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ПОДВІЙНА
СИЛА
Д

ля припливно-витяжних систем вентиляції, які потребують потужного повітряного потоку
та низького рівня шуму, компанія
«Вентс» розробила новий вентилятор ВЕНТС ТТ-МД EC. Прилад являє
собою канальний вентилятор змішаного типу з продуктивністю до
11 100 куб. м/год. Він об’єднує широкі можливості та високі технічні
параметри осьових і відцентрових
вентиляторів.

Зовнішній корпус вентилятора
виготовляється зі сталі з полімерним покриттям. Завдяки конічній
формі крильчатки зі спеціально
спрофільованими лопатями
кругова швидкість повітряного
потоку збільшується, забезпечуючи вищий тиск та продуктивність
порівняно зі звичайними осьовими вентиляторами. Дифузор, спеціально спроектована
крильчатка та випрямний апарат
розподіляють повітряний потік
таким чином, що забезпечується
оптимальне поєднання характеристик – висока продуктивність
та збільшений тиск при низькому
рівні шуму.
Вентилятори ВЕНТС ТТ-МД EC
оснащені високоефективними
електронно-комутованими (ЕС)
моторами постійного струму.
Двигуни забезпечені підшипниками кочення для забезпечення
більшого терміну експлуатації (40
тис. годин).
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ПРИБОРКУВАЧ ДИМУ

Н

овинка компанії «Вентс» – даховий витяжний камінний вентилятор ВКТ – призначений для підсилення тяги та відведення гарячого диму,
а також продуктів згоряння з камінів,
печей та інших осередків відкритого
вогню. Вентилятор має продуктив-

ність до 1000 куб. м/год і розрахований на відведення диму з температурою до 200 °С протягом п’яти годин.
Корпус новинки виготовлений із
оцинкованої сталі з полімерним
покриттям, що забезпечує стійкість до
атмосферних впливів та агресивних
середовищ. Вентилятор має захисну
решітку від випадкових дотиків і потрапляння сторонніх предметів. Безперебійну роботу приладу забезпечує
однофазний асинхронний двигун на
кулькових підшипниках, який має
вбудований тепловий захист.
Дахові вентилятори ВКТ монтуються у
верхній частині димоходу і можуть використовуватися в приватних будинках та котеджах з каміном, у ресторанах, кафе та готельних комплексах,
обладнаних печами, мангалами та
іншими джерелами вогню.

ПОДІЇ

ПРЯМОКУТНА
ВЕНТИЛЯЦІЯ

Ч

ергове інноваційне рішення від
компанії «Вентс» – система плоских
ПВХ каналів перетином 220х90 мм.
Новинка є ідеальним рішенням для
створення систем вентиляції в невеликих та середніх приміщеннях (житлових, офісних, комерційних), а також
для підключення витяжного обладнання (кухонних витяжок, шаф, парасольок тощо). Система включає в себе
прямокутні повітропроводи перетином
220х90 мм і широкий асортимент
сполучно-монтажних елементів (колін,
перехідників, з'єднувачів та ін.).

Всі елементи системи виготовлені
з екологічно чистого пластику, який
не підтримує горіння і не схильний
до корозії, що гарантує її багаторічну
експлуатацію. Гладка внутрішня поверхня каналів дозволяє максимально
знизити динамічний опір всієї системи
вентиляції. Великий асортимент сполучно-монтажних елементів дозволяє
створювати системи повітропроводів
будь-якої складності, а невеликі
габарити елементів дають можливість
їх використовувати при обмеженому
міжстельовому просторі.

ДОМАШНІЙ УНІВЕРСАЛ
Я

кщо ви шукаєте економічне
рішення для припливно-витяжної системи вентиляції з можливістю
керування нею, зверніть увагу на нову
серію канальних відцентрових вентиляторів ВЕНТС ВК ЕС. Ці прилади мають
продуктивність до 1500 куб. м/год і є
оптимальним рішенням для встанов-

лення у витяжних системах вентиляції
приміщень із підвищеною вологістю –
санвузлах, кухнях та ін.
Вентилятори серії ВК ЕС оснащені
високоефективними електроннокомутованими (ЕС) моторами постійного струму із зовнішнім ротором,
які обладнані робочим колесом із
загнутими назад лопатками. Такі
мотори насьогодні є найбільш
передовим рішенням у сфері
енергозаощадження.
Корпус приладу виготовлений із
високоякісного та високоміцного
ABC-пластику, який не схильний до
корозії. Для більш зручного підключення та використання прилад
може оснащуватися вбудованим
плавним регулятором швидкості та
шнуром електроживлення із електричним роз’ємом IEC C14 (ВК…ЕС П).
VENTS Magazine, грудень 2017
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ПОТУЖНИЙ СТАРТ
ВИСТАВКОВОГО СЕЗОНУ

М

іжнародна виставка ISH, що
проходить раз на два роки
у Франкфурті-на-Майні,
традиційно стала епіцентром знакових
подій у сфері будівництва та HVAC-індустрії. Будучи частиною міжнародної
групи компаній Blauberg Group, ВЕНТС
знайомив відвідувачів із досягненнями компанії в галузі енергоефективної
вентиляції.
Цього року ISH зібрала понад 2400
компаній і 200 тис. відвідувачів із
Німеччини, Канади, Іспанії, Японії,
Туреччини, Аргентини, Австралії та ін.
Інтерес гостей виставки зокрема був
сфокусований на системах опалення,
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що не містять вуглекислого газу, а
також вентиляційних системах із відновлюваними джерелами енергії.
Презентаційний стенд ВЕНТС, як
завжди, користувався підвищеною
увагою з боку відвідувачів виставки.
По-перше, завдяки представленому
широкому спектру вентиляційної
продукції та комплексних рішень, що
дозволяють зменшити витрати на
вентиляцію та обігрівання приміщень.
По-друге, компанія експонувала нові
розробки побутової та промислової вентиляції, які поєднують у собі
поліпшені технічні характеристики,
наявність корисних функцій (зокрема,

VENTS Magazine, грудень 2017
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Виставка ISH
зібрала понад 2400
компаній та 200 тис.
відвідувачів з усіх
континентів

Wi-Fi керування, освітлення) та спрощений монтаж (установки з рекуперацією, які не потребують монтажу
повітропроводів). Крім того, продукція
ВЕНТС відповідає вимогам директиви
ЄС «Екодизайн».
У числі новинок побутової вентиляції
експонувалися безшумні припливні
вентилятори серії ВЕНТС Стайл. Нова
розробка компанії – вентилятор Стайл
Еко – справжній рекордсмен у плані
енергоефективності, потужності та наявності інтелектуальних опцій. Максимальна витрата повітря 101 куб. м/год
у поєднанні з низьким рівнем шуму
(22 дБ(А) створює оптимальний мікроклімат у приміщенні. Також тут можна
було побачити безшумні вентилятори
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ВЕНТС Квайт з максимальною продуктивністю до 370 куб. м/год та унікальні
осьові вентилятори Люміс із вбудованим джерелом світла.
Сегмент енергоефективної промислової вентиляції ВЕНТС був представлений вентиляторами ТТ ПРО, ВК,
ВКМ із ЕС-моторами, ТТ Сайлент-МД
ЕС, установками для обробки повітря
AirVENTS, а також вентиляційним обладнанням для димовидалення.
У числі новітніх розробок ВЕНТС на
стенді була представлена система
розподілу повітря FlexiVent із використанням напівжорстких каналів, яка дозволяє проводити швидкий та зручний
монтаж без використання спеціальних
інструментів.
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СТО КВАДРАТНИХ
МЕТРІВ СВІЖИХ
ІДЕЙ

З

30 травня по 2 червня в Києві
пройшла 19-та Міжнародна
виставка «Аква-Терм Київ 2017»,
яка є найбільшою подією HVAC індустрії України. Активну участь у цьому
заході взяла компанія «Вентиляційні
системи», яка продемонструвала
гостям виставки останні розробки в
галузі енергоефективної вентиляції.
На стенді площею 100 кв. м були представлені останні досягнення компанії
в галузі енергоефективної вентиляції.
Посеред широкого спектру сучасної
побутової, комерційної та промислової вентиляції тут також демонструвалися найсвіжіші новинки ВЕНТС –
підлогова та підвісна децентралізовані
припливно-витяжні установки ДВУТ
ГБ ЕС і ДВУТ ПБ ЕС, кімнатні установки
МІКРА, модульна система розподілу
повітря FlexiVent, повітрооброблювальний агрегат із інтегрованим тепловим насосом AirVENTS, відцентрові
імпульсні вентилятори для підземних
і напіввідкритих паркінгів, а також
останні моделі припливно-витяжних
установок з рекуперацією тепла.
Особливий інтерес відвідувачів стенду
викликали децентралізовані припливно-витяжні установки ДВУТ ГБ ЕС і ДВУТ
ПБ ЕС, які вперше демонструвалися на
українському ринку. Таке обладнання
призначене для використання в навчальних закладах, офісах, бібліотеках,
конференц-залах та інших громадських
і комерційних закладах. Вони можуть
встановлюватися на підлозі (ДВУТ ГБ
ЕС) та монтуватися під стелею (ДВУТ ПБ
ЕС). Продуктивність установок становить до 550 куб. м/год, а ефективність
рекуперації сягає 97%.

