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Агрегати обробки повітря
AirVENTS
Припливно-витяжні установки AirVENTS – це комплексне вентиляційне рішення, що дозволяє створити
компактну, повністю укомплектовану систему вентиляції продуктивністю від 1500 до 128 000 куб. м/год.
Агрегати забезпечують регульований приплив свіжого повітря до приміщення з можливістю його підігрівання та очищення, а також витягання відпрацьованого повітря. Основною перевагою AirVENTS є
модульність, завдяки якій функціональні секції агрегата можна поєднувати в будь-яких комбінаціях, відповідно до конкретних умов експлуатації.
Агрегати обробки повітря AirVENTS призначені для
вентиляції офісних приміщень, банківських установ,
концертних та спортивних залів, готелів, кінотеатрів,
басейнів, житлових приміщень, промислових цехів,
складів, супермаркетів тощо.
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Добрий день, шановний
читачу!
У цьому номері ми приготували для
тебе приємний сюрприз. Ми вважаємо, що якщо компанія «Вентиляційні системи» є світовим вентиляційним лідером, який має найсучасніше
інноваційне виробництво, то й журнал VENTS Magazine має відповідати її рівню і бути не менш інноваційним. Сьогодні, коли світом
правлять інформаційні технології і
в наше життя входить віртуальна реальність, журналу вже недостатньо виходити у традиційному
форматі, адже сьогоднішній читач
вимагає більшого. Саме тому наш
журнал робить перший крок у 3D!
У цьому номері за допомогою свого мобільного пристрою ти можеш
оцінити можливості так званої доповненої реальності. Для цього тобі
потрібно зробити лише два кроки.
1. За допомогою одного із запропонованих нижче QR-кодів встанови на
свій смартфон або планшет програму VENTS AR.
2. Активуй програму, наводь свій
гаджет на будь-яку сторінку журнала з позначкою
і отримуй ще
більше корисної та наочної інформації у 3D!
Для нас це поки перший крок до нової якості пропонованого контенту.
Але ми захоплені цією ідеєю і готові
розвивати її в наступних номерах
видання. Залишайся з нами, буде цікаво. Приємного читання!
Олег Колодій,
головний редактор

Завантажте на

Завантажте на
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«Вентс» із радістю
прийняла поважних
гостей

У

рамках навчальної програми
Національної академії державного управління при Президентові України з метою обміну досвідом
місто Боярку відвідали представники
державних структур, органів місцевого самоврядування та підприємці
з Тернопільщини, Сумщини, Полтавщини, Закарпаття та Київщини. Роль
супровідника взяла на себе заступник голови Боярської міської ради
Тетяна Кочкова.
З нагоди візиту посадовцям було
проведено екскурсію найбільшим
містоутворювальним підприємством
України – компанією «Вентиляційні
системи». Заступник директора з
виробництва ВЕНТС Олексій Радер
провів членів делегації виробничими майданчиками підприємства, де
відвідувачі зсередини ознайомилися
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з діяльністю компанії та організацією
виробничого процесу. За інформаційну складову екскурсії відповідала
спеціаліст зі зв’язків із громадськістю
ВЕНТС Людмила Мельник, яка детально розповіла гостям про технічні та
експортні можливості підприємства,
а також продукцію, яка на ньому
виготовляється. Виходячи з великої
кількості запитань, візит на підприємство припав до вподоби гостям.
Під час екскурсії представники влади
та підприємці мали змогу вчергове
переконатися в тому, що діяльність
компанії «Вентс» має велике значення не лише в економічній сфері,
а й соціальній, адже підприємство
створює велику кількість робочих
місць, постійно розвиває виробництво
і робить значний внесок до державного бюджету України.

ПОДІЇ
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Взаємовигідна співпраця –
запорука успішного виробництва

