНТС
ТТ ПРО використовуються однофазні
високоефективні двошвидкісні мотори з низьким енергоспоживанням.
Корпуси вентиляторів виготовляються
з високоякісних і міцних матеріалів:
AБС-пластика (серія ВЕНТС ТТ) і

ВЕНТС ТТ

поліпропілену зниженої
горючості
(серія ВЕНТС
ТТ ПРО). Знімний центральний блок з мотором, крильчаткою
і клемною коробкою
кріпиться до патрубків
за допомогою спеціальних
хомутів на клямках. Це робить
обслуговування вентилятора максимально простим і зручним.
Вентилятори сумісні з повітропроводами круглого перерізу діаметром
від 100 до 315 мм і можуть монтуватися у будь-якій точці вентиляційної
системи під будь-яким кутом.
В одній системі можливе розміщення
декількох вентиляторів: паралельно – для збільшення витрати повітря,
або послідовно – для збільшення
робочого тиску.
Вхідний патрубок оснащений колектором для плавного входу повітря
у вентилятор. Завдяки конічній формі
крильчатки і спеціально спрофільованим лопатям кругова швидкість
повітряного потоку збільшується,
забезпечуючи більш високий тиск
і продуктивність у порівнянні
зі звичайними осьовими
вентиляторами.
Дифузор, спеціально
спроектована крильчатка і випрямний
апарат на виході
корпусу вентилятора розподіляють повітряний
потік таким чи-

ВЕНТС ТТ ПРО

ном, що забезпечується оптимальне
поєднання характеристик – висока
продуктивність і збільшений тиск при
низькому рівні шуму.
Всі моделі серій ВЕНТС ТТ і ВЕНТС ТТ
ПРО можуть оснащуватися регульованим таймером з діапазоном затримки відключення вентилятора від 2 до
30 хвилин.

ВИСОКОПРОДУКТИВНІ
МАЛОШУМНІ
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БЕЗШУМНІ
ВИСОКОПРОДУКТИВНІ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ

НЕ ПОРУШУЮЧИ
ТИШІ
Шумоізольовані вентилятори ВЕНТС ТТ Сайлент-МД EC

Н

овинка являє собою канальний вентилятор, виконаний
у спеціальному шумо- і теплоізольованому корпусі, який забезпечує безшумну роботу пристрою
при високих аеродинамічних характеристиках.
Вентилятори серії ВЕНТС ТТ Сайлент-МД EC мають продуктивність
до 8920 куб. м/год і призначені для
використання в припливно-витяжних
системах вентиляції у приміщеннях
з підвищеними вимогами до рівня
шуму (наприклад, бібліотеки, конфе-

ренц-зали, навчальні заклади, дитячі
садки та ін.). Нові пристрої об’єднують
у собі широкі можливості та технічні
параметри осьових і відцентрових
вентиляторів, забезпечуючи потужний
повітряний потік і високий тиск.
Зовнішній корпус вентилятора виготовляється зі сталі з полімерним
покриттям. Внутрішня перфорація
корпусу пропускає звукові хвилі, направляючи їх під певним кутом на шар
шумопоглинального матеріалу. Шумоі теплоізоляція корпусу виконані
з шару мінеральної вати.

НОВИНКИ

ГНУЧКЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ ДОМУ
Напівжорсткі пластикові
повітропроводи

Й

Вентилятори оснащені високоефективними електронно-комутованими
(ЕС) моторами постійного струму.
Такі мотори характеризуються
високою продуктивністю і оптимальним керуванням у всьому діапазоні
швидкостей обертання. Безперечною
перевагою ЕС-двигуна є високий ККД,
який сягає 90 відсотків.
Вентилятори ВЕНТС ТТ Сайлент-МД EC
сумісні з повітропроводами діаметром
355, 400, 450 мм і можуть встановлюватися на початку, в середині або
в кінці системи повітропроводів.

дучи в ногу із сучасними
світовими тенденціями,
компанія «Вентиляційні
системи» розпочала випуск нового
типу повітропроводів – напівжорстких пластикових вентиляційних
каналів. Новинка являє собою
гофровані повітропроводи круглого перерізу діаметром 75 мм
і призначена для використання
в модульній системі розподілу
повітря Флексівент (див. стор. 44).
Це рішення дозволяє значно спростити і прискорити процес монтажу
вентиляційної системи, а отже
зменшити витрати на її установку
та експлуатацію.
Незважаючи на свою новизну, вентиляція на основі систем з використанням напівжорстких каналів вже
отримала широке поширення в
багатьох розвинених країнах світу.
Основним елементом системи
виступають пластикові гофровані
повітропроводи, які мають низку
беззаперечних переваг перед традиційними аналогами.
По-перше, матеріал і форма напівжорстких каналів дозволяють
їм витримувати високе зовнішнє
навантаження. Це дає можливість
прокладати канали не лише в
підстельовому просторі, але й у
підлозі: такі повітропроводи легко
витримують тиск бетонної стяжки.
До речі, розміщення повітряних
каналів під підлогою має свої переваги. Приміром, така вентиляція
непомітна, практично безшумна
і вивільняє простір під стелею.
По-друге, гофрована форма
напівжорстких повітропроводів
надає їм високу гнучкість. Це дає

МІЦНІ
ГНУЧКІ
НАДІЙНІ

можливість виконувати повороти
у будь-якому місці без спеціальних
інструментів, тобто відмовитися від
використання різних сполучно-монтажних елементів і необхідних інструментів. Внаслідок цього значно
скорочується час монтажу системи
і зменшуються витрати.

Детальніше про використання модульної системи розподілу повітря
Флексівент читайте в розділі «Технології» на стор. 44.
VENTS Magazine, березень 2017

31

НОВИНКИ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ
ЕКОНОМІЧНІ
МАЛОШУМНІ

Припливно-витяжні установки з рекуперацією
тепла серії ВЕНТС ВУТ В/ВБ ЕС

НА ВАРТІ ДОМАШНЬОГО ТЕПЛА

Н

овинки ВЕНТС призначені для
використання в енергоефективних рішеннях для опалення
приватних будинків і квартир.
Установки є повністю готовими
вентиляційними агрегатами, що
забезпечують подання в приміщення
відфільтрованого свіжого повітря і
видалення забрудненого. При цьому
вбудовані високоефективні пластинчаті рекуператори дозволяють
підігрівати повітря, що надходить
до приміщення, за рахунок тепла
повітря, що видаляється. Ефективність
регенерації досягає 98 %.
Нові припливно-витяжні установки
ВУТ В/ВБ ЕС мають продуктивність до
700 куб. м/год. Вони виконані у звуко-
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і теплоізольованому корпусі і сумісні
з повітропроводами круглого перерізу. Протипотокові рекуператори
виготовлені з полістиролу і вирізняються високою ефективністю теплообміну. Для відведення конденсату під
блоком теплообмінника передбачено
розміщення спеціального піддону.
Вентилятори оснащені високоефективними ЕС-моторами із зовнішнім
ротором і загнутими назад лопатками – найбільш сучасним і енергоефективним рішенням серед аналогів. Окрім високої продуктивності та
регулювання швидкості в повному
діапазоні обертів, ЕС-мотори мають
високий коефіцієнт корисної дії
(до 90 %).

Потоки припливного і витяжного
повітря проходять очищення в панельних фільтрах класу G4, а в якості
додаткового устаткування також
доступний змінний фільтр класу F7.
Корпус новинки виготовлений
із високоякісної сталі з полімерним
покриттям і обладнаний внутрішньою тепло- і звукоізоляцією з мінеральної вати завтовшки 20 мм.
Моделі ВУТ 350 і 550 ВБ ЕС обладнані
100 % байпасом для охолодження
вентильованого приміщення за рахунок подання прохолодного повітря
з вулиці.
Вентиляційні установки мають
компактні розміри і різні діаметри
підключення.

НОВИНКИ

ВЕНТИЛЯТОР,
ЯКИЙ ДАРУЄ СВІТЛО
Осьовий вентилятор із вбудованим
джерелом світла Люміс

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ
МАЛОШУМНИЙ
ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ

Н

овий осьовий вентилятор
ВЕНТС Люміс, який вже встиг
отримати широку популярність
у країнах Європи і Америки, забезпечує достатнє освітлення санвузла,
невеликої ванної кімнати та кухні,
дозволяючи споживачеві зменшити
витрати на електроенергію.
Вентилятор вмикається за допомогою кімнатного вимикача освітлення.
Світлодіодна LED-панель створює
приємне і рівномірне освітлення, яке
є комфортним для очей. Яскравість

освітлення така сама, як і в лампи
розжарювання потужністю 60 Вт.
При цьому джерело світла Люміс
вирізняється великим ресурсом
роботи (40 тис. годин) і високою
екологічністю, оскільки не містить
шкідливих речовин.
Ще одна перевага новинки – її
енергоефективність. Вентилятор
оснащений мотором з низьким
енергоспоживанням і захистом від
перегрівання. Пристрій споживає
всього 24 Вт.