Установки ДВУТ є якісно новим
рішенням в організації систем вентиляції окремих приміщень. Вони не
потребують багато простору та можуть
встановлюватися як у готових, так і
в реконструйованих будовах. Для їх
встановлення не потрібно прокладання повітропроводів та проведення будівельно-монтажних робіт, що
виключає втручання в конструктивні
елементи будівлі та зміну інтер'єру
приміщення. Установки подають до
приміщення стільки повітря, скільки
потрібно в конкретний момент. Вони
автоматично регулюють швидкість для
підтримання потрібної якості повітря.
Не меншої уваги гостей стенду ВЕНТС
удостоїлася вентиляційна система
FlexiVent, яка теж лише цього року
з’явилася на вітчизняному ринку. Перевагою системи є зручність та висока
швидкість її монтажу без використання
спеціальних інструментів, а також можливість прокладання каналів не лише
в підстельовому просторі (між плитою
перекриття та фальш-стелею), але й у
підлозі. Спеціальні пластикові повітропроводи, що мають гофровану форму,
витримують тиск бетонної стяжки.
Значна кількість новинок та широкий
асортимент представленої на стенді
продукції ще раз підтвердили провідні позиції компанії «Вентс» на ринку
вентиляційної техніки. Численні гості
виставки могли на власні очі переконатися в тому, що наше підприємство має
найсучаснішу науково-технічну базу,
що дозволяє створювати ефективне
вентиляційне обладнання і оперативно
реагувати на зміни кон’юнктури внутрішнього та зовнішніх ринків.
VENTS Magazine, грудень 2017
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НОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ
ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ

Н

а початку поточного року за участю Президента України Петра
Порошенка відбулося урочисте
відкриття нової фехтувальної школи в
Миколаєві. Обладнання для системи
вентиляції нового об’єкту було замовлене в лідера галузі – компанії «Вентиляційні системи». Відтепер припливно-витяжна установка AirVENTS АV20
та енергоощадна канальна установка
Х-VENT, які були встановлені на об’єкті,
працюватимуть задля забезпечення
комфортного мікроклімату для спортсменів-фехтувальників.
Установки AirVENTS являють собою
комплексне вентиляційне рішення,
яке дозволяє створити компактну та
повністю укомплектовану систему вентиляції. Таке обладнання забезпечує не
лише регульований приплив свіжого
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повітря, але і його підігрівання, очищення та видалення відпрацьованого
повітря. Продуктивність встановленої у
фехтувальній школі установки AirVENTS
АV20 за припливом і витяжкою становить 17 тис. куб. м/год. Канальні установки X-VENT також є досить енергоощадним рішенням.
«Я вважаю, що це найкращий фехтувальний зал в Україні, а, можливо, й
поза її межами. Я впевнений у тому, що
зараз тут знаходяться майбутні чемпіони України, Європи, світу та Олімпійських ігор», – наголосив Петро Порошенко у своїй привітальній промові. Також
Президент висловив подяку місцевій
владі, будівельникам і всім, хто
доєднався до створення спортивного
залу, забезпеченого найсучаснішим
професійним обладнанням.

ПОДІЇ
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ОБЕРЕЖНО,

ПИЛ!

Згідно з даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я,
щорічно внаслідок забруднення
повітря помирає понад 6 млн
людей. Брудне повітря провокує
появу серцево-судинних
захворювань, інсультів, раку
легенів та інших важких недуг. При
цьому один із найнебезпечніших
забруднювачів повітря знаходиться
завжди поруч із нами. Мова йде
про дрібнодисперсний пил.
16
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П
Зменшити кількість
пилу в приміщенні
вам допоможе
припливна система
вентиляції з повітряним
фільтром
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ил являє собою дрібні тверді частинки органічного та мінерального походження. Вони можуть мати
як природне походження, так і антропогенне. Якщо обсяг «природного» пилу
в атмосфері з роками практично не змінюється, то кількість пилу, утвореного в
результаті діяльності людини, поступово
зростає. Цьому сприяє функціонування
вугільних електростанцій та промислових
підприємств, автомобільного транспорту,
спорудження будівельних об’єктів, спалювання сміття тощо.
До складу типового міського пилу зазвичай входять мінерали (кварц, оксиди
кремнію, вугілля, цементний пил та ін.),
метали (свинець, кадмій, нікель, берилій
та ін.), органічні хімічні речовини та пестициди, органічний пил (борошно, деревний пил, пилок та ін.), а також біологічні частинки (спори та пліснява).

Дрібнодисперсна
загроза
Пил не є однорідною субстанцією, а складається з часточок, які мають різні розміри
та походження. Розміри часточок пилу можуть змінюватися від часток мікрона до 0,1
мм. Дослідження вчених показали, що найбільшої шкоди здоров’ю людини завдають
дрібнодисперсні часточки з аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм (PM2.5).
При вдиханні такі часточки не затримуються в носі та носоглотці, а одразу потрапляють до нижніх дихальних шляхів (бронхів,
бронхіол, альвеол) та серцево-судинної
системи. Разом із ними до організму людини можуть потрапляти різноманітні
віруси, бактерії та мікроби. Через свою незначну вагу дрібнодисперсний пил може
довший час не осідати та майже постійно
знаходитися в повітрі.

ЕКОЛОГІЯ

ПРИБЛИЗНИЙ СКЛАД
ДОМАШНЬОГО ПИЛУ
24%

Часточки
невстановленого
походження
Часточки
сажі
Квітковий
пилок

3%

35%

Мінеральні
часточки

7%
12%

Текстильні
та паперові
волокна

Згідно з даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ), саме часточки
PM2.5 є причиною величезної кількості
смертей на планеті, викликаючи рак легень та інші захворювання. Наприклад,
американські дослідники встановили, що
забруднення повітря часточками діаметром менше 2,5 мкм щорічно призводить
до передчасної смерті близько 9-10 тис.
жителів Каліфорнії. У містах Китаю, які
регулярно затягує смог, захворюваність
на рак легень зросла на 50%. Окрім цього, часточки PM2.5 призводять до зменшення ваги у новонароджених, що, своєю
чергою, провокує інші захворювання.
Середньорічний ліміт для часточок PM2.5,
розроблений ВООЗ, становить 10 мг/куб. м.
Проте 92% населення планети живуть у
районах, де якість повітря не відповідає
зазначеному показнику та перевищує середньорічні порогові значення.

Звідкіля пилинки?
Що ж є джерелом дрібнодисперсного
пилу?
ВІДКРИТИЙ ҐРУНТ. Газонна трава, дерева та інша рослинність запобігають ерозії
верхнього шару ґрунту. Однак сьогодні є
ще багато ділянок землі з відкритим ґрунтом, що сприяє його вивітрюванню. Основними районами утворення пилу в планетарному масштабі є степи та пустелі.
ВУЛКАНИ. Виверження вулканів супроводжуються викидом в атмосферу масивних пилових хмар, які потім переміщуються на відстані в тисячі кілометрів.
АВТОМОБІЛІ. Під час руху транспортних засобів дорожнім покриттям відбувається постійне стирання шин, що
призводить до утворення техногенного

19%

Часточки
шкіри

пилу, який складається з часточок гуми
та асфальту. Окрім того, взимку дороги
часто посипають піском та мармуровою
крихтою, яка навесні висихає та перетворюється на пил.
БУДІВНИЦТВО. Будівництво без пилу –
як пісня без слів. Ця галузь завжди пов’язана з викидом в атмосферу великої кількості пилу.
ПОЖЕЖІ. Палаючі лісові масиви та торфовища, сміттєві звалища та будівельні об’єкти викидають у повітря величезну кількість
сажі, яка розлітається на великі відстані.
ПРОМИСЛОВІСТЬ. Основними промисловими джерелами викидів забруднених
речовин та пилу є теплоенергетика, чорна та кольорова металургія, хімічна промисловість, виробництво будматеріалів.

Що робити?
Повністю позбутися пилу на вулиці та в
приміщеннях неможливо, однак можна
зменшити його негативний вплив на органи дихання. Для цього рекомендується
дотримуватися деяких простих порад:
 якомога частіше проводьте вологе прибирання приміщень;
 за змогою відмовтеся від килимів, килимових доріжок та різних подібних покриттів;
 обмежте своє перебування на вулиці в
суху вітряну погоду;
 в періоди сильного запилення та задимлення повітря використовуйте захисні маски або респіратори;
 встановіть у приміщенні систему припливної вентиляції з повітряним фільтром. Дізнатися більше про такі системи
Ви можете в інших матеріалах нашого
журналу.
VENTS Magazine, грудень 2017
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Автомобілі, як і вино, з
роками стають лише краще,
набуваючи відтінку ексклюзивності. Ще раз переконатися в цьому можна було
на фестивалі ретроавтомобілів OldCarLand, який навесні цього року пройшов
у Києві.