Н

а виробництві «Вентс» побувала
делегація від усесвітньо відомої
компанії BOSCH, яка була представлена спеціалістами з Нідерландів,
Угорщини, Китаю, Малайзії та інших
країн. Візит на українське підприємство
відбувся в рамках світового туру фахівців
BOSCH, метою якого є аналіз ефективності застосування власної продукції на
виробничих підприємствах різних країн,
а також її порівняння з продукцією конкурентів. Варто зазначити, що німецьке
та українське підприємства вже давно
ведуть співпрацю, а для виробництва
своєї продукції компанія «Вентс» успішно використовує інструменти торговельної марки BOSCH та інших провідних
світових виробників.
Гостям було проведено екскурсію всіма
майданчиками «Вентс», де вони змогли
ознайомитися з виробничим процесом
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компанії. Фахівці українського підприємства на практиці продемонстрували,
яким чином електроінструменти BOSCH
використовуються для виготовлення
вентиляційного устаткування ВЕНТС, відзначили їхні переваги, а також поділилися власною думкою щодо напрямків
подальшого вдосконалення продукції
BOSCH, що дозволить згодом спростити
та прискорити виробничий процес.
Безперечно, подібні оцінкові візити
представників BOSCH – це правильні та
ефективні заходи, які не лише сприяють розвиткові виробництва підприємств-партнерів, але і дозволяють
модернізувати свої власні інструменти.
Компанія «Вентиляційні системи» підтримує такі ініціативи, оскільки удосконалення електроінструментів дозволяє
підвищити виробничі потужності та
поліпшити якість продукції.

ПОДІЇ
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Великий пробіг заради
маленьких сердець
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У

червні цього року в Києві
відбувся 26-й щорічний
«Пробіг під каштанами».
Незмінно учасниками пробігу
виступили співробітники компанії «Вентиляційні системи»,
які цього разу ще й встановили
корпоративний рекорд.
«Пробіг під каштанами» є благодійною акцією, спрямованою
на збір коштів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ України. Зібрані в рамках
пробігу гроші підуть на покупку
сучасного медичного обладнання та необхідних витратних
матеріалів. Цьогоріч у заході
взяла участь рекордна кількість
охочих – близько 16 тис. осіб,
які вирішили підтримати добру
справу і зробити свій внесок у
порятунок маленьких життів.
Причому на біговій трасі можна
було побачити не лише дорослих, а й безліч дітей. Навіть
погода була прихильною до
учасників пробігу, забезпечивши
їм комфортні умови для старту.
Не залишилася осторонь і компанія «Вентиляційні системи».
Цього дня для участі в пробігу
на Михайлівській площі зібралася ціла сотня співробітників
«Вентс». Така кількість учасників
є новим рекордом компанії. До
акції також приєдналися сім'ї
працівників підприємства. «Ми

можемо пишатися нашими
співробітниками, адже вони,
крім того, що є добрими і свідомими людьми, ще й культивують правильні цінності у своїх
сім'ях», – прокоментувала подію
Анастасія Кубанова, фахівець
департаменту маркетингу та
реклами «Вентс».
Традиційно після закінчення пробігу було проведено
нагородження переможців, які
показали найкращий час серед
співробітників «Вентс». Перше місце цього року дісталося
Валерію Юзичу, який щорічно
бере участь у пробігу. «Для перемоги в такому заході потрібні
системний підхід та наполегливість, а також комплексна робота душі й тіла», – підкреслив
переможець. Друге і третє місця
дісталися Владиславу Шпакову і Артему Науменку. Всім
призерам були вручені почесні
грамоти та цінні призи.
«Пробіг під каштанами» – це
дійсно той випадок, коли важлива не перемога, а участь. Тут
зовсім необов'язково бути найсильнішим або найшвидшим,
важливо просто мати добре серце. І щорічне зростання кількості
учасників пробігу надихає, мотивує і ще раз підтверджує, що
українці – не тільки спортивна, а
й чуйна нація.
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Нові знання для майбутніх
фахівців галузі

К

омпанія «Вентиляційні системи»
спільно з Київським національним університетом будівництва
і архітектури (КНУБА) за підтримки
Міністерства освіти і науки України
випустила навчальний посібник «Вентиляція індивідуального житлового
будинку».
Більшу частину житлового фонду України займають приватні житлові будинки.
Оскільки левову частку вільного часу
середньостатистична українська сім'я
проводить удома, питання забезпечення житлових приміщень свіжим
повітрям та створення в них комфортного мікроклімату є вкрай актуальним.
Сучасні знання про вентиляційні системи і технології розвиваються швидкими
темпами і сьогодні вже вимагають певного узагальнення. З цією метою і було
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випущено навчальний посібник, авторами якого стали кандидат технічних
наук, доцент КНУБА Віктор Мілейковський і начальник відділу комплексних
інженерно-проектних рішень компанії
«Вентс» Лавр Котелков.
Мета створення посібника – допомогти
молодим фахівцям опанувати сучасні
знання про вентиляцію та вентиляційні системи. Підручник також стане в
нагоді всім, хто працює у вентиляційній
галузі, займається проектуванням та
монтажем інженерних систем, а також
має стосунок до будівництва в цілому.
У посібнику чітко сформульовано
призначення вентиляції, види вентиляції, їхні переваги та недоліки.
Автори описали принципи організації
повітрообміну в приміщеннях, основні
енергоефективні рішення, закономір-