Новий вентилятор не лише забезпечує вентиляцію і освітлення в приміщенні, але й економить витрати на
монтажі: установка одного Люміса
обійдеться дешевше, ніж монтаж
вентилятора і системи освітлення
окремо.
Люміс також вирізняється низьким
рівнем шуму і високою продуктивністю. Монтаж пристрою здійснюється
у вентиляційні шахти або шляхом
з’єднання з повітропроводами діаметром 100 мм.
VENTS Magazine, березень 2017
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НОВИНКИ

СТИЛЬНІ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ
МАЛОШУМНІ

МАЛІ ГІГАНТИ
ДОМАШНЬОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ
Інноваційні осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживанням
ВЕНТС Квайт-С та ВЕНТС Квайт-Стайл

В

ентиляційне обладнання ВЕНТС
поповнилося інноваційними
осьовими вентиляторами
з низьким рівнем шуму та енергоспоживанням Квайт-С і Квайт-Стайл,
переваги яких вже високо оцінили
споживачі європейських країн та
Америки.
Нові пристрої мають стильний дизайн
і призначені для витяжної вентиляції
в санвузлах, душових, кухонних та
інших побутових приміщеннях. Максимальна витрата повітря у поєднанні
з низьким рівнем шуму гарантують
створення оптимального мікрокліма-
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ту. Продуктивність пристроїв становить до 99 куб. м/год (Квайт-С) і до
90 куб. м/год (Квайт-Стайл).
Вентилятори оснащені надійними
моторами на кулькопідшипниках
з мінімальним енергоспоживанням
7,5 Вт і захистом від перегрівання.
Електронні компоненти пристроїв
закриваються спеціальними герметичними кришками. Високий рівень
захисту від потрапляння вологи
робить вентилятори оптимальним
рішенням для ванних кімнат.
Корпус і крильчатка вентиляторів
виконані з високоякісного та міцного

пластику, стійкого до ультрафіолету.
Вкорочений патрубок дозволяє встановити пристрій у вентиляційну шахту
або приєднати до повітропроводу
діаметром 100 мм.
Керування вентиляторами Квайт-С
і Квайт-Стайл здійснюється як
у ручному режимі за допомогою кімнатного вимикача освітлення, так
і в автоматичному режимі – за допомогою електронного блоку керування
БУ-1-60. До комплекту поставки моделі Квайт-С входять три декоративні
панелі білого, блакитного та зеленого
кольорів.

НОВИНКИ

ВЕНТС Квайт-С

ВЕНТС Квайт-Стайл
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ОБЛАДНАННЯ

ОСЬОВІ
СТРУМЕНЕВІ
ВЕНТИЛЯТОРИ
СЕРІЇ JAF

О

сьові струменеві вентилятори JAF призначені для
забезпечення загальнообмінної вентиляції підземних та
напіввідкритих паркінгів, а також
провітрювання тунелів. Пристрої
забезпечують відведення диму в
разі пожежі та входять до системи
димовидалення. Вентилятори
створюють високошвидкісний
струмінь для переміщення повітря
в потрібному напрямку та мають
межу вогнестійкості 200 °C/2 год.,
300 °C/2 год. та 400 °C/2 год.
Корпус вентилятора JAF має
трубчасту форму, виготовлений
із оцинкованої сталі та вкритий полімером. Шумоізоляція
пристрою забезпечується шаром
мінеральної вати. Всередині
корпусу вентилятора встановлені
кронштейни для кріплення мотора, які відіграють роль направного
апарату, рівномірно розподіляючи
потік повітря, підвищуючи таким
чином аеродинамічні характеристики вентилятора.
Вентилятор JAF оснащений трифазним асинхронним мотором
із короткозамкнутим ротором.
Клас захисту мотора – IP 54.
Конструкція двигуна забезпечує
роботу вентилятора в системах
димовидалення в однонаправленому або реверсному режимі.

36

VENTS Magazine, березень 2017

Е
Ж
І
В
С ВІТРЯ
ПО Я
ДЛ ТИХ ІВ
И НГ
Р
К
І
К
Р
А
П

ОБЛАДНАННЯ

ВІДЦЕНТРОВІ
ІМПУЛЬСНІ
ВЕНТИЛЯТОРИ
СЕРІЇ ICF

В

ентилятори ICF призначені
для забезпечення загальнообмінної вентиляції підземних та напіввідкритих паркінгів. Як
і вентилятори JAF, вони входять до
системи димовидалення та успішно використовуються для відведення диму в разі пожежі, створюючи
високошвидкісний струмінь для
переміщення повітря в потрібному
напрямку. Пристрої мають межу
вогнестійкості 200 °C/2 год., 300
°C/2 год. та 400 °C/2 год.
Корпус вентилятора ICF виготовлений зі сталі з полімерним
покриттям. Мала висота корпусу
пристрою дозволяє застосовувати
його в приміщеннях із невисокими
стелями. Зі сторони всмоктування
вентилятора встановлена захисна
решітка для запобігання потраплянню сторонніх предметів. Для
правильного розподілу потоку
повітря зі сторони нагнітання вентилятора встановлений дефлектор.
Вентилятори ICF комплектуються
одношвидкісними або двошвидкісними 4-, 6-, 8-полюсними асинхронними моторами. Клас захисту
двигуна – IP 55. Робоче колесо має
загнуті назад лопаті та виготовлене зі сталі.
Вентилятор встановлюється під
стелею за допомогою монтажних
кронштейнів.
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НОУ-ХАУ

Сьогодні вже нікого не
здивуєш інтелектуальними пристроями, які
беруть на себе контроль
і керування багатьма
процесами, створюючи для людини максимальний комфорт.
Відтепер черга дійшла
і до побутової вентиляції. Представляємо нову
розробку ВЕНТС – інтелектуальний осьовий
вентилятор для витяжної вентиляції iFan.
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ВЕНТИЛЯТОР
З ВИСОКИМ IQ
11 переваг інноваційного вентилятора ВЕНТС iFan
1 РОЗУМНИЙ. Інтегровані функції керування iFan та інтелектуальна автоматика
дозволяють встановити індивідуальні
налаштування роботи вентилятора за параметрами вологості, руху, швидкості та
часу роботи. iFan створює максимально
комфортний мікроклімат з урахуванням
будь-яких персональних переваг.
2 ЕЛЕГАНТНИЙ. Для вентилятора
iFan розроблено ексклюзивний дизайн
форми крильчатки і лицьової панелі,
що вирізняється вишуканою елегантністю. Класичну лицьову панель білого
кольору можна замінити на одну з семи
декоративних кольорових панелей –
і вентилятор ідеально виглядатиме
у будь-якому дизайні інтер’єру.

3 ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ. Вентилятор iFan має високу продуктивність – до
133 куб. м/год.
4 ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНИЙ. Пульт
дистанційного керування з багатофункціональною панеллю дозволяє здійснювати налаштування і керування всіма
функціями iFan дистанційно.
5 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ. Вентилятор
iFan споживає виключно малу кількість
електроенергії – лише 3,8 Вт, що істотно
скорочує витрати на експлуатацію пристрою.
6 МІЦНИЙ. Корпус iFan виготовляється
з міцного і якісного АВС-пластику, що
є стійким до ультрафіолету.

НОУ-ХАУ

7 НАДКОМПАКТНИЙ. Корпус iFan дуже
тонкий. Його товщина становить усього
29 мм.
8 ТИХИЙ. Кріплення мотора на особливій вібровставці та спеціально розроблена форма крильчатки забезпечують
мінімальний рівень шуму вентилятора – лише 21 дБА, зберігаючи при цьому
високу продуктивність.
9 ЗРУЧНИЙ В ОБСЛУГОВУВАННІ. Мотор з крильчаткою легко виймається
з корпусу без спеціальних інструментів,
що робить зручним його обслуговування.
10 СТАБІЛЬНИЙ. Імпульсний блок живлення з широким діапазоном напруги
живлення 100–240 В (50–60 Гц) забезпе-

чує стабільну роботу
вентилятора в енергомережах з «розмитим» стандартом якості
електроенергії.
11 УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИ
МОНТАЖІ. iFan однаково
легко встановлюється як у горизонтальному положенні, так
і вертикальному. Завдяки змінним патрубкам вентилятор можна
монтувати з повітропроводами
діаметром 100 або 125 мм. Для
розміщення безпосередньо в шахту
або гіпсокартонну стіну вентилятор
може встановлюватися без
патрубків.

ПАРТНЕРСТВО
Київська
міська державна
адміністрація

Діапазон використання
систем комерційної
і промислової вентиляції
ВЕНТС є досить широким – від невеликих
ресторанів і автосалонів
до найбільших виробничих комплексів,
вокзалів, стадіонів
і аеропортів. Свіже
повітря потрібне усім,
і ВЕНТС завжди готовий
запропонувати оптимальне рішення для
будь-якого проекту.
Пропонуємо вам ознайомитися з деякими
об’єктами, які вже
забезпечені свіжим
повітрям від ВЕНТС.

ЦІНУЮЧИ
Національний ба
нк
України

Державна податкова
адміністрація

Бізнес-центр
IQ Business Centre
(Київ)

1 Tower
Бізнес-центр 10
їв)
(Ки

Торговельно-офісний
центр «Паралель» (Київ)

Торговий центр
«Домінант-Плаза»
(Львів)

Торговий центр
«Літо» (Харків)

Торговий центр
«Інтерсіті» (Харк
ів)

Супермаркети
«Сільпо» (Київ)

Житловий комплекс
«Паркове містечко»
(Київ)

с
Житловий комплек
(Київ)
«Комфорт Таун»

Глобинський
переробний заво
д
(Полтавська облас
ть)

ПАРТНЕРСТВО

ДОВІРУ КЛІЄНТІВ
Культурно-освітній
комплекс «Академія
сучасної освіти А+»
(Київ)

нтр
Медичний це
еви
Святої Параск
(Львів)
Спеціалізована
загальноосвітня школа
№329 «Логос»
(Київ)

Гуманітарна гім
назія
(Київ)

Стадіон «Металіст»
(Харків)

Кафе «Какао-Блюз»
(Київ)

Ресторан Caza
nova
(Львів)

Готель MIR (Харків)

Туристичний комплекс
«Термінал-А»
(Львівська область)

Центральний
вокзал
залізничний
в)
(Киї
Національний палац
мистецтв «Україна»
(Київ)
Готель «Нота-Бене»
(Львів)

Автовокзал
(Київ, вул. Окружна, 1)

Міжнародний
центр
виставковий
(Київ)

Палац спорту (Київ)

ОБИРАЙТЕ НАЙКРАЩЕ! ОБИРАЙТЕ ВЕНТС!