АВТОМОБІЛІ,

ЯКІ ЗМІНИЛИ СВІТ
20
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Автомобіль Opel 1935 року

Автобус ЛАЗ-697 М «Турист» 1973 року

Автобус ЗІС-155

Land Rover 1968 року

Автомобіль «Москвич-401»

Н

а фестивалі, що проходив на території Державного музею авіації в
столиці України демонструвалися
не лише легкові автомобілі, але і громадський транспорт, вантажівки, мотоцикли, мопеди й велосипеди – загалом
понад 900 одиниць техніки. Близько 40
тис. відвідувачів фестивалю могли не
лише ознайомитися з унікальними експонатами, але й навіть покататися на
деяких із них. Серед найцікавіших «но-

Знаменитий ЗАЗ-965 «Запорожець»

винок» фестивалю можна назвати Lincoln
Continental початку 60-х років, який
уперше демонструвався в нашій країні,
перший доступний європейський автомобіль 20-х років Opel Р4, наймасовіший
легковик Volkswagen Beetle, перший в
історії багатоцільовий автомобіль-всюдихід Willys MB, перший автомобіль із
пневмопідвіскою та гідропідсилювачем
керма Citroеn DS та багато інших цікавих
моделей. Справжньою родзинкою заходу
VENTS Magazine, грудень 2017
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Цей ЗІЛ-115 возив Володимира Щербицького

Відреставрований ЗІС-110

Bentley Continental R 1996 року

Один із перших мотоциклів Harley-Davidson

FIAT Topolino 1936 року

став Benz Patent-Motorwagen – перший в
історії автомобіль, який було запатентовано 1886 року.
Американський автопром було представлено низкою ексклюзивних моделей,
серед яких вирізнялися найпотужніший
автомобіль фестивалю Chevrolet Impala
1973 року, а також єдиний в Україні
представницький Buick 1937 року. Серед
найцікавіших представників радянського автомобілебудування можна назвати
повнопривідну ГАЗ М72 «Перемога»,
перший радянський лімузин ЗІС-110, добре відомий ЗІЛ-41052, а також досить
рідкісну «Волгу» ГАЗ-23.
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Представницькою виявилася й продукція
українського автопрому. Історію розвитку вітчизняного автобусобудування продемонстрували 14 автобусів марки ЛАЗ,
серед яких можна було побачити унікальний ЛАЗ-699 «Україна», що був відреставрований до найдрібніших деталей. Любителі автомобільного ретро мали змогу
оцінити й експериментальний позашляховик Луцького автозаводу – ЛуАЗ-1301
зі склопластиковим кузовом. Крім того,
на фестивалі дебютував ексклюзивний
мотоцикл Dnepr Vintage Limited Edition,
який був зібраний на базі мотоцикла КМЗ
«Дніпро» з коляскою.

КОЛИ ВСЕ ЗРОБЛЕНО ПРАВИЛЬНО
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Володимир ДОВГАЛЮК,

«

завідувач кафедри теплогазопостачання та вентиляції Київського
національного університету будівництва та архітектури, професор,
кандидат технічних наук

Згідно з європейськими нормами, в будівництві ми поступово
відмовляємося від природньої витяжної
вентиляції навіть у житлових будинках
і переходимо на механічну вентиляцію
з утилізацією теплоти відпрацьованого
повітря. Такий підхід дозволяє економити тепло та забезпечувати оптимальні
умови мікроклімату. Жодна система
вентиляції сьогодні не проектується без
дотримання цих вимог. Розуміючи це, ми
вносимо серйозні зміни до навчального
процесу та курсового проектування.
Але навчання – це одне, а практика
– зовсім інше. Оскільки фінансування
освіти відбувається за залишковим
принципом, ми не маємо змоги власним
коштом купувати нове сучасне обладнання і демонструвати його студентам.
У цьому питанні нам дуже допомагає
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підприємство «Вентиляційні системи».
Починаючи з третього курсу, наші студенти знайомляться з найсучаснішими
зразками вентиляційного устаткування
ВЕНТС як безпосередньо на заводі, так
і в нашій лабораторії.
Наша співпраця з компанією «Вентс»
триває вже багато років. Свого часу наш
університет уклав договір із підприємством, що дозволило нам успішно виконувати цілу низку робіт. Насамперед,
це конкурси на кращі курсові проекти
за дисципліною «Вентиляція» з використанням обладнання ВЕНТС. Крім цього,
щороку ми проводимо всеукраїнську
олімпіаду за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція», в якій беруть
участь студенти 10–11 вишів України.
Чимало наших студентів проходить
виробничу практику на заводі.

Сьогодні наша співпраця з підприємством «Вентиляційні системи» виходить
на якісно новий рівень. За останній рік за
активної участі компанії ми провели дві
масштабні міжнародні конференції на
тему впровадження сучасних енергоефективних технологій у будівництві.
Виступи представників ВЕНТС завжди
викликають неабиякий інтерес професійної аудиторії.
Невдовзі ми плануємо налагодити з
підприємством «Вентс» повноцінне наукове співробітництво. Не виключено, що
незабаром нашими спільними зусиллями буде створено найсучаснішу лабораторію з дослідження повітророзподільних пристроїв і організації повітрообміну
в приміщенні. І я певен, що це
буде далеко не останній приклад
нашої успішної співпраці.

»

ПРЯМА МОВА
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Монтаж вентиляційної системи – це складний процес, що
вимагає високого професіоналізму, чіткого дотримання
вимог проекту і виконання
відповідних інструкцій з монтажу обладнання. Весь процес встановлення системи
вентиляції можна розбити
на три основні етапи, кожен
із яких має свої особливості
та складнощі.
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Петро СИНГАЇВСЬКИЙ,
директор ТОВ «Белвест-Трейд»
Компанія «Белвест Трейд» працює на українському ринку
кліматичної техніки з 1999 року. Підприємство надає
повний комплекс послуг із проектування, монтажу,
виробництва та проведення пусконалагоджувальних
робіт у сфері вентиляції та кондиціювання.

ВЕНТИЛЯЦІЯ
НА РАЗ, ДВА, ТРИ
Етап перший:
підготовка до монтажу
Будь-які монтажні роботи повинні починатися з уважного вивчення проекту. На
етапі проектування системи вентиляції
здійснюється підбір обладнання, розрахунок витрати повітря, тепла та холоду, енерговитрат, розробляється схема
прокладання системи повітропроводів,
визначається їх переріз та інше. Тому
підготовка до монтажу включає низку
важливих дій:
 ознайомлення з планами та схемами
проекту вентиляції;
 дослідження об’єкта з метою визначення його будівельної готовності до
монтажу систем вентиляції;

 перевірка наявності технологічних
прорізів та готовності вентиляційних камер (за наявності);
 узгодження термінів та складання
графіку виконання робіт;
 видача завдань суміжним підрядникам (електрикам, сантехнікам та ін.);
 підготовка умов для виконання робіт.
У процесі підготовки до монтажу обладнання необхідно визначити терміни його поставки (виготовлення), а також пов’язати ці терміни із загальним
графіком виконання робіт. При цьому
важливо врахувати можливе збільшення термінів поставки необхідної техніки.
Якщо терміни поставки обладнання,
підібраного згідно з проектом, перевищують терміни, передбачені графіком
виконання робіт, рекомендуємо пого-

VENTS Magazine, грудень 2017

27

МОНТАЖ
дити заміну обладнання на аналогічне
за параметрами, але з відповідним
терміном поставки (виробництва).
Погодження в цьому разі необхідно
здійснювати з проектантами та замовником із обов’язковим внесенням змін
до проекту.

Етап другий:
проведення монтажу
Процес монтажу системи вентиляції
включає декілька стадій: проведення
доштукатурного комплексу робіт (у
тому числі приховані роботи), встановлення обладнання і монтаж автоматики. Але про все по порядку.
Доштукатурний комплекс робіт (приховані роботи) передбачає прокла-

28

VENTS Magazine, грудень 2017

дання сигнальних кабелів та кабелів
керування, монтаж вогнезатримних
клапанів та повітряних заслінок. На цій
стадії вимагається чітке дотримання
умов проекту та інструкцій з монтажу
обладнання. Обов’язковою умовою є
перевірка справності обладнання, а також його огляд на предмет виявлення
можливих дефектів та неполадок. Монтаж неперевіреного обладнання може
призвести до серйозних негативних наслідків. Помилки, допущені на цій стадії,
виявляються, як правило, лише на етапі
проведення пусконалагоджувальних
робіт, коли всі оздоблювальні роботи
вже завершені. Тому їх виправлення
буде дуже витратним та складним.
Рекомендуємо також звернути увагу
на наявність люків у місцях встановлення обладнання для його сервісно-

МОНТАЖ

Монтаж системи
вентиляції включає
декілька стадій:
проведення доштукатурного комплексу
робіт, встановлення
обладнання та монтаж
автоматики