ності розвитку припливних струменів,
методи аеродинамічного розрахунку
мереж повітропроводів та способи
налаштування цих мереж.
Сучасний рівень життя вимагає максимально простого, якісного, економічного та енергоефективного підходу для
реалізації тих чи інших вентиляційних
рішень. Ось чому знання, висвітлені в
навчальному посібнику «Вентиляція індивідуального житлового будинку», допоможуть на всіх етапах проектування
та спорудження будівлі – від архітектурно-планувальних рішень до створення
внутрішнього інтер'єру приміщень.
Нові навчальні посібники вже надійшли до вищих і середніх навчальних
закладів України.
Ознайомитися з виданням можна на
сайті www.vents.ua.

21 Міжнародна виставка з енергоефективного опалення,
водопостачання, вентиляції, кондиціювання,
відновлювальної енергетики, сантехніки та басейнів
Міжнародна виставка

КОНДИЦІЮВАННЯ
ВЕНТИЛЯЦІЯ
ТЕПЛОВІ НАСОСИ

14-17 травня 2019
МВЦ, Київ, Україна

Компанія «Вентиляційні системи» запрошує відвідати наш стенд

Developed by

Організатори:

www.aqua-therm.kiev.ua
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Місто

майбутнього
Н

апевно, ви чули про розумний пилосос, розумний
холодильник і систему «розумний будинок». А чи відомо
вам, що існують розумні міста? Завдяки впровадженню
сучасних технологій проживання в таких містах стає надзвичайно комфортним. Мельбурн, Женева, Амстердам, Сан-Франциско, Токіо та Сингапур уже сьогодні перетворюють життя
своїх городян майже на казку. Проте не вони наразі диктують
світову моду на концепцію Smart City. Висловлюючись спортивною термінологією, абсолютним чемпіоном у цьому напрямку
останні кілька років є Дубай, який до статусу розумного
міста також сміливо може додати звання інноваційного та
креативного.
VENTS Magazine, грудень 2018
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Б

удь-який мегаполіс являє собою
складний механізм за участю
великої кількості міських систем.
З цієї причини реалізація будь-яких
технічних та технологічних нововведень
у містах завжди вимагає інтегрального
підходу і значного часу на проектування,
узгодження та реалізацію. У Дубаї все
інакше. Це місто не звикло втрачати час
і сміливо демонструє світові, наскільки
швидко можна змінювати навколишній
світ. І мова не лише про найвищі будівлі,
фантастичні фонтани та штучні острови.
2014 року в Дубаї було ухвалено програму «Розумне місто», яка передбачає
поетапну реалізацію понад 540 проектів,
які покликані докорінно поліпшити життя городян. Програма включає всі сфери

міського життя – від побуту та роботи до
відпочинку та розваг. Серед стратегічних
завдань – переведення 1100 державних
послуг в електронний формат онлайн,
створення автоматизованої транспортної системи, доступ до безкоштовного
високошвидкісного Wi-Fi по всій країні,
а також розвиток економіки даних, яка,
за розрахунками влади, до 2021 року
має додатково приносити до ВВП країни
близько $2,83 млрд.
Чи стане з часом Дубай інтелектуальним
містом майбутнього, залежить від успішної реалізації запланованих проектів. А
зараз давайте ознайомимося з десятком
найбільш цікавих та інноваційних ідей,
які вже реалізовані або перебувають на
стадії реалізації.

Hyperloop Dubai
Поки у всьому світі лише обговорюють нову ідею Ілона Маска про створення транспортної системи майбутнього Hyperloop, у Дубаї ця ідея вже втілюється в життя.
Тут активно ведуться роботи зі створення першої ділянки наземного тунелю, що
з’єднає Дубай зі столицею держави Абу-Дабі. Після запуску лінії Hyperloop в експлуатацію відстань у 139 км між містами можна буде подолати лише за 12 хвилин.
Надалі планується продовжити транспортний коридор до столиці Саудівської
Аравії Ер-Ріяда.
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Марсіанське місто

https://consbank.com

Влада Дубая думає не лише про сьогодення і майбутнє, але й
про дуже далеке майбутнє. Одним із найбільш амбітних перспективних проектів у країні є програма «Марс 2117», що передбачає
побудову міста на Марсі й відправлення туди людей через
100 років. Першим етапом реалізації цієї програми буде зведення
в пустелі поблизу Дубая космічного містечка, в якому проходитиме підготовка національних кадрів у сфері сучасних космічних
технологій, штучного інтелекту і робототехніки. Вартість проекту
оцінюється у $136 млн.