ПАРТНЕРСТВО

Регіональні ринки вентиляційного обладнання
та послуг мають свої
особливості і труднощі,
з якими щодня доводиться стикатися місцевим «вентиляційникам».
Як їм працюється сьогодні? З цим та іншими
запитаннями ми звернулися до Костянтина Яковлєва, директора фірми
«Компанія Вент Аер»,
що представляє інтереси ВЕНТС у Запорізькій
області.
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7

запитань керівникові вентиляційної компанії

Костянтин Яковлєв:

СПОЖИВАЧІ ВІДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ
ОБЛАДНАННЮ З НИЗЬКИМ
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ

К

остянтине Ігоровичу, розкажіть
детальніше про вашу компанію.
Як давно ви працюєте і чим
займаєтеся?

Наше підприємство працює з червня
2004 року. З моменту створення воно
тісно співпрацює з компанією «Вентиляційні системи» і представляє її інтереси
в Запорізькому регіоні. Відповідно, ми
пропонуємо продукцію, яку виробляє
завод. Окрім реалізації вентиляційної
техніки, ми також займаємося її підбором, заміною устаткування інших торгових марок на ТМ ВЕНТС, проводимо
постійну роботу з проектними організа-

ціями, виступаємо як сервісний центр,
обслуговуємо клієнтів і поставляємо
продукцію на торгові точки Запоріжжя
та області.
На який сегмент ринку ви орієнтуєтеся?
Коли ми тільки розпочинали, в основному це був сегмент побутової вентиляції.
Але завод не стояв на місці, невпинно
розвивався, і ми своєю чергою намагалися не відставати. Так з часом з’явився
сегмент комерційної вентиляції, а потім
і промислової. Тепер ми маємо в асортименті повноцінний набір складових для

ПАРТНЕРСТВО

Сьогодні клієнти
особливо цінують
повноту асортименту,
якісне обслуговування,
появу нових моделей та
можливостей

реалізації практично будь-якого проекту.
Це дуже важливо і зручно для клієнтів.
Вони цінують повноту асортименту,
якісне обслуговування, появу нових
моделей та можливостей. А це цікаво
і надійно, і є перспектива подальшого
розвитку.
Як ви можете охарактеризувати
теперішній стан місцевого ринку
вентиляційного устаткування?
Які простежуються тенденції і що
заважає його розвитку?
На стан ринку впливають декілька чинників. Передусім, це важке економічне
становище в країні. Військові дії, які
ведуться вже не перший рік, також
помітно відбиваються на роботі в тих
областях, що наближені до зони АТО.
До них відноситься і Запорізька
область. Як результат, продажі на сьогодні мають хвилеподібний характер
і є серйозні труднощі з плануванням.
З одного боку, на ринку присутній
відкладений попит, а з іншого – спостерігається заморожування об’єктів до
кращих часів. При цьому особлива увага
приділяється ціновому фактору. Саме
тому споживач сьогодні найчастіше
обирає дешевші торгові марки.
Яке вентиляційне устаткування
сьогодні користується найбільшим
попитом і які основні вимоги до нього
висувають вітчизняні замовники?
Якщо коротко, то найбільший попит
спостерігається на обладнання, що має
низьке енергоспоживання. Електрика

постійно дорожчає, і цей чинник сьогодні є визначальним у формуванні стійкого
попиту на енергоефективні пристрої.
Серед інших вимог, що висуваються
замовниками до вентиляційної техніки,
можна назвати високу якість, наявність
гарантії, низькі шумові характеристики і,
звісно, конкурентну ціну.
Який сегмент ринку в регіоні сьогодні є найбільш активним – промислової, комерційної чи побутової
вентиляції?
Якщо виходити з пріоритетності, то
найактивнішим сьогодні є сегмент
комерційної вентиляції. Таке обладнання найчастіше замовляють для офісів,
магазинів, кафе, ресторанів та інших
закладів. Наступним сегментом можна
назвати промислову вентиляцію.
Запоріжжя – великий промисловий
центр, і цей сегмент тут завжди був
активним. Найменш активним сьогодні можна вважати сегмент побутової
вентиляції.
Яке саме обладнання і для яких
завдань сьогодні замовляють найчастіше?
Останнім часом простежується чітка
тенденція зростання продажів енергоощадного обладнання. Практично
всі цікавляться питанням зменшення
енерговитрат, тому цей чинник стає все
більш визначальним при купівлі вентиляційної техніки.
Що ви можете сказати про думку ваших клієнтів про обладнання
ВЕНТС?
В цілому до нашої продукції ставлення позитивне. Актуальним питанням
залишається цінова політика. Вирішення
цього питання, на мій погляд, могло
б привести до відчутного збільшення
продажів. Все ж таки вітчизняна продукція має бути більш конкурентоспроможною, ніж імпортна. Не слід забувати
й про конкурентів за окремими позиціями серед місцевих виробників.

«Поки що продажі мають хвилеподібний характер і є серйозні
труднощі з плануванням»
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ФЛЕКСІВЕНТ:
РАЗ, ДВА І ГОТОВО!
Особливості та переваги модульної вентиляційної системи з рекуперацією тепла Флексівент

У розділі «Новинки»
ми вже повідомили про
випуск нової продукції
ВЕНТС – напівжорстких
пластикових повітропроводів. Такі повітропроводи призначені для використання в модульній
системі розподілу повітря Флексівент і мають
низку відчутних переваг
перед існуючими на сьогодні рішеннями.
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Н

апівжорсткі канали застосовуються для організації систем припливно-витяжної вентиляції в житловому будівництві, в першу чергу на етапі
нового будівництва квартир і приватних
будинків, а також при їх реконструкції.
Таке рішення дозволяє економити час
і гроші за рахунок більш простого та
швидкого монтажу в порівнянні з традиційними вентиляційними системами.

ВЕНТС пропонує…
Компанія «Вентиляційні системи» розпочала випуск напівжорстких пластикових повітропроводів круглого перерізу діаметром 75 мм, які є частиною
модульної системи розподілу повітря
Флексівент. Цей продукт призначений
для побудови систем механічної вентиляції з рекуперацією тепла.

Т Е Х НОЛОГІ Ї

Використання Флексівент забезпечує
подання свіжого повітря до приміщення, його очищення, переміщення,
видалення відпрацьованого повітря,
а також передачу тепла від витяжного
повітря припливному. Так само система
Флексівент призначена для правильного розподілу повітря між кімнатами,
що досягається за рахунок монтажу
колекторів між вентиляційною установкою та решітками для подання свіжого
й видалення відпрацьованого повітря.
Через припливні решітки свіже повітря подається до спальних кімнат та
віталень, тоді як відпрацьоване повітря
виводиться через витяжні решітки
з кухні, санвузлів та інших побутових
приміщень.

Особливості та переваги
Використання Флексівент дозволяє
здійснювати швидкий і простий монтаж
системи вентиляції завдяки гнучким
каналам і універсальним сполучно-монтажним елементам. При монтажі
системи відсутня потреба у використанні спеціального інструменту, адже
повітропровід у будь-якому місці легко
розрізається звичайним ножем.

Як ми вже вказували, матеріал і форма
повітропроводів дозволяють заливати їх бетоном, що робить можливим
використання каналів безпосередньо
в підлозі. Гладка внутрішня поверхня
повітропроводів значно зменшує опір
повітря і спрощує їх очищення. Крім
того, завдяки застосуванню гумових
ущільнювачів і сполучно-монтажних
елементів забезпечується практично
повна герметизація каналів і, відповідно, відсутність витоків повітря.

Система
Флексівент
у приватному
будинку
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РОЗМІЩЕННЯ КАНАЛІВ
ФЛЕКСІВЕНТ
НАД ПІДВІСНОЮ
СТЕЛЕЮ

Припливновитяжна
установка
з рекуперацією
тепла

А
В

Стельовий
пленум
Напівжорсткі
пластикові
повітропроводи

Анемостат

МОНТАЖ КАНАЛІВ СИСТЕМИ ФЛЕКСІВЕНТ
НАД ПІДВІСНОЮ СТЕЛЕЮ З ВИКОРИСТАННЯМ
МЕТАЛЕВОГО (а) ТА ПЛАСТИКОВОГО (В) ПЛЕНУМІВ
А
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Колектори, що працюють
на приплив свіжого (А)
та видалення відпрацьованого (В) повітря

Монтаж системи
Для організації механічної вентиляції
з рекуперацією тепла в житловому приміщенні з використанням Флексівент
необхідно змонтувати такі елементи:
l зовнішні решітки для забору свіжого
повітря та відведення відпрацьованого;
l магістральні теплоізольовані повітропроводи;
l вентиляційну установку з рекуператором тепла;
l колектори для розподілу припливного
повітря між кімнатами та для підключення витяжних каналів до витяжного
магістрального повітропроводу;

системи
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ий

РОЗМІЩЕННЯ КАНАЛІВ
У ПІДЛОЗІ (ПРИПЛИВ)
ТА НАД ПІДВІСНОЮ
СТЕЛЕЮ (ВИТЯЖКА)
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Пленуми з решітками,
що призначені
для розміщення
в підлозі

Фланець

Т Е ХНОЛОГІ Ї

Варіанти
ВИКОРИСТАННЯ
елементІВ СистемИ
плОских ПВХ
каналІв ПЛАСТІВЕНТ
У СИСТЕМІ НАПІВЖОРСТКИХ КАНАЛІВ
ФЛЕКСІВЕНТ

Замок

Заглушка

МІЦНИЙ
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МОНТАЖ НАПІВЖОРСТКИХ КАНАЛІВ СИСТЕМИ
ФЛЕКСІВЕНТ НАД ПІДВІСНОЮ СТЕЛЕЮ (а)
ТА В ПІДЛОЗІ (в)

А

в

Напівжорсткі повітропроводи системи Флексівент зручно
розрізати звичайним ножем та прочищати щіткою

l напівжорсткі канали для транспортування повітря;
l пленуми з решітками для роздачі
припливного повітря і забору витяжного
повітря.
Для транспортування повітря застосовуються напівжорсткі повітропроводи.
Залежно від необхідної продуктивності
до кожної кімнати підводиться один, два
або більше повітропроводів.
Для розподілу повітря по кімнатах застосовуються колектори.
Кількість патрубків колектора залежить від кількості кімнат, а форма – від
способу монтажу. До колектора можна
підключити різну кількість напівжорстких
повітропроводів. Для цього в отвори колектора вставляються круглі або овальні
фланці. Повітропроводи фіксуються у
фланцях замками, а вільні отвори закриваються відповідними заглушками. Для
уникнення витоків повітря усі елементи
мають гумові ущільнювачі.
Закінченням напівжорстких повітропроводів є пленуми з решітками.
Залежно від необхідної продуктивності
до пленуму можна підключити один
або два напівжорсткі повітропроводи.
Вільний патрубок закривається відповідною заглушкою. Повітропровід і заглушка
фіксуються замками. Для уникнення
витоків повітря вони також мають гумові
ущільнювачі.