го обслуговування, перевірки стану
та ступеня відповідності номінальних
значень проектним показникам. За
фактом завершення доштукатурного
комплексу робіт складається акт прихованих робіт.
Монтаж обладнання. Після прибуття обладнання на об’єкт насамперед
потрібно провести його візуальний
огляд на предмет виявлення можливих
пошкоджень, отриманих під час транспортування.
Перед встановленням будь-якого обладнання необхідно уважно ознайомитися з інструкцією з його монтажу,
наданою підприємством-виробником.
Пам’ятайте: одна з основних причин
виходу з ладу обладнання – це помилки монтажу.
Необхідно звернути увагу на ступінь
будівельної готовності приміщення, в
якому буде монтуватися обладнання.
Якщо приміщення не готове (не поштукатурене, проводяться малярні роботи
та ін.), монтаж обладнання рекомендуємо відкласти.
Під час монтажу обладнання варто
звернути увагу на кріпильні кронштейни або рами. На кріпленні краще не
економити. Ідеальним рішенням є використання кріпильної системи заводу-виробника.
В обов’язковому порядку потрібно застосовувати віброізоляційні прилади
відповідно до рекомендацій заводу-виробника.
Під час встановлення складного обладнання великої продуктивності, транспортування та подача до місця монтажу
якого здійснювалися секціями, реко-

мендуємо залучити до участі у складанні та монтажі обладнання представника
заводу-виробника або постачальника
(так званий «шеф-монтаж»).
Змонтоване обладнання необхідно випробувати. За фактом його випробувань
складається акт прокрутки обладнання.
Монтаж автоматики. Все обладнання,
що встановлюється, потребує керування. З цією метою застосовуються різноманітні типи елементів керування.
Варто звернути увагу на автоматику, що
надається заводом-виробником обладнання. Застосування такої автоматики
гарантовано забезпечить коректну роботу обладнання.

Етап третій:
запуск в експлуатацію
Після завершення монтажних робіт
необхідно виконати комплекс пусконалагоджувальних робіт. Для цього необхідно:
 зробити замір фактичної продуктивності обладнання;
 провести балансування системи вентиляції відповідно до проектних значень
витрат повітря на кожному повітророзподільному пристрої;
 перевірити номінальні значення обладнання під час роботи. Значення повинні збігатися з даними, що зазначені в
паспорті обладнання від заводу-виробника, а також у проекті.
За результатами пусконалагоджувальних робіт складається акт виконання
пусконалагоджувальних робіт та паспорт вентиляційної системи.
VENTS Magazine, грудень 2017
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КАРТИНИМІЛЬЙОНЕРИ
Відгадайте, яким чином за один вечір можна заробити
кілька десятків або навіть сотень мільйонів євро? Взяти
участь у суперлотереї? Занадто мало шансів. Пограбувати
великий банк? Занадто ризиковано. Знайти скарби
Полуботка? Занадто утопічно. Гаразд, розкриваємо секрет.
Навчіться малювати, як, скажімо, Пабло Пікассо або
Марк Ротко і продавайте свої картини на спеціалізованих
аукціонах. Як доказ наводимо ТОП-11 найдорожчих картин
у світі, які були продані на відкритих і закритих торгах.
Може, дійсно варто спробувати?
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2

$ 300 млн
Поль ГОГЕН
«Коли весілля?» (1892)
Продана 2015 року на приватних
торгах

4

$ 450,3 млн

1

Леонардо да ВІНЧІ «Спаситель світу» (приблизно 1499)
Продана 2017 року на аукціоні Christie’s

3

$ 250 млн
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$ 186 млн
Марк РОТКО «№ 6 (Фіолетове,
зелене та червоне)» (1951). Продана
2014 року на приватних торгах

5

Поль СЕЗАНН
«Гравці в карти» (1893)
Продана 2012 року
на приватних торгах

Пабло ПІКАССО
«Алжирські жінки
(версія О)» (1955)
Продана 2015 року
на аукціоні Christie’s

$ 179,365 млн

МИСТЕЦТВО

$ 170,4 млн

6

Амедео МОДИЛЬЯНІ
«Оголена, що лежить» (1917–1918)
Продана 2015 року на аукціоні Christie’s

7

$ 155 млн
Пабло ПІКАССО «Сон» (1932)
Продана 2013 року на аукціоні
Christie’s

10

8

$ 142,4 млн
Френсіс БЕКОН «Три начерки до портрета Люсьєна Фрейда» (1969)
Продана 2013 року на аукціоні Christie’s

$ 140 млн

$ 137,5 млн
Віллем де КУНІНГ «Жінка III» (1953)
Продана 2006 року на приватних
торгах

9
Джексон ПОЛЛОК
«Номер 5» (1948)
Продана 2006 року
на аукціоні Sotheby’s

Густав КЛІМТ
«Портрет Аделі Блох
Бауер» (1907)
Продана 2006 року
на аукціоні Sotheby’s

11

$ 135 млн
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В ЕПІЦЕНТРІ
УСПІХУ
Національна мережа торговельних центрів «Епіцентр»
є беззаперечним лідером
ринку роздрібної торгівлі
в Україні. Розповісти докладніше про секрети успіху
мережі та співпрацю з компанією «Вентиляційні системи» ми попросили керівника
департаменту «Побутова
техніка» компанії «Епіцентр»
Віталія СКРИПЧЕНКА.
Віталію, завдяки чому вашій мережі вдалося досягти таких високих результатів?
У мережі «Епіцентр» я працюю дев’ять
років. За мірками нашої компанії, це
небагато, тому можу свідчити лише
про цей період розвитку мережі. Перш
за все, хотілося б відзначити чудовий
колектив компанії, який складається
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з кращих професіоналів своєї справи.
Свого часу траплялися випадки, коли
фахівців достатньої кваліфікації в тій
чи іншій галузі в нашій країні просто
не було, і нам доводилося запрошувати іноземців. Такий підхід цілком себе
виправдав: конкуренція всередині
компанії зростала, а наші фахівці отримували від іноземних колег необхідні
знання та досвід.
Але все ж головною формулою успіху мережі «Епіцентр» я б назвав дивовижну працездатність і передбачливість Олександра Володимировича
Гереги.
Як розпочалася Ваша кар’єра в компанії?
Працювати в компанії «Епіцентр» я
почав на посаді заступника керівника департаменту «Кліматичні системи». Щільність роботи й частота
відряджень виявилися такими високими, що вже за два роки в моєму
закордонному паспорті закінчилося
місце для візових позначок. У 2012
році мені довірили керівництво департаментом.

ПАРТНЕРСТВО
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Що Ви можете сказати про український ринок вентиляційної техніки? На Ваш погляд, які тенденції
на ньому простежуються?
На мій погляд, ринок вентиляційного обладнання в нашій країні лише
починає формуватися. Наразі значну
роль у цьому процесі відіграє бажання наших співвітчизників економити
на енергоносіях, тому простежується
істотне збільшення продажів стінових
провітрювачів та припливно-витяжних установок із рекуперацією тепла. Також думаю, що споживач гідно
повинен оцінити продукцію ВЕНТС із
енергоефективними EC-двигунами.
Зростанню продажів вентиляційної
техніки в нашій мережі сприяє активна участь компанії «Вентс» у просуванні своєї продукції. Підприємство
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виділяє своїх співробітників для роботи з клієнтами в торговельних центрах, проводить навчальні семінари,
готує якісні демонстраційні стенди,
постійно оновлює POS-матеріали та
багато іншого.
Можете розповісти про початок
співпраці з компанією «Вентс»?
Наша мережа співпрацює з компанією
«Вентиляційні системи» з 2003 року,
тому на момент початку моєї роботи в
мережі «Епіцентр» союз між нашими
компаніями вже був досить успішним
та плідним. Однією з основних особливостей і переваг компанії «Вентс»
є регулярне оновлення модельних
рядів продукції та постійне розширення товарного асортименту. Тому
ми завжди намагалися запропонувати

нашим клієнтам нові передові моделі
вентиляційної техніки одними з перших у світі.
На сьогодні продукція компанії «Вентиляційні системи» добре відома в
багатьох країнах. Мені часто доводиться відвідувати великі закордонні
виставки, і практично скрізь я зустрічаю стенди ВЕНТС із сучасною вентиляційною технікою. Приємно, що
продукція вітчизняного виробника
користується великою популярністю
за кордоном.
Ще якихось два десятки років
тому чиста вода не була товаром, за який прийнято платити.
Однак поступово під девізом «Чиста вода – ваше здоров’я» вона
таким стала, і сьогодні люди ма-
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сово купують бутлі з артезіанською та очищеною водою. На Вашу
думку, чи можливе повторення
такого сценарію щодо продажу
побутової вентиляції, яка також
забезпечує людину необхідним свіжим повітрям і сприяє поліпшенню її здоров’я?
Наша країна повторює тенденції Європи зі значним запізненням. Така ситуація була з бутильованою водою, екопродуктами та здоровим способом
життя. Тому я вважаю, що формування
культури споживання свіжого повітря – лише питання часу. Особливо це
стане актуальним, коли люди зможуть
порівняти своє самопочуття й працездатність у приміщеннях із вентиляцією та без неї.