https://mashable.com

www.protenders.com

Еко-готель у пустелі
Можливо, ви не повірите, але найекологічніший у світі курорт теж планується
відкрити в еміратській пустелі. Готель
Oasis Eco Resort розміститься навколо
природного джерела в оазисі Ліва
і матиме у своєму розпорядженні
84 номери люкс, велику кількість терас,
басейн, фітнес-центр, спа і багато інших
можливостей для відпочинку. По всьому
периметру комплексу будуть встановлені сонячні панелі загальною площею
14,5 тис. кв. м, вода проходитиме
вторинну переробку, а для догляду за
великим садом використовуватиметься
вода з підземних джерел.
VENTS Magazine, грудень 2018
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www.youtube.com

Там, де є багато сонця, мають бути
сонячні панелі. Так порахували в Дубаї
і вирішили побудувати на пустельній
місцевості величезний сонячний парк,
здатний забезпечити місто дешевою
електроенергією. Згідно з проектом
до завершення будівництва до 2030
року потужність парку має досягти
5000 мВт. Проект являє собою сонячну
електростанцію баштового типу, в
центрі якої буде розміщена сонячна
вежа заввишки близько 260 м. Швидше
за все, це буде найвища сонячна
вежа у світі.

www.thenational.ae

Мега-сонячний парк

«Реактивні» пожежники
При будь-якій пожежі рахунок іде на секунди, тому пожежні служби повинні діяти максимально оперативно. Але що робити, якщо в місті автомобільні пробки і вчасно дістатися до
місця загоряння просто неможливо? У Дубаї вирішили проблему кардинально, забезпечивши пожежних флайбордами, які досі використовувалися виключно для розваг на воді. Якщо
рух по трасі ускладнено, завжди можна пересісти на водний мотоцикл, захопити з собою
флайборд і вже за кілька хвилин прибути на місце та приборкати вогняну стихію.
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www.raconteur.net

www.theverge.com

www.inverse.com

www.businesswire.com

Автономне
повітряне таксі
Окрім інших інноваційних напрямків,
Дубай також вирішив застовпити
за собою світове лідерство у сфері
транспортних послуг. Як вам ідея автономного безпілотного та екологічно
чистого повітряного таксі? У цій країні
немає нічого неможливого. Електричний мультикоптер, розрахований на
двох осіб, успішно пройшов випробування і готовий до перевезення
пасажирів. Час польоту безпілотника
обмежений 30 хвилинами, адже
батарея вимагає заряджання кожні
40 хвилин. Максимальна швидкість
повітряного таксі становить 100 км/год,
середня – 50 км/год.

VENTS Magazine, грудень 2018
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Миттєва доставка
Бажання клієнта – закон! Судячи з усього,
в Дубаї цю фразу розуміють буквально.
Опитування, проведене маркетологами
компанії Costa Coffee серед своїх клієнтів,
засвідчило, що 82% респондентів хотіли
б мати можливість отримувати свої
улюблені напої за допомогою дронів. У
відповідь компанія одразу ж протестувала
нову послугу Drone Drop із доставки
квадрокоптером охолоджених напоїв
відвідувачам місцевого пляжу. Будьякий охочий міг зробити замовлення за
телефоном і вже за кілька хвилин отримати
мохіто, не встаючи з пляжного шезлонга.

www.lonelyplanet.com

www.thedrive.com

www.arabianbusiness.com

Роботполіцейський
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Деякі дива техніки з далекого
майбутнього, якими нас дивують
режисери у своїх фантастичних
фільмах, в сьогоднішньому Дубаї
можна зустріти просто на вулиці.
Наприклад, прогулюючись
вулицями цього міста, будьте
готові зустріти справжнього
робокопа. Робот-поліцейський
– це ще один амбітний проект,
покликаний перекласти частину
функцій поліції на плечі роботів.
Перший такий неупереджений
правоохоронець вже патрулює
вулиці Дубая. Його зріст
становить 170 см, вага – 100 кг.
Він носить звичний поліцейський
кашкет, має на грудях електронне
табло і пересувається на колесах.
У разі успіху проекту п'яту частину
всіх патрульних міста до 2030
року становитимуть робокопи.