Замок
Муфта
Ущільнювач
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ВЕНТС
Do It!
рекомен

Свіжість
без
обмежень
ВЕНТС
ВУТ 350 ВБ ЕС А11
Припливно-витяжна
установка з рекуперацією
тепла й вологи

www.vents.ua

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Свіже повітря потрібне
нам усім, як… повітря.
Якщо без їжі людина
може прожити більше
місяця, без води –
декілька днів, то без
повітря можна протриматися лише кілька
хвилин. Їжу та воду ми
приймаємо порційно
кілька разів на день,
а повітря нам потрібне
щосекунди. І якщо повітря дає нам життя, то
свіже повітря наповнює
його якістю.
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Яку роль у нашому житті відіграє свіже повітря?

ПОВІТРЯНІ СИЛИ

В

ідносно недавно, якихось декілька
тисячоліть тому, більшість наших
предків мешкали в добре провітрюваних печерах і куренях, одягалися
в легкий і відкритий одяг та велику
частину свого життя проводили на
природі, займаючись збиральництвом,
землеробством і полюванням. Нічого
не знаючи про кисень і негативно
заряджені іони, вони завжди дихали
свіжим повітрям, приймали повітряні
ванни й були дужими та здоровими.
Інша справа – наше покоління, яке знає

все про користь свіжого повітря, але
при цьому відгородилося від нього товстими стінами, подвійними склопакетами і багатошаровим одягом. До того ж
більшість наших співвітчизників мешкає
в загазованих мегаполісах і вже погано
пам’ятає, що таке фізичні навантаження. Як результат – погане самопочуття
і фізична слабкість, висока чутливість до
будь-яких змін довкілля, низький імунітет, відсутність життєвих сил і передчасне старіння. Знайомі симптоми? Але ж
усе можна змінити!

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Народу – більше кисню!
Говорячи про свіже повітря, ми здебільшого маємо на увазі кисень, що знаходиться в ньому. Цей газ є найважливішим елементом у людському організмі
і становить до 65 відсотків його маси.
Завдяки кисню людина може підтримувати нормальну активність, адже саме
цей елемент є основним джерелом
енергії для організму, забезпечуючи в
ньому обмін речовин. Кисень входить
до складу білків, вітамінів, гормонів,
жирів, вуглеводів, ферментів та інших
біологічно важливих речовин. Іншими
словами, від кисню залежить здоров’я
усіх систем.
Особливо важливий кисень для мозку,
який споживає близько 25 відсотків цього газу. Не менш важливим є він і для
роботи серцево-судинної та нервової
систем. Завдяки йому забезпечується
нормальна робота органів, підтримуються обмінні процеси. Кисень допо-

Для профілактики
серцево-судинних захворювань
корисно під час прогулянок
виконувати нескладні фізичні
вправи, які активізують
поглинання кисню

магає імунній системі правильно протистояти і боротися з вірусами та іншими
ворожими мікроорганізмами.
Вважається, що організму дорослої людини потрібно мінімум 250 мл кисню на
хвилину, або 15 л на годину. Хоча в цій
ситуації можна стверджувати, що чим
більше кисню – тим краще. При достатній його кількості людина почуватиме
себе бадьорою, активною і здоровою.
Брак кисню призводить до уповільнення
окислювальних процесів в організмі,
порушенню обміну речовин і, відповід-

но, до зниження фізичної та розумової
активності. Внаслідок цього слабшають
захисні сили організму і він стає схильним до різних хвороб.

Безповітряний простір
Кисень є найпоширенішим хімічним
елементом на планеті. Він входить до
складу багатьох органічних речовин
і присутній в усіх живих клітинах. За кількістю атомів у цих клітинах він становить
близько 25 %, за масовою часткою –
близько 65 %. Нібито кисню має вистачати усім з надлишком і всі мають бути
тричі здоровими. Проте частіше за все
його бракує. Чому ж так відбувається?
Серед основних причин браку кисню
в організмі людини можна назвати дві.
Перша – це природний чинник, друга –
людський. Розглянемо їх окремо.
Природний чинник. Земна атмосфера – це стійка система, що складається
з певної суміші газів, кількісний вміст
яких майже незмінний. Частка кисню в
атмосфері становить близько 20,95 % за
обсягом, і ця частка ніколи не змінюється. Начебто приводів для занепокоєння
немає. Проте при зміні погодних умов
може спостерігатися значне зменшення
абсолютної кількості кисню у вдихуваному об’ємі повітря. Наприклад, при
зменшенні барометричного тиску або
за певної зміни температури і вологості
вміст кисню в навколишньому повітрі
може помітно падати. Зниження кількості споживаного кисню може негативно позначитися на самопочутті і здоров’ї
людей із захворюваннями серця, судин
і легенів. Напевно, серед ваших знайомих є такі, хто іноді скаржиться на головний біль, пов’язуючи його з майбутньою
зміною погоди. І вони праві. Зменшення
атмосферного тиску призводить не лише
до активних атмосферних циркуляцій
і зміни погодних умов, але й до зменшення кількості кисню, що своєю чергою
викликає відповідну реакцію головного
мозку і організму в цілому.
Ще один прояв природного чинника
пов’язаний з міграцією людей. Подорожуючи та відвідуючи різні міста і країни,
люди найчастіше не звертають уваги на
той факт, що багато пунктів призначення розташовані вище відносно їх звичного місця проживання і тому мають
нижчий атмосферний тиск. Це означає,
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Прогулянки на свіжому
повітрі рекомендується
здійснювати в будь-якому
віці та в будь-який час
незалежно від погоди

Брак кисню
призводить до уповільнення
окислювальних процесів
в організмі, порушення
обміну речовин і зниження
активності

що в цих місцях повітря більш розріджене і, відповідно, має менше кисню.
Якщо в горах у вас починається позіхання і вам хочеться спати, це результат
не чудодійної сили свіжого гірського
повітря, а саме браку кисню.
Людський чинник. Він є основним і полягає в звичайному небажанні людини
піклуватися про своє здоров’я. Найчастіше самі люди роблять усе можливе,
щоб захистити себе від свіжого повітря
і кисню. Замість корисних прогулянок
і виїздів на природу багато хто віддає
перевагу перебуванню в зачинених задушливих приміщеннях. Замість занять
спортом і ранкових прогулянок віддають
перевагу м’яким диванам. Замість того,
щоб забезпечити в своїй оселі необхідну
вентиляцію і приплив свіжого повітря,

ЦИФРИ І ФАКТИ
l Частка кисню в атмосфері за обсягом становить майже 21 %.
l 90 % кисню організм отримує через органи дихання.
l Масова частка кисню в організмі людини становить 65 %.
l Організм дорослої людини потребує мінімум 250 мл кисню на

хвилину.

l Загальні запаси кисню в організмі становлять близько 1,5 л.
l 25 % кисню, що надходить до організму, споживає мозок.
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встановлюють герметичні склопакети,
перетворюючи свої будинки і квартири
на задушливі фортеці. А замість простого і «дихаючого» одягу вдягаються в
щільні і здебільшого штучні тканини. Як
результат – послаблення захисних сил
організму.
Іншими проявами людського фактора,
що сприяють зниженню вмісту кисню
в організмі можна назвати низький
рівень гемоглобіну в крові при анемії,
гіподинамію (недостатність фізичних
навантажень), стрес, паління і вживання
алкоголю.

Дихайте глибше!
Що потрібно робити, щоб максимально
довго залишатися молодим, здоровим
і активним? Відповідь проста і очевидна:
потрібно дати організму все, що йому
необхідно для нормального функціонування. Адже нашим органам потрібні не
ліки, в чому нас намагається переконати
реклама, а свіже повітря, чиста вода, корисна їжа та фізичні вправи. Покваптеся
насолоджуватися свіжим повітрям, поки
за нього ще не ввели оплату! І в цьому
вам допоможуть виїзди на природу,
прогулянки і пробіжки в парку, прийняття повітряних ванн, а також сон у добре
провітреній кімнаті.
Якщо у вас немає можливості кожні
вихідні виїжджати за місто, обов’яз-

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

5

Велосипед – найкращий
друг вашого здоров’я

корисних
порад
лінивцям,
які відмовляються
від прогулянок
на природі

1
2
ково здійснюйте ранкові або вечірні
прогулянки в найближчому парку. Їх
тривалість не має бути меншою за 30
хвилин. Для профілактики серцево-судинних захворювань корисно не лише
прогулюватися, але й виконувати нескладні фізичні вправи, які активізують
поглинання кисню. Для цього підійдуть
легкий біг або швидке ходіння.
Для профілактики захворювань органів дихання рекомендується під час
прогулянок виконувати різні дихальні
вправи. Приміром, вдихніть тричі лівою
ніздрею, потім стільки ж правою. Після
цього вдихніть повітря через рот і ненадовго затримайте дихання, допоки не
захочеться видихнути. Видихніть, і після
цього зробіть декілька різких вдихів
через ніс. Періодично повторюючи цю
вправу, ви зможете розробити і зміцнити мускулатуру легенів.
Прогулянки на свіжому повітрі рекомендується здійснювати у будь-якому віці
й у будь-який час незалежно від погодних умов. При цьому важливо, щоб ваш
одяг і взуття максимально відповідали
погоді та сезону і вам би не довелося
спітніти або змерзнути. Восени, наприклад, ідеально підійдуть кросівки
і водонепроникна куртка з капюшоном.
Взимку ж краще утеплитися – взяти
теплі чоботи і светр, вовняну шапочку
та рукавички.