Однією з основних
переваг компанії «Вентс»
є регулярне оновлення
модельних рядів
продукції та постійне
розширення товарного
асортименту

Як, на Вашу думку, розвиватиметься ринок роздрібної торгівлі
в Україні? Чи можлива поява нових
операторів на ринку (наприклад,
іноземних)?
У 2017–2018 роках продовжиться експансія в міста з населенням від 50 тис.
осіб. У нашій мережі першими ластівками стали магазини компактних
форматів у Шепетівці та Дубно. Але
головною тенденцією, звісно, стануть
омніканальні продажі. Це така модель торгівлі, за якої покупець самостійно вирішуватиме, де йому зручніше вибрати товар і де його отримати
– в торговельних центрах або інтернет-магазині, з доставкою за адресою
або самовивезенням.

Поява нових операторів на ринку,
особливо іноземних, малоймовірна.
Проте це не означає, що в Україні
буде відсутня жорстка конкуренція,
оскільки частково такий асортимент
починають активно пропонувати багато існуючих офлайн- та онлайн-магазинів різних форматів та асортиментних спрямувань.
Сьогодні багато покупців ідуть в
онлайн. Чи плануєте ви активніше
використовувати інтернет для
продажу продукції?
У грудні минулого року ми розпочали онлайн-продажі. На сьогодні
цей проект пропонує понад 300 тис.
найменувань товарів і продовжує активно розвиватися. Вже цієї осені ми
сподіваємося запропонувати відвідувачам наших магазинів можливість
вибору товарів з «віртуальної полиці».
Розкажіть про ваші плани щодо
співпраці з компанією «Вентс».
Найближчим часом ми дуже сподіваємося стати партнером із вентиляції
№1 в онлайн-каналі.
Віталію, дякуємо за інтерв’ю. Ми
бажаємо вашій торговельній мережі подальшого розвитку й процвітання, а особисто Вам – нових
професійних успіхів та звершень!
Дякую за добрі слова. Зі свого боку
бажаю компанії «Вентс» завжди бути
першим номером на ринку кліматичного обладнання.
VENTS Magazine, грудень 2017
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Лагідне повітря
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ВЕНТС КВАЙТ-С

Інноваційний осьовий вентилятор
з низьким рівнем шуму
Продуктивність – до 99 куб. м/год.
Максимальна витрата повітря
в поєднанні з низьким рівнем шуму
гарантує ідеальний мікроклімат.
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КОМПЛЕКСНЕ
РІШЕННЯ
Повітрооброблювальні установки AirVENTS

В

ам необхідна вентиляція у великому приміщенні або багатоповерховому будинку? Оптимальним рішенням тут може стати
використання повітрооброблювальних
установок AirVENTS. Такий виріб
є комплексним вентиляційним рішенням, яке дозволяє створити повністю
укомплектовану систему вентиляції
з рекуперацією тепла продуктивністю
до 128 тис. куб. м/год.
Повітрооброблювальні установки
AirVENTS забезпечують регульований
приплив свіжого повітря до приміщення з можливістю його підігрівання та
очищення, а також витяжку відпрацьованого повітря. Основною їхньою
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перевагою є модульність. Такі установки складаються з декількох функціональних секцій, які можна з’єднувати
в будь-яких комбінаціях залежно
від вимог замовника. Модульність
системи дозволяє обрати оптимальну
конфігурацію повітрооброблювального агрегату відповідно до конкретних
умов експлуатації.
Сфера застосування повітрооброблювальних установок AirVENTS досить широка. Вони можуть використовуватися
для вентиляції офісних приміщень,
банківських установ, кіноконцертних
та спортивних залів, басейнів, готелів,
житлових приміщень, промислових
цехів, складів, супермаркетів тощо.

НОВИНКИ ВЕНТС
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ПОТУЖНИЙ,
ТИХИЙ,
ЕКОНОМІЧНИЙ
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Осьовий енергоощадний вентилятор із низьким рівнем шуму
ВЕНТС Квайтлайн

Н

овий енергоощадний вентилятор із низьким рівнем шуму
ВЕНТС Квайтлайн призначений
для постійної або періодичної вентиляції санвузлів, душових, кухонь та
інших побутових приміщень. Прилад
має стильний дизайн і високу продуктивність – до 375 куб. м/год. Максимальна витрата повітря в поєднанні
з низьким рівнем шуму створюють у
приміщенні ідеальний мікроклімат.
Корпус і крильчатка вентилятора
ВЕНТС Квайтлайн виконані з високоякісного та міцного пластику. Вихідний
патрубок оснащений спеціальними

випрямлячами потоку повітря, які
зменшують турбулентність, збільшують напір повітря та сприяють зниженню рівня шуму. Конструкція крильчатки дозволяє підвищити ефективність
вентилятора та забезпечити низький
рівень шуму.
Вентилятор ВЕНТС Квайтлайн оснащений надійним мотором на кулькових підшипниках з мінімальним
енергоспоживанням від 4,5 Вт. Двигун
встановлений на гумових вібропоглинальних вставках для забезпечення
безшумної роботи вентилятора (окрім
моделі ВЕНТС Квайтлайн 150 Б).
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ВЕНТИЛЯЦІЯ
XXI СТОЛІТТЯ
Децентралізовані припливно-витяжні установки
ДВУТ ГБ ЕС, ДВУЕ ГБ ЕС та ДВУТ ПБ ЕС

Н

ові установки призначені для
децентралізованої вентиляції
шкіл, бібліотек, конференц-залів,
офісів та інших приміщень. Вони
можуть встановлюватися на підлозі
(моделі ДВУТ ГБ ЕС і ДВУЕ ГБ ЕС) та
монтуватися під стелею (ДВУТ ПБ ЕС).
Новинка ВЕНТС є якісно новим рішенням в організації систем вентиляції в
навчальних, громадських та комерцій-
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них приміщеннях. Установки ДВУТ не
потребують багато простору й можуть
встановлюватися як у готових, так і
в реконструйованих будовах. Для їх
встановлення не потрібно прокладання повітропроводів та проведення будівельно-монтажних робіт, що
виключає втручання в конструктивні
елементи будівлі та зміну інтер’єру
приміщення.

НОВИНКИ ВЕНТС

Принцип роботи децентралізованих
установок ДВУТ такий: прохолодне
повітря з вулиці проходить послідовно
через фільтр, рекуператор і надходить
до приміщення за допомогою припливного відцентрового вентилятора.
Тепле забруднене повітря з приміщення також проходить через фільтр,
рекуператор і виводиться назовні за
допомогою витяжного відцентрового

вентилятора. Таким чином, відбувається очищення повітря та збереження
тепла в приміщенні.
Підлогові установки ДВУТ ГБ ЕС
і ДВУЕ ГБ ЕС мають продуктивність
до 550 куб. м/год, підвісні ДВУТ ПБ
ЕС – до 510 куб. м/год. Обладнання
виконано в тепло- і звукоізоляційному корпусі та має високий показник
рекуперації – до 94%.
VENTS Magazine, грудень 2017
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СВІЖІСТЬ
І ТЕПЛО
Кімнатна припливно-витяжна установка
з рекуперацією тепла МІКРА 100 Е

Н

овинка компанії «Вентиляційні системи» призначена для створення постійного повітрообміну та комфортного мікроклімату в приватних
будинках, офісах, готелях, кафе, конференц-залах та
інших побутових і громадських приміщеннях.
Установка МІКРА 100 Е забезпечує подачу свіжого
повітря до приміщення, його очищення, а також
видалення забрудненого повітря на вулицю. За
необхідності можливе догрівання припливного повітря. Безперечною перевагою установки є її здатність
повертати тепло до приміщення завдяки застосуванню рекуператора. МІКРА 100 Е ідеально підходить
для організації простої та ефективної вентиляції в
готових та реконструйованих приміщеннях і не потребує монтажу мережі повітропроводів.
Принцип роботи МІКРА 100 Е полягає ось у чому:
використане повітря з приміщення потрапляє до
установки, очищується у витяжному фільтрі, далі проходить через рекуператор і за допомогою витяжного
вентилятора виводиться на вулицю. Більш прохолодне повітря з вулиці повітропроводом надходить до
установки, очищується у припливному фільтрі, проходить через рекуператор і за допомогою припливного
вентилятора подається до приміщення. В рекуператорі відбувається передавання теплової енергії
від виведеного повітря до припливного, внаслідок
чого до приміщення надходить вже прогріте повітря.
Для попереднього нагрівання припливного повітря
в установці передбачений позисторний нагрівач
потужністю 350 Вт із захистом від перегрівання.
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ВЕНТИЛЯЦІЯ
ДЛЯ ЕСТЕТІВ
Декоративні вентилятори ВЕНТС Фліп, ВЕНТС Солід
та ВЕНТС Вейв

Н

ові вентилятори мають продуктивність до 85 куб. м/год і призначені для постійної або періодичної вентиляції санвузлів, душових,
кухонь та інших побутових приміщень.
Вони вирізняються сучасним дизайном, мають естетичний зовнішній
вигляд, а також низький рівень шуму
та енергоспоживання.
Особливістю цих пристроїв є те, що
вони виготовлені на базі нової технічної платформи з використанням

унікальних інноваційних рішень ВЕНТС.
Технічну досконалість вентиляторів
органічно доповнює естетичний зовнішній вигляд, адже при їх розробці
враховувалися найсучасніші тенденції
в дизайні. Кожна серія має свій індивідуальний малюнок, що дозволить задовольнити естетичні смаки будь-якого
користувача. Крім того, вентилятор
серії ВЕНТС Солід має два додаткові
варіанти колірного виконання лицьової
панелі – червоний та чорний.
VENTS Magazine, грудень 2017
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ПОВІТРЯ
МОЛОДОСТІ
Напевно, Ви помічали, як
при тривалому перебуванні
на природі покращується
колір обличчя та стан шкіри?
В усьому заслуга свіжого повітря, позбавленого
різноманітних домішок та
наповненого киснем. Саме
такого повітря шкіра потребує щодня, щоб зберегти
свою функціональність та
зовнішню привабливість.