ПЛАНЕТА

Джунглі в пустелі
Чи можете ви собі таке уявити? Ні?
А в Дубаї можуть. І не лише уявити, але
й спроектувати і розпочати реалізацію.
Готель Rosemont Five Star Hotel &
Residences незабаром стане першим
у світі, де на спеціальній терасі між
двома його вежами, на території
7 тис. кв. м і висоті 53 м, розкинеться
власний тропічний ліс! Постояльці
готелю зможуть поблукати справжніми
джунглями зі струмками і водоспадами,
відпочити на піщаному пляжі, скупатися
в басейні у стилі Юрського періоду.
Також тут передбачені парк атракціонів
та акваріум. А в фойє готелю будуть
встановлені мультиплікаційні 4D-дисплеї
підводного світу.

https://edition.cnn.com

https://edition.cnn.com

Безпілотний поліцейський автомобіль
Незважаючи на дуже низький рівень злочинності в ОАЕ, керівництво
Дубая планує реалізацію ще одного амбітного проекту на допомогу
поліцейським. Йдеться про запуск автоматизованих транспортних
засобів для патрулювання вулиць. Це повністю автономний
автомобіль, який ідеально підходить для патрулювання в міських
умовах. Він має відеоогляд на 360 градусів, може розпізнавати
обличчя людей, які перебувають у розшуку, і в потрібний момент
запустити дрон для виконання особливих місій. Новий транспортний
засіб отримав назву 0-R3.
VENTS Magazine, грудень 2018
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Максим ЄРОМЕНКО,
директор клініки німецької хірургії
«Добрий прогноз»

Здорове повітря
разом із обладнанням
ВЕНТС
до вентиляційного обладнання та його
технічні параметри.
Вентиляційна система в нашій клініці
мала вирішити такі завдання:
 забезпечити задані параметри температури й відносної вологості повітря, а
також його рухливість;
 забезпечити ізольований повітряний
режим палат, операційних, реанімаційних блоків та інших приміщень, щоб
повністю виключити перенесення внутрішньолікарняних інфекцій та можливі
повітряні шляхи їх поширення;
 підтримувати необхідні норми кисню,
хімічної, радіологічної та бактеріологічної чистоти повітря приміщень, а також
відсутність запахів;
 виключити перетікання повітря з
«брудних» зон до «чистих».
Встановлене вентиляційне обладнання мало відповідати таким вимогам, як:
 забезпечення нормованих показників
рівня шуму та вібрацій;
 можливість швидкого проведення
санітарного контролю та технічного
обслуговування. Обладнання мало
забезпечувати простоту демонтажу всіх

внутрішніх елементів установки для
очищення та дезінфекції;
 максимальна енергоефективність при
мінімальних експлуатаційних витратах;
 висока надійність та великий ресурс
роботи.
У процесі проведення робіт із реорганізації інженерних систем нашої клініки ми
звернулися до фахівців компанії «Вентиляційні системи», які запропонували нам
декілька варіантів вирішення завдань
вентиляції на нашому об’єкті, допомогли
обрати оптимальний варіант, надали
консультаційний супровід у процесі проведення проектних та монтажних робіт.
На зараз встановлене обладнання
ВЕНТС повністю відповідає висунутим
вимогам і забезпечує максимально
ефективну технологію підготовки
повітря з дотриманням суворо заданих
параметрів.
Із власного досвіду можу резюмувати,
що оптимізація внутрішньолікарняного
середовища позитивно впливає на ефективність лікувального процесу, скорочує
тривалість перебування хворого у стаціонарі, а також покращує умови роботи
медичного персоналу.

“

“
Я

к медик я чудово розумію, що
вентиляція є ефективним засобом
охорони здоров’я та профілактики
захворювань. Основним принципом
функціонування будь-якого медичного закладу є суворе дотримання
правил антисептики. До мікроклімату
в операційних блоках висуваються
особливо жорсткі вимоги, адже від
чистоти та мікробіологічних параметрів
повітря безпосередньо залежить ризик
виникнення внутрішньолікарняної
інфекції та кількість післяопераційних
ускладнень. Правильно організована
система вентиляції не лише забезпечує
якісне вентилювання приміщень, але й
додатково усуває різні мікроорганізми
з операційних зон. Не менш важливим моментом є і технічно грамотне
розташування припливних та витяжних
повітророзподільних пристроїв, що дозволяє правильно розподіляти повітря
всередині приміщення та виключає
утворення «застійних» зон.
Саме тому при реалізації проекту клініки
«Добрий прогноз» ми дуже серйозно
підійшли до питання якості повітря. Попередньо ми визначили основні вимоги
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Смак