Користі від перебування на свіжому
повітрі буде небагато, якщо вночі ви
спатимете в повністю закритій кімнаті.
Тому якщо ви реально бажаєте оздоровити і омолодити свій організм – відкривайте на ніч кватирки і вікна. Робити
це можна поступово. Спершу достатньо
провітрювати перед сном спальну
кімнату впродовж 10 хвилин. Коли ваш
організм звикне до прохолоди, можна
залишити на ніч відкритою кватирку, а
потім і вікно. Деякий час радимо спати,
вкриваючись теплою ковдрою, поступово змінюючи її на більш легкі пледи.
Приплив до приміщення свіжого повітря
через відкриті кватирки і вікна має
свої недоліки. В цьому випадку разом
зі свіжим повітрям до приміщення
проникають пил і зовнішній шум. Крім
того, в зимовий час до вашої кімнати
надходитиме занадто холодне повітря, а
влітку – тепле, що призведе до збільшення витрат на опалення і кондиціювання.
Розумною альтернативою відкритим
кватиркам і вікнам можуть бути стінні
провітрювачі зі вбудованими регенераторами теплової енергії. Вони не лише
дозволять вам цілодобово насолоджуватися свіжим і чистим повітрям, але й
зменшать витрати на опалення взимку
і кондиціювання влітку.
І наостанок залишається додати: дихайте глибше і будьте здорові!

3
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5

ЗНайдІТЬ СОБІ
СУПУТНИКА
Удвох або навіть утрьох
прогулюватися на природі
набагато цікавіше.
ЗаведІТЬ собаку
У цьому разі ваші прогулянки стануть регулярними.
ЗРОБІТЬ СВОЇМ ХОБІ
ФОТОГРАФУВАННЯ
Нове захоплення неодмінно
змусить вас частіше виходити з дому.
ПРИДБАЙТЕ АБО
ВІЗЬМІТЬ НА ПРОКАТ
велосипед
Ходити вам не доведеться,
зате фізичне навантаження
на ноги та свіже повітря зроблять свою корисну справу.
ЗНАЙДІТЬ МІСЦЯ ПОКРИТТЯ
БЕЗКОШТОВНИМ WI-FI
ПОБЛИЗУ ПАРКОВОЇ ЗОНИ
Ще один нехитрий спосіб
провести час із користю
на свіжому повітрі.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ТАКА ВАЖЛИВА

ВЕНТИЛЯЦІЯ
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негативних наслідків
недостатньої вентиляції
в житловому будинку та офісі

НАДЛИШОК ВУГЛЕКИСЛОГО
ГАЗУ І БРАК КИСНЮ

Недостатній приплив свіжого повітря
призводить до зростання концентрації
вуглекислого газу, що виділяється людьми.
Цей чинник стає причиною погіршення
самопочуття, появи головних болів, зниження працездатності, а також загострення
хронічних захворювань.

ЗАПИЛЕНІСТЬ ПРИМІЩЕННЯ

НАДМІРНА
ВОЛОГІСТЬ –
ПОЯВА ГРИБКІВ
ТА БАКТЕРІЙ

У будь-якому погано провітрюваному
приміщенні накопичується пил, який потрапляє в органи дихання людини і сприяє
проникненню в організм різних інфекцій
та алергенів. Алергія на пил проявляється
у вигляді таких симптомів як нежить,
чхання та сльозотеча.

2

3
ПСУВАННЯ МЕБЛІВ І ПАРКЕТУ
Як правило, меблі та паркет виробляються
з дерева і деревних пиломатеріалів.
За підвищеної вологості, яка спостерігається в погано провітрюваних приміщеннях
ці вироби поступово починають змінюватися в розмірах, розбухати, жолобитися
та кришитися.

ПОЯВА
ЗАПАХІВ
У застояному повітрі накопичуються
різні запахи від
продуктів харчування, меблів,
побутової хімії,
домашніх тварин
та ін. Далеко не
завжди такий набір
запахів приємний
для людей.

1

За недостатньої
вентиляції збільшується вологість
повітря в приміщенні, що неодмінно призводить до
появи конденсату
на вікнах, стінах
і стелі. Надлишок
вологи не тільки
псує оздоблювальні
та будівельні матеріали, а й сприяє
розвитку грибків
і бактерій, які вкрай
шкідливі для здоров’я людини.

4
5

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ШКІДЛИВІ
ВИПАРИ
Окрім неприємних
запахів, у погано
провітрюваному
приміщенні також
можуть з’явитися
шкідливі випари
від фарб, лаків,
меблів, будівельних
матеріалів та інших
джерел. А це вже
є прямою загрозою
для здоров’я людей.

6

ПОЯВА ОТРУЙНОГО
ЧАДНОГО ГАЗУ
Пічне опалення, котел на твердому паливі,
камін, газовий бойлер і газова плита можуть
стати причиною виділення отруйного чадного
газу. У погано провітрюваному приміщенні
чадний газ призводить до головного болю,
втоми і запаморочень. Висока концентрація
цього газу може навіть призвести до летального випадку.

7

ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
ПОВІТРЯ
За недостатньої вентиляції температура повітря
в приміщенні поступово підвищується через
додаткове тепло, що надходить від мешканців
будинку, працюючої кухонної плити та різних
електроприладів. Температура вище 23 °С
є некомфортною для людини і може негативно
вплинути на її фізичну та розумову активність.

8

НИЗЬКА ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ
В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН

10

ПОГІРШЕННЯ
ЗДОРОВ’Я

Практично всі
перераховані вище
наслідки поганої
вентиляції будинку,
квартири або офісу
сприяють погіршенню здоров’я їхніх
мешканців і розвитку
певних хвороб. А це,
погодьтеся, найважливіший негативний
фактор.

У холодний період року батареї опалення підвищують температуру повітря в приміщенні, що
призводить до зниження відносної вологості.
За високих температур повітря в опалюваному
приміщенні з’являються сухість шкіри, сонливість
і втома. Також сохне листя домашніх
і офісних рослин.

9

Хто-небудь
готовий
до таких
негативних
наслідків?

РІШЕННЯ

Без вентиляції важко
уявити собі сучасний
будинок, квартиру або
офіс. І навіть коли свіжого повітря бракує, ми
відкриваємо кватирки,
вікна і насолоджуємося
припливом свіжості.
Проте більшість із нас
навіть не замислюється над тим, що взимку
така свіжість охолоджує
приміщення і призводить до додаткових витрат на опалення. А чи
можна якимось чином
уникнути цих витрат?
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Децентралізовані системи вентиляції з рекуперацією тепла

БЕЗ ШУМУ І ПИЛУ
ТА ЗАЙВИХ ВИТРАТ

О

дним з ефективних рішень
у цьому разі буде встановлення
в приміщеннях децентралізованих реверсивних провітрювачів ТвінФреш. Такі провітрювачі (або припливні
клапани) не лише забезпечать вам
постійний приплив свіжого і очищеного
від пилу повітря, але й видалять відпрацьоване повітря, а завдяки вбудованим
регенераторам енергії позбавлять вас
зайвих витрат на опалення в зимовий
період і кондиціювання повітря влітку.

Але до чого тут опалення, запитаєте
ви. Річ у тім, що температурний режим
у будинку і вентиляція безпосередньо
пов’язані між собою. В холодний сезон
опалювальні пристрої нагрівають повітря, створюючи оптимальний мікроклімат в приміщенні, а вентиляція виводить це прогріте повітря назовні. І чим
краще працює вентиляція, тим більше
втрачається тепла. У літній період
з таким самим «успіхом» з приміщення
виноситься прохолода. Це означає, що

РІШЕННЯ

Основною перевагою
провітрювачів ТвінФреш
є подання чистого
підігрітого повітря при
мінімальному енергоспоживанні

гроші на опалення взимку і кондиціювання влітку в прямому сенсі викидаються на вітер. А враховуючи постійне
зростання цін на енергоресурси, ці гроші
зовсім не малі.
Постараємося оцінити ці втрати. Відомо,
що будь-який будинок не є повністю
герметичною спорудою, і втрати тепла
в ньому неминучі. Як свідчать розрахунки, основні тепловтрати відбуваються
через фундамент (до 15 %), зовнішні
стіни (до 15 %), вікна і двері (до 17 %),
покрівлю (до 10 %) та систему вентиляції
(до 50 %). Зверніть увагу: вентиляція
виносить назовні до половини генерованого тепла! І як би ви не утеплювали
зовнішні стіни, покрівлю і фундамент,
які б не встановлювали теплоізольовані
склопакети і двері, це розв’яже проблему тільки наполовину. А що робити з іншою половиною? Продовжувати платити
за тепло, яке викидається на вулицю?
Рішення є! І вам не потрібно буде
перекривати або зменшувати вентиляцію. Провітрювач ТвінФреш дозволить
вам завжди насолоджуватися свіжим
повітрям і при цьому максимально економити на опаленні.
Провітрювачі ТвінФреш є невеликими
і повністю самодостатніми вентиляційними пристроями, що забезпечують
приплив свіжого і відтік відпрацьованого повітря. Вони досить
ефективні, універсальні, економічні, прості в установці
і обслуговуванні. Такі припливні клапани можуть використовуватися як додаткове
вентиляційне обладнання
(при недостатній вентиляції),
так і основне. Пристрої монтуються безпосередньо в зовнішній
стіні, найчастіше над радіатором опалення, з тим, щоб прохолодне повітря, яке
надходить до приміщення в холодний
період року, швидше прогрівалося.
Припливний клапан ТвінФреш складається з телескопічного каналу,
блоку вентилятора з шасі і зовнішнього
вентиляційного ковпака. Всередині телескопічного каналу встановлені фільтри і
високотехнологічний керамічний акумулятор енергії з ефективністю регенерації
до 90 %. Такий акумулятор призначений для утилізації теплової енергії, яка
міститься у витяжному повітрі, з метою
нагрівання припливного повітря. Цей
пристрій буде належним чином оцінений тими, хто вміє рахувати гроші і був