У

прагненні зберегти красу та молодість жінки звертаються до
цілого арсеналу косметичних
засобів та процедур. І всі вони спрямовані на зменшення або профілактику
різних проблем зі шкірою. Однак будьякий грамотний косметолог порадить
в обов’язковому порядку не лише правильно очищувати, тонізувати та зволожувати шкіру, але й дотримуватися
раціонального режиму дня, в тому чис-
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лі частіше бувати на свіжому повітрі та
провітрювати приміщення.
Середньостатистичний мешканець нашої країни у кращому випадку проводить на вулиці одну годину на день. Як
правило, ця година включає прогулянку
міськими вулицями або сусіднім парком. Зрідка вдається виділити більше
часу на вихідних та виїхати на природу,
до річки, озера або в ліс. Такі поїздки
не завжди є регулярними і завжди недостатні для задоволення потреб організму у свіжому повітрі. Шкіра дихає
24 години на добу, тож одна година
на вулиці принесе мало користі, якщо
решту часу ви проводите у недостатньо
провітрюваному приміщенні. Як саме
впливає свіже повітря на вашу красу та
молодість шкірного покриву? Давайте
розберемося.

Математика молодості
Молода шкіра – це здорова шкіра. Вона
не лише має відмінний зовнішній вигляд, але й добре виконує свої функції.
Тонус шкіри перебуває на оптимальному рівні, судини не збираються в
«зірочки», а її тон завжди залишається
світлим та свіжим. Тому для подовження своєї молодості необхідно забезпе-
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При нестачі кисню
шкіра недоотримує
корисних речовин,
які необхідні для
постійного оновлення
шкіри

чити свою шкіру всім необхідним і, насамперед, киснем.
Шкіра, як і легені людини, весь отриманий із повітря кисень віддає організму.
Після перерозподілу на користь життєво важливих органів їй залишається
1–2% від загального обсягу кисню, який
циркулює у крові. Решту кисню шкіра
отримує безпосередньо з навколишнього повітря. За день шкірний покрив
людини може засвоїти 3–4 г кисню: по
1 мг газу на годину на кожні 10 кв. см,
що становить всього 2% від загального
газообміну організму. Однак пил, піт,
надлишковий шкірний жир, а також деякі косметичні засоби перешкоджають
засвоєнню кисню шкірою та створюють
його нестачу. Як бачите, в сучасних умовах кисень дістається шкірному покриву з великими труднощами.

Мінус кисень
Що ж відбувається зі шкірою при нестачі кисню?
l Виникає дефіцит речовин, необхідних
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для безкисневого вироблення енергії
для відновлення шкіри.
l Різко падає кількість вироблених
складних білків протеогліканів, а також гіалуронової кислоти, яка є важливою для утримання вологи в клітинах
шкіри.
l Зменшується синтез особливих ліпідів,
що зміцнюють верхній шар епідермісу
і таким чином захищають його від зовнішнього висихання. Це призводить
до витончення шкіри, лущення, втрати
блиску.
l Сповільнюється оновлення клітин
епідермісу, в результаті чого шкіра стає
грубішою.
l У шкірі накопичуються агрегати волокон колагену.
Усі ці зміни призводять до появи зморшок. Старінню шкіри також сприяє регулярний вплив вільних радикалів. Вони
утворюються в організмі постійно, але
за нормального протікання обмінних
процесів їхній негативний вплив зменшується завдяки протидії природних
антиоксидантів. Від браку кисню ця

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
рівновага порушується, і вільні радикали починають негативно впливати на
клітини шкіри.
Також за цих умов шкіра недостатньо
отримує амінокислот, ліпідів, глікогену
– тобто тих будівельних елементів, які
є необхідними для постійного оновлення шкіри. Компенсувати їх нестачу за
допомогою косметичних засобів можливо лише тимчасово.

Штучні бар’єри

Провітрювачі ВЕНТС
ТвінФреш дозволяють
вашій шкірі завжди
дихати киснем
і максимально довго
залишатися молодою
та вродливою

Якщо б ми більшу частину часу проводили на свіжому повітрі, наша шкіра не
відчувала б нестачі кисню та залишалася молодою максимально довгий час.
Однак спосіб життя сучасної людини
передбачає її часту присутність у закритих та не завжди добре провітрюваних
приміщеннях. У результаті повітря, яке
оточує людину досить часто перенасичене вуглекислим газом, різноманітними домішками та шкідливими випарами. Як підсумок – дефіцит кисню
та надлишок забруднювальних шкіру
речовин. В опалювальний сезон ситуація погіршується зниженням відносної
вологості повітря в опалюваних приміщеннях, що призводить до нестачі вологи та сухості шкіри.
Але і це ще не все! У шкірного покриву
є ще один ворог, який проявляє себе в
закритих приміщеннях. Мова йде про
домашній пил, який є не лише сильним
алергеном для хворих на алергію, але
й потужним стимулятором для погіршення стану шкіри. Інтер’єр з великою
кількістю текстилю, килимів, плюшевих
іграшок, м’яких меблів, відкритих полиць із книгами дозволяє пилу затримуватися навіть при регулярних вологих
прибираннях. Якщо в такому приміщенні проводити багато часу, можна
очікувати, що пил буде проникати в
пори шкіри та забивати їх. Замість того,
щоб забезпечити шкірі дихання, забиті
пори погіршують надходження кисню
всередину тканин організму. Ефективність прогулянок на свіжому повітрі
та провітрювання приміщень у цьому
разі зменшується, оскільки шкіра не в
змозі пропустити крізь себе необхідну
кількість кисню. Очищення обличчя та
інші косметичні процедури вирішують
цю проблему тимчасово, оскільки при
подальшому перебуванні в запилених приміщеннях пори закупорюються дуже швидко, внаслідок чого
шкіра буде втрачати свою свіжість та
пружність.

Запорука молодості
Які ж рекомендації можна дати тим,
хто прагне завжди виглядати молодо й
мати здорову та красиву шкіру?
l Насамперед, усім завсідникам закритих приміщень можна порадити
збільшити час перебування на свіжому
повітрі та частіше виконувати фізичні
вправи. Ранкова пробіжка або зарядка
на балконі забезпечать вам не лише
активний приплив кисню, але й активізують весь організм. Якщо вдень ви перебуваєте в офісі чи будь-якому іншому
приміщенні, подумайте про післяобідній променад. Невелика прогулянка
також буде корисною і для ваших ніг.
Після роботи частину шляху додому
можна пройти (звісно, якщо ви не на
своєму автотранспорті). Також можна
прогулятися в найближчому парку, вигуляти улюблену собаку, потренуватися
на вуличних спортивних тренажерах
або зіграти з кимось у волейбол. Дуже
важливо при цьому бути вдягнутим за
погодою, але при цьому, щоб шкіра
могла дихати.
l Перебуваючи у приміщенні, завжди
необхідно пам’ятати про необхідність
його частого провітрювання. Особливо,
якщо в приміщенні знаходиться багато
людей. Сучасні віконні склопакети є
ворогами вентиляції, тому прийнятним
рішенням може бути звичайне провітрювання шляхом відкривання вікон чи
кватирок.
Більш зручний та сучасний варіант
вирішення цього завдання – встановлення в приміщеннях припливних
клапанів (провітрювачів) із функцією
регенерації теплової енергії або більш
продуктивних припливно-витяжних
вентиляційних систем. Використання
такого обладнання дозволить не лише
завжди мати свіже повітря при зачинених вікнах, але й економити на опаленні в зимовий період завдяки рекуперації тепла.
l Ну і наостанок: не забувайте регулярно приймати ванну або теплий душ.
Тепла вода відкриває пори шкірного
покриву та очищує їх від накопиченого пилу та бруду, відкриваючи доступ
кисню.
Залежність між станом шкіри та свіжим
повітрям є прямо пропорційною. Піклуючись про зовнішність, приділіть увагу
базовим речам, які покращують якість
життя – чистоті та свіжості повітря, фізичній активності та правильному харчуванню.
VENTS Magazine, грудень 2017
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ВЕНТС ВЕЙВ

Новий декоративний осьовий вентилятор
Продуктивність – до 85 куб. м/год.
Виготовлені на базі нової технічної
платформи з використанням унікальних
інноваційних рішень ВЕНТС

VENTS Magazine, грудень 2017
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РІШЕННЯ

Основною проблемою житлового фонду України є його
технічна та моральна зношеність. В умовах постійного
зростання цін на енергоносії
ця проблема призводить до
величезних та невиправданих витрат на експлуатацію
будівель. Тому питання економії енергоресурсів та впровадження енергоощадних
рішень у житлових будинках
стає як ніколи актуальним.