МОНТАЖ
ПРОВІТРЮВАЧА
ТВІНФРЕШ
(на прикладі серії «Стандарт»)

Монтаж у стіну стандартної товщини
із застосуванням ковпака ЕН

Монтаж у тонку стіну із застосуванням
ковпака ЕН-2

Кутовий монтаж із застосуванням набору
НП 60х204-0021
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www.ebay.fr

Провітрювач ТвінФреш
може працювати у трьох
режимах: припливу повітря,
витяжки, а також змінному
реверсивному режимі

би не проти в холодний період року
зменшити витрати на опалення, а в
літній час – на кондиціювання. Завдяки
своїй комірчастій структурі регенеративний акумулятор має велику площу контакту з повітрям і високі теплопровідні
та накопичувальні властивості. Також
керамічний акумулятор оброблений
спеціальною антибактеріальною речовиною, яка запобігає розвитку бактерій
всередині регенератора.
Телескопічний канал провітрювача
може мати як круглий, так і квадратний
переріз, що забезпечує зручний монтаж
пристрою під час зведення будівлі.
Квадратні телескопічні канали виконані
з металу з полімерним покриттям

Переваги провітрювача ТвінФреш
l Подання в приміщення очищеного повітря.

l Вентиляція без істотних втрат тепла: регенератор енергії, що

використовується в припливному клапані повертає в приміщення
до 90 % тепла.
l Безшумна робота (14–41 дБА).
l Використання реверсивного ЕС-вентилятора з низьким енергоспоживанням (2,8–4,8 Вт) і безпечною напругою живлення 12 В.
l Можливість роботи в різних режимах циркуляції повітря (приплив,
витяжка, реверс).
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і шаром ізоляційного матеріалу, круглі
канали виготовляються з ПВХ-пластика.
Довжину каналу можна відрегулювати
відповідно до товщини стіни, що прискорює і спрощує монтаж.
Для нагнітання і витяжки повітря застосовується реверсивний осьовий вентилятор з ЕС-мотором. Завдяки застосуванню
ЕС-технологій вентилятор вирізняється
низьким енергоспоживанням. Живлення
вентилятора здійснюється безпечною
напругою 12 В. Працювати такий припливний клапан може в трьох режимах:
припливу повітря, витяжки, а також
змінному реверсивному режимі, який
дозволяє чергувати приплив з витяжкою.
Необхідний режим встановлюється на
зовнішній панелі приладу.
Очищення припливного і витяжного
повітря здійснюється за допомогою
двох вбудованих фільтрів із загальним ступенем очищення G3. Фільтри
забезпечують очищення свіжого повітря
від пилу і комах і служать захистом
елементів провітрювача від засмічення.
Вони також оброблені антибактеріальною речовиною. Для очищення фільтри
достатньо пропилососити або промити
водою, при цьому антибактеріальна
речовина не змивається.

ВЕНТС
Do It!
рекомен

Експерт
із комфорту

ВЕНТС ТвінФреш
Експерт
Децентралізований
провітрювач із регенерацією енергії
та керуванням через Wi-Fi

www.vents.ua

ДВА В ОДНОМУ

FAN
ТАСТИКА!

Вентилятор як елемент
декору приміщення

Б

агато хто вважає, що вентиляційне обладнання призначене лише
для циркуляції повітря. Так, їхня
правда. Але за гарної фантазії і в
умілих руках вентиляційні пристрої
можуть стати прикрасою інтер’єру
і навіть перетворитися на справжні витвори мистецтва. Приміром,
декоративні витяжні вентилятори
ВЕНТС дозволяють звичайні вентиляційні решітки на кухні або у ванній кімнаті перетворити на стильні
аксесуари.

Cерія ВЕНТС ЛД
Продуктивність – до 310 куб. м/год.
Декоративні накладки для лицьової
панелі можуть бути різними.
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Cерія ВЕНТС Модерн
Продуктивність – до 310 куб. м/год.
Лицьова панель вентилятора
виготовлена з органічного скла.

Cерія ВЕНТС X
Продуктивність – до 302 куб. м/год.
В комплекті є декоративні змінні
вставки різних кольорів.

ДВА В ОДНОМУ

Серія ВЕНТС ЛД Фреш тайм
Продуктивність – до 310 куб. м/год.
В корпус вентилятора вмонтовані кварцові
годинники на батарейках.

Cерія ВЕНТС Доміно
Продуктивність – до 310 куб. м/год.
Лицьова панель виготовлена з білого,
чорного і червоного оргскла.
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ПРОБЛЕМА

Вентиляція не вирішить
усіх ваших проблем,
проте з деякими
з них легко впорається.
Приміром, із запотіванням вікон, виникненням грибка на стінах
і стелі або поширенням
в приміщенні запахів.
Розглянемо на прикладах варіанти ефективного використання
обладнання ВЕНТС для
навчальних закладів.
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БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Приклади ефективного використання обладнання ВЕНТС
Проблема 1
В одній зі шкіл села Забір’я (Київська
область) була відсутня вентиляція
у варильному цеху шкільної їдальні,
внаслідок чого неприємні запахи поширювалися в коридорі та навчальних
приміщеннях.

Рішення
Фахівці компанії «Вентиляційні системи»
оцінили ситуацію і запропонували ефективне вирішення проблеми. В результаті
їхньої роботи у варильному цеху їдальні
школи було встановлено припливну
установку МПА 1800 Е
та відцентровий кухонний вентилятор
КСК 250 4Д в шумоізольованому корпусі.

ПРОБЛЕМА

Проблема 2
В одній зі шкіл села Білогородка (Київська область) мікроклімат у спортивному
залі не відповідав санітарним нормам,
що призвело до появи цвілі на стінах
і стелі. Причина – відсутність якісної
системи вентиляції і нормального
повітрообміну. Ситуація, що склалася,
викликала серйозне занепокоєння як
у вчителів, так і в батьків учнів. Адже
окрім неестетичного зовнішнього вигляду, пліснява та грибок здатні негативно
вплинути на здоров’я та самопочуття дітей і викликати в них серйозні
захворювання. Крім того, через нестачу
свіжого повітря діти швидше відчувають
втому, погіршується їхнє сприйняття
нової інформації.

Нова система
вентиляції
у спортзалі
білогородської
школи

Рішення
Фахівці компанії «Вентиляційні
системи» розв’язали проблему за
допомогою обладнання ВЕНТС. Так,
у спортзалі школи були встановлені
припливна установка МПА 3200 Е ,
витяжний вентилятор ВКП 600х300 ЕС
та алюмінієві решітки з полімерним
покриттям.
В обох випадках монтаж і запуск обладнання здійснювалися безпосередньо
під контролем фахівців компанії, що
стало додатковою гарантією надійної
і безперебійної роботи встановленої
техніки.

Результат
роботи ВЕНТС
у варильному
цеху школи села
Забір’я

Детальніше
про обладнання ВЕНТС,
про яке йдеться в статті,
читайте на сайті
www.vents.ua
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www.oneearthdesigns.com

ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ

ОБІД ПРИГОТУЄ...

СОНЯЧНЕ СВІТЛО

П

араболічна плита-гриль
SolSource, розроблена компанією One Earth Designs,
використовує для приготування їжі
сонячну енергію. Вона дозволить вам
смажити, запікати, тушкувати, варити
або розігрівати будь-які продукти на
відкритому просторі. Як стверджують
розробники, SolSource перетворює
80 % сонячних променів у необхідний
жар для приготування їжі.

64

VENTS Magazine, березень 2017

Плита сконструйована таким чином,
що промені сонця вловлюються
спеціальними панелями і передаються на платформу, де відбувається
нагрівання посуду. В той самий час
панелі залишаються холодними і не
становлять небезпеки для людини.
У сонячну погоду SolSource дозволяє
закип’ятити літр води за 10 хвилин, а
температура, необхідна для смаження
й випічки, досягається за 5 хвилин.

www.youtube.com

ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ

Н

LED-ЛАМПА АЛАДДІНА?

овинка від компанії Philips –
інтелектуальна світлодіодна
лампа – не лише має дуже
низьке енергоспоживання, але й
може працювати в різних режимах,
а також змінювати тон і яскравість
світіння залежно від потреб власника. Поза тим роботою пристрою
можна керувати дистанційно за
допомогою смартфону. Запрограмуйте лампу на увімкнення і вимкнення
через певні проміжки часу, і вона
розбудить вас уранці замість будиль-

ника, допоможе зорієнтуватися в часі
при приготуванні будь-яких страв або
якому-небудь іншому занятті. Також
прилад може подати сигнал про надходження на вашу електронну пошту

нового листа або SMS-повідомлення
на телефон. Крім того, лампу можна
налаштувати на спеціальний режим
освітлення – наприклад, для читання
або відпочинку.