56

VENTS Magazine, грудень 2017

РІШЕННЯ

Сергій СТАРЧЕНКО,
менеджер проектів відділу комплексних
інженерно-проектних рішень у сфері кліматизації
компанії «Вентиляційні системи»

З

ЖИТЛО БЕЗ
ТЕПЛОВТРАТ

анадто висока енергоємність вітчизняного ЖКГ пояснюється його
технологічною недосконалістю.
Основний недолік полягає у відсутності
можливості регулювати подання теплоносія в будинки залежно від погодних
умов. При цьому погана теплоізоляція
будинків фактично перетворює їх на
конвектори, які нагрівають вулицю.
Узагальнені дані різних досліджень показують, що близько 30% втрат тепла в
середній багатоповерхівці припадає на
зовнішні стіни будинку, 20% – на вікна,
10% – на дах, 10% – на підвал, 30% – на
вентиляцію. Термомодернізація старого житлового фонду могла б зекономити до 35% споживаних у масштабах
країни енергоресурсів.

Все вирішує вентиляція
Під термомодернізацією мається на
увазі комплекс заходів з утеплення

будівель та модернізації інженерних
систем з метою їх приведення у відповідність до сучасних вимог з енергоефективності. Багатьом відомо, що для
вирішення цього завдання необхідно
щонайменше утеплити будинок, встановити лічильник тепла, а також передбачити елементи автоматики для можливості регулювання подання тепла.
Однак досвід показує, що такий набір
заходів не є достатнім і досить часто
призводить до неоднозначних результатів, зокрема, до зменшення повітрообміну будівлі. Практично весь житловий фонд, який здано в експлуатацію у
радянський та пострадянський період
передбачає природну вентиляцію
приміщень, за якої приплив свіжого
повітря здійснюється крізь щілини та
нещільності у вікнах. І якщо до проведення термомодернізації така вентиляція була неефективною (надмірною
взимку та недостатньою влітку), то пісVENTS Magazine, грудень 2017
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ОСНОВНІ ВТРАТИ ТЕПЛА В БУДИНКУ
Покрівля – до 10%

Вентиляція –
до 50%
Вікна, двері –
до 17%

Фундамент –
до 15%
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Зовнішні
стіни –
до 15%

ля реконструкції та встановлення щільних склопакетів вона просто зникає. В
результаті у приміщенні виникає підвищена вологість і, як наслідок, утворення грибка та плісняви. Вирішення цієї
проблеми шляхом відкривання вікон у
режимі провітрювання стало неможливим, оскільки зникав би весь ефект від
утеплення будинку.
В результаті у процесі термомодернізації з’явилося нове завдання: впровадити такі системи вентиляції, які вирішували б проблему надмірних теплових
втрат, перекоси з надмірним та недостатнім повітрообміном та відповідали
б низці основних вимог: відповідність
будівельним та санітарно-гігієнічним
нормам; висока енергоефективність;
мінімальна вартість та окупність; простота монтажу та обслуговування;
мінімальні експлуатаційні витрати; наявність автоматики.

РІШЕННЯ

ДЛЯ НОВОГО БЮДЖЕТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА НАЯВНОГО
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

ТвінФреш РА-50

Децентралізована
система вентиляції
квартири з використанням провітрювачів
ВЕНТС ТвінФреш

Н

а сьогодні найоптимальнішим
варіантом під час проведення робіт
із термомодернізації житлового фонду
є децентралізована система вентиляції
із застосуванням спеціального обладнання.
У житлових приміщеннях передбачається встановлення провітрювачів,
оснащених енергоефективними ЕС-двигунами та регенераторами тепла, які
дозволяють підігрівати припливне повітря за рахунок тепла витяжного повітря
(ККД – до 91%).
У санвузлах встановлюються витяжні
вентилятори зі вбудованим джерелом
світла, зворотним клапаном та автоматикою на основі таймера затримки
вимкнення.
У ванних та душових передбачене встановлення витяжних вентиляторів зі зворотним клапаном та автоматикою на
основі датчика вологості.

Для кухні оптимальним варіантом буде
встановлення витяжних вентиляторів зі
зворотним клапаном та автоматикою
на основі датчика вологості з можливістю примусового запуску.

ПЕРЕВАГИ ТАКОГО РІШЕННЯ
Створення в приміщенні комфортного мікроклімату, що сприятливо впливає на самопочуття та здоров’я людей;
 можливість реалізації рішень як на
стадії будівництва, так і на етапі експлуатації будівлі;
 індивідуальне регулювання продуктивності в кожному окремому приміщенні;
 виключення можливого утворення
зворотної тяги при увімкненому витяжному зонді над плитою за рахунок
встановлення зворотних клапанів на
витяжних вентиляторах та компенсації
дисбалансу за рахунок провітрювачів.
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РІШЕННЯ

ДЛЯ ЖИТЛА КОМФОРТ-КЛАСУ І ВИЩЕ

Централізована система
вентиляції квартири
з використанням
припливно-витяжних
установок ВЕНТС

Я

кщо мова йде про квартири в новобудовах, то застосування децентралізованих систем вентиляції не
завжди видається можливим через деякі особливості конструкцій будівель. Однак на етапі будівництва та проведення
ремонтних робіт є можливість передбачити встановлення централізованої системи припливно-витяжної вентиляції
окремо для кожної квартири.

ПЕРЕВАГИ ТАКОГО РІШЕННЯ
Індивідуальний підхід до вентиляції
квартири, який здатний вирішити всі
поставлені перед системою завдання;
 широкий вибір обладнання (вартість,
продуктивність, тип рекуператора, тип
двигунів, тип автоматики, спосіб монтажу);
 широкий вибір елементів системи
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(повітропроводи, повітророзподільники) та індивідуальний підхід до їх інтеграції в інтер’єр квартири;
 можливість суміщення вентиляції з
кондиціюванням повітря.
Якщо є можливість встановити децентралізовану та централізовану системи
вентиляції, то необхідно відштовхуватися від таких критеріїв:
 клас житла (бюджетне, елітне);
 капітальна вартість системи, ступінь
здорожчання житла в цілому;
 окупність кожного варіанту порівняно
з природною вентиляцією.
Якщо для бюджетного будівництва очевидним є застосування децентралізованої системи вентиляції, то для елітного
житла раціональнішою буде реалізація
системи вентиляції за індивідуальним
проектом.

РІШЕННЯ

Монтаж провітрювача у стіну
стандартної товщини із застосуванням
ковпака ЕН

РОЗРАХУНОК
ЕКОНОМІЇ
ТЕПЛА ПРИ
ВСТАНОВЛЕННІ
ОДНОГО
ПРОВІТРЮВАЧА
ТВІНФРЕШ

Монтаж провітрювача
у тонку стіну із застосуванням
ковпака ЕН-2

Опалювальний сезон – 6 міс. (180 днів).
Середня зовнішня температура опалювального сезону (м. Київ) – мінус 1 оС.
Температура в приміщенні – плюс 22 оС.
Продуктивність провітрювача в режимі регенерації (повітрообмін) – 25 м3/год.
Середній ККД рекуперації провітрювача –
70%.
Середня температура припливного повітря
після провітрювача – плюс 16 оС.
При відкритому вікні різниця температур
припливного і внутрішнього повітря становитиме: Toк = 22 оС – (–1 оС) = 23 оС.
При закритому вікні й увімкненому провітрювачі різниця температур припливного і
внутрішнього повітря становитиме: Tпр = 22
о
С – 16 оС= 6 оС.
При використанні провітрювача у квартирі
система опалювання має нагріти повітря,

Кутовий монтаж провітрювача
із застосуванням набору
НП 60х204-0021

що надходить з вулиці, на 17 оС менше, ніж
при відкритому вікні (Toк – Tпр = 23 оС – 6 оС
= 17 оС).
Слід взяти до уваги, що приплив повітря через відкрите вікно дорівнює припливу повітря через провітрювач у режимі регенерації
і становить 25 м3/год.
ЕКОНОМІЯ ТЕПЛА СТАНОВИТИМЕ
За годину:
Qч = L * 0,335 * ΔT = 25 м3/год * 0,335 *
17 оС = 143 Вт (0,143 кВт)
За добу:
Qс = 0,143 кВт * 24 год = 3,43 кВт
За місяць:
Qм = 3,43 кВт * 30 д = 103 кВт
За опалювальний сезон:
Qос = 103 кВт * 6 міс = 618 кВт
VENTS Magazine, грудень 2017
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СМАЧНОГО!

Полюбляєте смачно попоїсти? Або ж
Вам подобається готувати? Пропонуємо Вашій увазі нашу нову рубрику
«Смачного!», в якій шеф-кухар ВЕНТС
ділитиметься рецептами смачних та
корисних страв.

МІКС-САЛАТ
ІЗ ТЕПЛОЮ
ТЕЛЯТИНОЮ
ПРИГОТУВАННЯ
Листя салату промити під проточною водою, обсушити, порвати.
Телячу вирізку маринувати в спеціях (сіль, перець,
оливкова олія, соєвий соус), нарізати тонкими слайсами та обсмажити 2–3 хвилини основним способом.
Листя салату перемішати з гірчично-медовою заправкою та викласти на тарілку (по центру) гіркою.
Поруч покласти готову телятину, прикрасити помідорами чері, вареними перепелиними яйцями.
Зверху посипати кунжутом і слайсами пармезану.

ІНГРЕДІЄНТИ (НА 5 ПОРЦІЙ)
Мікс-салат (листя шпинату, щавлю, айсберга, мангольда, радичіо) – 250 г;
теляча вирізка – 350 г;
оливкова олія – 75 г;
соєвий соус – 50 г;
помідор чері – 75 г;
яйце перепелине – 10 шт;
кунжут – 15 г;
сир Пармезан – 25 г;
сіль і перець за смаком.
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Гірчично-медова
заправка:
гірчиця Діжонська – 50 г;
мед – 50 г;
оливкова олія – 100 г;
сік лимона – 10 м;
сіль і перець за смаком.
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https://btotree.com

ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ

ПРАННЯ ОДНІЄЮ
ЛІВОЮ!

В

аша пральна машина споживає
надто багато електроенергії? Тепер ви маєте можливість реально
заощадити! Нова портативна пральна
машинка Drumi, розроблена канадською компанією Yirego, не лише має
компактні розміри, але й працює без
електрики. Щоб запустити її в роботу,
достатньо просто натискати на педаль.
Drumi економить не лише електрику, але й воду та мийні засоби: для
одного циклу прання їй потрібно до
10 літрів води та зовсім мало прального порошку. Сам процес займає не
більше п’яти хвилин і включає прання,
полоскання й віджимання. Таким чи-
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ном, можна прати до семи предметів
одягу одночасно.
Новинка позиціонується не як заміна
традиційним пральним машинам, а
як вирішення питання прання далеко
від дому та пралень, а також швидкого прання. Drumi, напевно, припаде
до душі тим, у кого є маленькі діти та
тварини, коли одяг часто брудниться і його потрібно швидко освіжити.
А компактні розміри приладу (його
висота становить всього 55 см) роблять його незамінним помічником
на природі, адже Drumi легко можна
розмістити в рюкзаку або багажному
відділенні автомобіля.

ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ

КІЛОВАТИ
ПІД НАГЛЯДОМ

http://brennenstuhl.com.ua

ляє розраховувати витрати при
використанні різноманітних
електричних приладів. Для
цього необхідно лише ввести
вартість 1 кВт, і пристрій покаже
сумарну вартість електроенергії,
спожитої приладом за вимірюваний проміжок часу.
Перевага ватметра полягає і в
тому, що він дозволяє визначити
кількість електроенергії, спожитої побутовими приладами
в режимі очікування (standby).
Енергометр має енергонезалежну пам’ять, що дозволяє при
відключенні від електромережі
зберігати деяку інформацію
(час, вартість одного кіловата
електроенергії та ін.). Деякі моделі ватметрів здатні зберігати
відразу два показники тарифів,
що зручно при використанні
електрики в денний та нічний
час, коли тарифи відрізняються.

СОНЦЕ
В РОЗЕТЦІ

С
https://mir-s3-cdn-cf.behance.net

Я

кщо ви бажаєте контролювати витрати на електроенергію та ефективно
використовувати різноманітні
побутові електроприлади, вам
на допомогу прийде портативний лічильник електроенергії –
ватметр (енергометр). Такий
прилад не лише покаже, у
скільки вам обходиться робота
кожного електроприладу, але й
відобразить параметри мережі –
напругу, силу струму, частоту та
потужність.
Прилад є дуже простим в
експлуатації та не потребує
спеціальних знань для його
використання. Достатньо його
підключити в розетку, а потім
ввімкнути в нього електроприлад. Усі дані будуть відображатися на зовнішньому
дисплеї пристрою в цифровому
вигляді. Ватметр також дозво-

онце є невичерпним джерелом теплової енергії. Частина цієї енергії проходить крізь вікна й безслідно зникає.
Однак двоє аспірантів Інституту мистецтва та
дизайну Samsung із Південної Кореї вирішили частину цієї енергії перетворювати
на електрику, для чого винайшли віконну
розетку.
Зовні новий ґаджет нічим не відрізняється
від звичайної розетки, за винятком того,
що на зворотному його боці знаходиться
сонячна панель. Розетка кріпиться до віконного скла і завдяки вбудованим батареям
ємністю 1000 mAh накопичує сонячну енергію. Для повної зарядки розетки необхідно
близько 5–8 годин залежно від сонячної
активності.
VENTS Magazine, грудень 2017
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WEEKEND

https://zachem.com.ua

РЕІНКАРНАЦІЯ
МЕТАЛОБРУХТУ

Скульптор із Одеси Кирило Максименко з легкістю
перетворює автомобільний
металобрухт на дивовижні
витвори мистецтва, даруючи старим автозапчастинам
нове життя.
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Я

кісну освіту та гарну роботу
вдається отримати багатьом,
проте далеко не всім вдається
знайти своє покликання в житті. Кирилу
Максименку в цьому сенсі пощастило
більше. Маючи освіту метролога, одного разу він вирішив ризикнути та оживити металевий брухт. Так з’явилася
його перша фігура зі старих автозапчастин, що поклала початок його новому
захопленню, яке з часом переросло у
справу його життя.
Все починалося досить просто. Оскільки Кирило захоплювався автомобілями та автоспортом, у нього поступово
накопичувалися різноманітні автозапчастини. Згодом їх ставало все більше
й більше, і з часом постало питання, а
що з ними робити далі. Друзі радили
йому здати «залізяки» на металобрухт
і придбати новий автомобіль. Але Кирило був упевнений в тому, що одного

разу це металеве «сміття» неодмінно
стане йому в нагоді.
«Кожен гість мого будинку бачив ці
купи запчастин по-своєму: хтось шукав
серед них необхідну йому деталь, а
хтось підраховував, скільки тут брухту в
грошовому еквіваленті. Щодо мене, то
я в цьому брухті помічав дещо інше, –
розповідає Кирило. – Круті хромовані
бампери старої «Волги» блищали, мов
крила гусака з казки про Нільса – вони
були такими ж потужними і, напевно,
пролетять ще багато миль. Старий бак
від мотоцикла «Іж» – м’язистий, мов
торс старої вірної вівчарки і так само
агресивний. Одного разу я вирішив до
фантазій додати зварювальний апарат і
подарувати своїм «скарбам» нове життя. Так все й почалося...».
Кажуть, перший млинець завжди гливкий, проте своєю дебютною роботою
навесні 2010 року наш герой лишився
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задоволений. «Незважаючи на те, що
зварювальний апарат я тримав уперше в житті, гусак вийшов саме таким,
яким я собі його уявляв. І навіть трохи
краще: хромований бампер як і раніше
блищав, а в крилах не було пропалених дірок», – ділиться своїми спогадами Кирило.
Найчастіше скульптор знаходить якусь
цікаву деталь і вже навколо неї будує
певний образ, навіяний її формою. Як
тільки образ готовий – одразу розпочинається робота. Однак буває й по-іншому: спочатку з’являється ідея, а вже
потім під неї добираються деталі.
За сім років Кирило створив безліч талановитих робіт, серед яких не лише
фігурки тварин. «Я можу виготовити
меблі, використовуючи дерево й метал,
освітлювальні прилади та інші предмети. Причому при їх створенні намагаюся використовувати нікому не потрібні

відходи. Наприклад, ось цей світильник
виготовлено з турбін, люстру – з барабанів і 90 пляшок, а стільці – з пателень
та лопат», – наголошує Кирило.
Однак справжнім проривом у творчості
Кирила Максименка стали унікальні
скульптури, які сьогодні можна побачити на вулицях Одеси, Києва та інших
українських міст. «Дякую, Стіве!», «Жінка-віолончель», «Сова мудрості», «Чайки», «Птах свободи», «Маман» – усі ці
роботи сповнені глибокого внутрішнього змісту і випромінюють неповторний
одеський колорит. Та навіщо ми вам про
це розповідаємо? Дивіться самі.
P.S. Кирило Максименко висловлює подяку
Фонду розвитку та підтримки молодого мистецтва України SLAVA FROLOVA –
GROUP, громадській організації ArtProfSpilka,
Людмилі Прокопечко, а також ректору
ОДАТРЯ Леоніду Коломійцю.
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Восени повітря
ми п’ємо, взимку
ним дихаємо,
влітку вдихаємо,
а навесні ним
задихаємося
- Станіслав Родіонов
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КАР’ЄРА

«Компанія «Вентс»
подарувала мені
впевненість у своїх силах
і підтримала моє
захоплення картингом.
Адже для мене це
не просто спорт. Це
пристрасть, адреналін,
емоції та постійна
робота над собою. А ще
це можливість розкрити
себе з різних боків»

Ольга РЕЗАНКО,
провідний фахівець фінансового відділу
компанії «Вентс», переможниця Великого
жіночого ралі 2015 року
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