ЕЛЕКТРИКА
ПІД КОНТРОЛЕМ

А

мериканська компанія TED запропонувала нову систему контролю енергоспоживання в приміщенні,
яка, за словами розробників, дозволяє економити
від 5 до 30 % енергоресурсів.
В системі контролю TED відображається поточна витрата електроенергії, її вартість в режимі реального часу,
пристрої, що підключені до електромережі і працюють, а
також інша корисна інформація. За допомогою сенсорного екрану ви маєте змогу увімкнути і вимкнути будь-який
прилад, контролювати витрату електроенергії власноруч
або запрограмувати систему на певні дії. Відчуйте себе
справжнім володарем електрики!
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ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ

СКАРБНИЧКА

ДЛЯ ЕНЕРГІЇ

З

а наявності багатотарифної
системи обліку електроенергії
найбільш ефективним та економічним рішенням є використання
статичних або динамічних теплонакопичувачів.
Тепловий накопичувач – це електричний опалювальний прилад, що
дозволяє акумулювати тепло під
час дії нижчого нічного тарифу на
електроенергію. Накопивши необхідну кількість теплової енергії в нічний

час, прилад потім віддає її впродовж
дня, підтримуючи комфортний рівень
тепла в приміщенні. Динамічний
теплонакопичувач забезпечує віддачу
тепла за допомогою вбудованого вентилятора, а статичний – за допомогою
природної конвекції тепла. Економія
витрат при використанні пристрою досягається за рахунок різниці у вартості
електроенергії в нічний і денний час.
Корпус обігрівача виготовлено з
листової сталі, вкритої жароміцним

www.neweysnews.co.uk

лаком. Всередині обігрівача встановлені блоки з магнезиту, в яких розташовуються нагрівальні елементи.
В нічний час ці елементи акумулюють
тепло і зберігають його без втрат
завдяки високоефективній термоізоляції. Наприкінці процесу накопичення тепла, який контролюється вбудованим термостатом, температура
всередині пристрою досягає 750 °C,
при цьому на поверхні корпусу вона
не перевищує 60 °C.

ТЕПЛОЛЮБНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

Б

ез вентиляції ніяк не обійтися. Проте саме вона холодної пори року
видаляє з приміщення до 50 % тепла і призводить до збільшення
витрат на опалення. Враховуючи сьогоднішні ціни на електроенергію та енергоносії, такі витрати можуть бути занадто великими.
Компанія «Вентиляційні системи» запропонувала низку ефективних
рішень, що дозволяють забезпечити якісну вентиляцію з максимальним енергозаощадженням. Розроблені компанією припливно-витяжні установки серії ВЕНТС ВУТ обладнані спеціальними рекуператорами, що здатні повертати в приміщення до 98 % тепла, яке зазвичай
видаляється з відпрацьованим повітрям.
Ще одним ефективним енергоощадним рішенням є використання в припливно-витяжних установках ВУТ високоефективних
електронно-комутованих ЕС-моторів із зовнішнім ротором
та загнутими назад лопатками. На сьогодні такі мотори
є найбільш передовим рішенням у сфері енергозаощадження. Безперечною їхньою перевагою є високий ККД, що
сягає 90 %.
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ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ

ЕКОНОМІЯ
ДЛЯ ЕСТЕТІВ

Е

кономія витрати води також є важливим
чинником енергозаощадження, особливо
якщо вода має заздалегідь нагріватися.
Дизайнер з Лондона Сімін Циу (Simin Qiu)
створив унікальний кран, який не лише має
гарний зовнішній вигляд і прикрасить будь-яку
ванну кімнату, але й дозволяє зменшити на 15 %
витрату води.
Спеціальні насадки на кран, що отримали назву
«Вир», дозволяють зменшити витрату води без
зміни натиску. Секрет полягає
в тому, що завдяки такій насадці
струмінь води розщеплюється
на безліч маленьких цівок, що
витікають під різним кутом
і створюють в результаті складний і красивий водний малюнок.
Три різні насадки дають можливість користувачеві вибрати
найбільш відповідний режим
економії води і найбільш вподобаний малюнок.
Керувати краном легко і просто
за допомогою сенсорної кнопки,
яка вдало доповнює його дизайн. Отже, економія може бути
красивою!
www.demilked.com

КІЛЕР ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ

ВАМПІРІВ

С

учасний дім неможливо
представити без електрики та
електроприладів. Прагнення
комфорту змушує людей купувати
все нові і нові пристрої і завдяки
ним збільшувати навантаження на
електромережу. Звісно, до цього ви
готові, адже за комфорт потрібно
платити. Проте чи готові ви до того,
що в неробочому стані (сплячому
режимі) ваші телевізори, принтери,
мікрохвильові печі та DVD-програвачі
продовжують «намотувати кола» на
вашому електролічильнику, перетворюючись на справжніх енергетичних

вампірів? Якщо вам не дуже хочеться
викидати гроші на живлення для
цих сонь – вам допоможе розумний
подовжувач-перемикач.
Перевага нової розробки перед традиційними подовжувачами полягає
в тому, що вона перекриває доступ
до електромережі пристроям, які
знаходяться в сплячому режимі.
В результаті цей розумний гаджет
дозволяє заощадити кругленьку суму.
Рахуйте самі: втрати від електроприладів у сплячому режимі можуть досягати 10 % від усієї витрати
електроенергії в будинку. Такі втрати

еквівалентні 1 % світових викидів вуглекислого
газу.
Звісно, з подібним енергетичним вампіризмом можна боротися й іншим способом – просто
вимикати прилади з розетки після їх
роботи. А можна довірити цю справу
розумному подовжувачу-перемикачу,
а самим тим часом зайнятися чим-небудь корисним.
VENTS Magazine, березень 2017
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Я

кі характеристики є основними при підборі вентилятора?
Основними характеристиками, що
визначають роботу вентилятора,
є продуктивність (кількість повітря,
яку вентилятор транспортує за одиницю часу) і тиск. Саме за цими характеристиками і відбувається підбір та
порівняння вентиляторів. Значення
потужності й кількості обертів мотора
є вторинною інформацією, якої недостатньо для підбору устаткування.
Не слід порівнювати вентилятори
за максимальними значеннями продуктивності. Графіки продуктивності
можуть відрізнятися через відмінності
конструкцій вентиляторів. Необхідно
обирати характерні робочі точки,
яким відповідає певне співвідношення продуктивності й тиску, і за ними
робити порівняння вентиляторів.

В

якому місці краще встановити вентиляційне обладнання?

Все залежить від того, яке саме обладнання і для яких завдань потрібно
встановити. Як правило, основне
обладнання розташовується в технічних приміщеннях цокольного поверху
або на горищі. Можлива установка
під стелею. Але при цьому не варто
забувати, що вентиляційне обладнання, як і будь-яка інша техніка, що має
рухомі частини, потребує сервісного
обслуговування і чищення.

Я

к правильно здійснити
електричне підключення
вентиляційного обладнання?
Перед початком електромонтажних
робіт передусім необхідно переконатися в тому, що персонал, якому
довірені ці роботи, має відповідну
кваліфікацію. Необхідно враховувати,
що при електричному підключенні
систем, які складаються з окремих
елементів, інформації (схем) щодо
електричного під’єднання цих елементів може бути недостатньо.
Наприклад, при електричному
підключенні збірних припливних
установок з електричним нагрівом
інформації з паспортів нагрівача,
регулятора нагріву та регулятора продуктивності вентилятора буде замало.

Для нормальної роботи системи потрібне буде з’єднання цих елементів
з використанням електромагнітного
реле або окремого щита автоматики.
Необхідно вимагати повної інформації щодо електричного підключення
обладнання у постачальників. Рекомендуємо ознайомитися з типовими
схемами електричного підключення
вентиляційного устаткування.

Ч

и потребують мотори
вентиляторів теплового
захисту?
Для нормальної роботи більшості
сучасних вентиляторів потрібен термічний захист мотора. Як правило, він
не поставляється в комплекті
з вентилятором, а замовляється додатково. Найчастіше проектні організації не включають термічний захист
до складу специфікацій, хоча цьому
питанню необхідно приділяти увагу.
Інакше можна зіткнутися з ситуацією,
коли обладнання вийде з ладу,
і воно не покриватиметься гарантією
виробника.
Окремо в цьому питанні стоять круглі
канальні вентилятори невеликої
продуктивності, конструкція яких
передбачає вбудований термічний
захист мотора. Будь-якого іншого
додаткового захисту двигуна ці
вентилятори не потребують. Функцію термічного захисту можуть мати
трансформатори, які використовуються для регулювання продуктивності
вентиляторів. Повну інформацію про
необхідність застосування термічного
захисту мотора можна отримати
в каталогах виробників вентиляційного обладнання.

Я

кі терміни гарантії надаються на вентиляційне
устаткування?
Серйозні компанії на обладнання
гідної якості надають гарантію від
18 місяців. Якщо гарантійний термін
становить менший період, то це для
покупця є приводом замислитися. Не
виключено, що нетривалий гарантійний термін пояснюється сумнівною
якістю обладнання, через що продавці не хочуть ризикувати. При цьому
занадто великі терміни гарантії також
можна поставити під сумнів. Краще
розпитати продавця, яким чином

побудована робота із забезпечення
гарантії і яким чином поставляються
комплектувальні, що вийшли з ладу.

Я

кі потрібні строки для виконання робіт з монтажу
вентиляційного обладнання
на невеликому об’єкті?
Точні терміни назвати складно. Самі
по собі роботи для середнього об’єкту
для бригади з 2–4 чоловік становлять
від чотирьох до семи робочих днів.
Але роботи виконуються поетапно.
Здебільшого термін закінчення робіт
з монтажу вентиляційного обладнання залежить від ступеню будівельної
готовності споруди і можливості
послідовно виконувати запланований об’єм робіт. З набагато більшою
вірогідністю можна зіткнутися із
затримками в термінах при виробництві інших ремонтно-оздоблювальних робіт, ніж при монтажі кліматичних систем.

В

яких випадках необхідно
передбачати теплоізоляцію
повітропроводів?

У припливних системах повітряний тракт – від забору повітря до
нагрівальних елементів – має бути
теплоізольованим. Це необхідно для
запобігання конденсації вологи ззовні
повітропроводу. Повітропроводи з
відносно теплим повітрям, що проходять через приміщення
з низькою температурою, необхідно ізолювати як для виключення конденсації вологи всередині
повітропроводів, так
і для усунення втрат
тепла.

АРХІВ

Автором ідеї створення пристрою для
стиснення і переміщення повітря можна
вважати Леонардо да Вінчі. На схемі, що
була намальована великим італійцем і
збереглася до наших днів, досить докладно описано принцип роботи механізму.
Всередині циліндричного барабана, що
розділений на пов’язані секції, циркулює
вода. Під час обертання барабана вода
перетікає з однієї секції в іншу, стискає
повітря і проштовхує його по трубі, яка
розташована в центральній частині пристрою (рис. вгорі).

1750
Остзейський вчений
і філософ Вільгельм Християн Фрібе вперше викладає основні положення, що
визначають інтенсивність
повітрообміну в опалюваному приміщенні крізь
нещільність зовнішніх
огорож, дверні отвори та
вікна.

Француз Жанн Шабаннес отримує перший у світі патент
на «спосіб регулювання температури, а також кондиціювання повітря в житлових та інших будівлях». Починаючи
з цього року, вентиляцію і кондиціювання розглядають
як одне ціле в питаннях кліматичного облаштування
будівель.
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1830

У містечку Дербі
(передмістя столиці Англії ) починає
працювати перша
система немеханічної вентиляції, в основу якої
було покладено
справжній розрахунок.

1775

Швейцарський, німецький та російський математик і механік Леонард
Ейлер публікує працю,
в якій описує підходи
до розрахунку вентиляції.
Базовими принципами,
що були в ній викладені,
проектувальники користуються і в наш час.

1795

1810
1815
70

Італійському генію належить ще один
важливий винахід – повітряний гвинт,
який да Вінчі планував використовувати
для створення підйомної сили і виготовлення літального апарату з вертикальним
зльотом (рис. внизу). Цей винахід сьогодні
відоміший під назвою «вертоліт Леонардо
да Вінчі». І хоча в небо такий гвинтокрил
так і не зміг піднятися, йому все ж таки
вдалося створити спрямовані потоки
повітря за допомогою спірального пропелера. Так зовсім випадково був створений
перший стельовий вентилятор.

В англійському парламенті
встановлено перший осьовий вентилятор, що працює
від парового мотора. Саме
ця подія стала початком
історії розвитку вентиляційних систем.

1754

1734

1480–1490

ОСНОВНІ ДАТИ ІСТОРІЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Російський вчений Михайло
Ломоносов створює теорію
природного руху повітря
й димових газів у каналах
і трубах. Його праця
«О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном» лягла в основу теорії
розрахунку повітряного опалення та систем
вентиляції з тепловим спонуканням. Також
Ломоносов створив першу конструкцію приладу, що реєстрував швидкість і напрямок руху
повітряного потоку.

Відомий французький
хімік Антуан-Лоран
Лавуазьє доводить, що
при видиханні виділяється
вуглекислий газ, який при
великій концентрації
в повітрі призводить
до погіршення самопочуття і задухи. Це відкриття
послугувало каталізатором
подальшого розвитку
систем вентиляції.

Винахідник
Джон Барон
отримує патент
на розробку механічного віяла.
Воно являло
собою пластину,
що рухалася по
черзі у двох напрямках за допомогою складного механізму.

1836
1853–1855
1889

Німецько-американський інженер і винахідник Філіпп Діель створює стельовий варіант
електричного вентилятора. Винахід отримав не
тільки широке поширення, але й власну
самобутню назву,
з якою і залишився
в історії — «Люстра
Діеля».

За сприяння Американського інженернотехнічного товариства
з опалення та вентиляції (American Society of
Heating and Ventilating
Engineers) норма
прийнятного обсягу
приміщення для однієї
людини, що дорівнює
50 кубічним метрам,
переходить в ранг
закону і стає обов’язковою.

Французький інженер Мортьє розробляє
діаметральний вентилятор, головною частиною
якого є робоче колесо
барабанного типу
із загнутими вперед
лопатками.

Ухвалюється закон
про обов’язкове оснащення всіх приміщень і підприємств
вентиляційним
обладнанням,
що стає фінальною
крапкою в розвитку вентиляційних
систем у правовому
аспекті.

1970

1892

Американський інженер
Вілліс Карріер винаходить кондиціонер.
Нова розробка отримує
назву «холодильна
машина».

Під час Кримської війни норма повітрообміну,
що була запропонована Томасом Тредгольдом, збільшена в декілька разів – до 50 куб. м.
Таке збільшення ініціювали лікарі, які помітили, що в переповненій лікарні захворювання
між пораненими поширювалися набагато
швидше.

1918

Російський механік
Микола Жуковський
публікує вихрову теорію гребного гвинта,
в якій описує методи розрахунку крил
вентилятора та підбору
лопатей вентилятора
відповідно до теорії
решіток. Завдяки цій
роботі осьові вентилятори значно збільшили
свою ефективність
і набули добре знайомого нам сучасного
вигляду.

Російський інженер
Іван Флавицький
вперше застосовує
установку припливно-витяжної вентиляції з центральним
підігрівом зовнішнього
повітря. Цей крок
ознаменував початок
розвитку напрямку
повітропідготовки.

Гірничий інженер Томас Тредгольд вперше
пропонує ввести норми повітрообміну. Він
рекомендує ввести мінімально прийнятний
обсяг приміщення і повітря для нормальної
життєдіяльності однієї людини. На думку Тредгольда, такий обсяг має бути не менше
7,2 кубічних метра.

1989

Американський
інженер Шайлер Скатс
Уїллер винаходить
настільний електричний вентилятор, що
має дві лопаті.

1902

Виходить у світ перший
навчальний посібник
з опалення та вентиляції.
Автором підручника став
військовий інженер
і архітектор Генріх Войницький.

1861

Російський військовий інженер
Олександр Саблуков представляє
прототип першого відцентрового
вентилятора. Механізм являв собою
циліндричний кожух з двостороннім
всмоктуванням, всередині якого
розташовувалося колесо з чотирма
прямими лопатками. Вентилятор
мав ручний привод, роботу якого
забезпечували дві людини. Пристрій
здійснював подачу до 2000 кубометрів свіжого повітря на годину.

1914

1906

1882

1870

1832

АРХІВ

Швед Ганс
Остберг винаходить канальний прямопотоковий
вентилятор.

Американське об’єднання інженерів з нагрівання, охолодження та кондиціювання повітря
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers) затверджує стандарт ANSI 62-1989 «Забезпечення якості повітря
приміщень засобами вентиляції». Цим стандартом досі керується більшість країн світу.
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Свіже та чисте повітря потрібне всім і завжди. Але що діяти, коли
на вулиці – смог від торфовищ, що димлять, лісів, що горять, або
сміттєспалювального заводу? Адже в сьогоднішніх умовах це
не рідкість. Без вентиляції тут не обійтися. Голландський дизайнер
Даан Розегаарде вирішив не розмінюватися на дрібниці та розробив
потужні пристрої для очищення міського повітря – корисне
доповнення до вентиляційних систем.

ДИХАЙТЕ ГЛИБШЕ!
П

еред вами – не повітрозабірний кіоск нью-йоркського
метро і не трансформатор
майбутнього. Саме так виглядає
найбільший у світі очисник повітря
та одночасно найнезвичайніший
виробник коштовного каміння.
Заінтриговані?
Розроблений Дааном Розегаарде
пристрій являє собою вежу висотою
понад сім метрів, всередині якої
розміщене обладнання, що дозволяє не лише фільтрувати навколишнє повітря, але й виробляти невелике каміння з отриманих домішок.
Кожний такий камінь є результатом
очищення тисячі кубометрів повітря.
Але це каміння особливе: з нього
роблять ювелірні вироби, які, як не
дивно, користуються попитом. За

72

словами розробника, купівля однієї
каблучки з таким камінням означає,
що ви даруєте своєму місту близько
1000 куб. м чистого повітря.
Яким же чином відбувається сам
процес очищення? Заряджені
електроди надсилають позитивні
іони в повітря, де вони зв’язуються
з високодисперсними часточками
пилу. Після цього шкідливі для
здоров’я часточки разом
з іонами збираються
у вежі, де перетворюються на унікальне
каміння.
Ось так за великого
бажання шкідливі
відходи можуть
приносити немалі
доходи.

http://gizmodo.com

Нові технології з очищення міського повітря

Ось так
шкідливі речовини
перетворюються
на дорогі
прикраси
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Пристрій
являє собою
гігантський пилосос
у вигляді круга
діаметром
50 м

І

ще один потужний пристрій для
очищення повітря Даан Розегаарде
розробив спільно з інженерами Делфтського технічного університету
в Нідерландах.
Апарат являє собою гігантський пилосос у вигляді круга діаметром 50 м.
В його центрі розташована чотириметрова вакуумна вежа, а під землею –
мідні котушки. При подачі на котушки
електричного струму певної сили та
частоти виникає позитивно заряджене
електростатичне поле. В цьому полі всі
частинки, що знаходяться в повітрі та
мають розміри від 10 нм також набувають позитивного заряду та притягу-

ються до землі, де їх вловлюють іонні
фільтри. За словами авторів винаходу,
повітря після такої процедури очищується на 75–80%.
Головною перевагою запропонованої
технології є її надійність та безпека,
адже електромагнітне поле є практично
нешкідливим для людини. Подібний
спосіб фільтрації вже давно використовується в лікувальних закладах. Також
можна відзначити й економічніст
розробленої установки. Наприклад,
щоб очистити 30 тис. куб. м повітря,
необхідно всього лише 30 Вт потужності, що можна порівняти з потужністю
звичайної електричної лампочки.

За словами авторів
винаходу, запропонована
технологія дозволяє
очищувати повітря
на 75-80%
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