свіжого
повітря
ВЕНТС ТвінФреш
Комфо РБ-50
24

Децентралізований
провітрювач із регенерацією
теплової енергії
VENTS Magazine, грудень 2018

• Забезпечує приміщення свіжим повітрям
• Відводить відпрацьоване повітря з приміщення
• Очищує повітря від пилу та комах
• Запобігає виникненню надмірної вологості та появі плісняви
• Захищає від вуличного шуму
• Повертає тепло та підтримує баланс вологості в приміщенні
• Працює з мінімальним енергоспоживанням

Ефективний | Надійний | Енергоощадний
VENTS Magazine, грудень 2018
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Ті, що
бережуть
тепло

Л

юдина завжди хоче отримувати максимум за мінімальних витрат. Це справедливо і щодо вентиляції. Якісна
вентиляція забезпечує людину необхідним
свіжим повітрям, проте в холодний період
року призводить до збільшення витрат на
опалення, а влітку – на кондиціювання повітря. Чи можливо уникнути цих витрат або
максимально мінімізувати їх? Однозначно,
так! Цього ефекту можна досягти за допомогою нових припливно-витяжних установок з
тепловими насосами від компанії «Вентиляційні системи».

VENTS Magazine, грудень 2018
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Ч

исте свіже повітря, комфортна
температура та прийнятна вологість – ось три основні складові
ідеального мікроклімату для людини.
Для створення та підтримання такого
мікроклімату в закритих приміщеннях людство винайшло вентиляційні
установки з повітряними фільтрами та
кондиціонери. Один вид обладнання
забезпечує приплив очищеного та витягання відпрацьованого повітря, інший
охолоджує або підігріває повітря, яке

ся та накопичуються впродовж усього
опалювального сезону. А у зв'язку з постійним зростанням цін на теплову та
електричну енергію ці витрати сьогодні
набувають загрозливого вигляду.
Така ситуація сформувала потребу в
енергоощадній вентиляції, одним зі
світових лідерів у виробництві якої є
компанія «Вентиляційні системи». Споживачі високо оцінили енергоефективне обладнання ВЕНТС із використанням
регенераторів теплової енергії та воло-

знаходиться в приміщенні. Завдання
вирішене? Не зовсім, адже створення
комфортного мікроклімату часто пов'язане з дискомфортом фінансовим. Особливо це помітно холодної пори року,
коли приміщення доводиться опалювати. В цей час року вентиляція виступає
прямим ворогом гаманця господарів,
адже постійно виводить з дому підігріте повітря і подає холодне зовнішнє.
Додаткове підігрівання призводить до
додаткових витрат, які підсумовують-

ги, економічних EC-двигунів та ін. Але,
як то кажуть, досконалості немає меж,
тому сьогодні компанія пропонує ще
більш ефективне енергоощадне обладнання – припливно-витяжні установки з
тепловим насосом.

Закачуйте тепло насосом
Тепловий насос – це пристрій, який
дозволяє передавати тепло від менш
нагрітого тіла до більш нагрітого, збіль-

ОБЛАДНАННЯ

ВЕНТС ВУТР ТН Г ЕС,
ВЕНТС ВУТР ТН ЕГ ЕС
Припливно-витяжні установки з рекуперацією тепла
у звуко- і теплоізольованому корпусі з роторним
регенератором та вбудованим тепловим насосом.
Продуктивність – до 955 куб. м/год. Ефективність
регенерації – до 85%. В установках використовуються
високоефективні електронно‑комутовані (ЕС) двигуни
постійного струму із зовнішнім ротором.

шуючи температуру останнього. Таке
обладнання є альтернативним економічним джерелом енергії, яке не
несе шкоди навколишньому середовищу. Всі теплові насоси діляться на
три типи: ґрунтові, водяні та повітряні.
Кожен із них характеризується індивідуальним способом отримання теплової енергії. Якщо ґрунтовий тепловий
насос утилізує тепло землі, то водяний
у якості джерела енергії використовує
водойми та підземні води, а повітря-

ний – теплову енергію повітря. Останній тип є найпростішим у застосуванні,
оскільки не потребує буріння свердловини або перекопування землі.
Застосування у припливно-витяжних
установках ВЕНТС теплових насосів
викликане бажанням досягти максимальної енергоефективності в роботі
вентиляційного обладнання. Теплові
насоси використовуються безпосередньо для підігрівання та охолодження
повітряних потоків і, як правило, засто-

совуються в парі з роторним регенератором. Якщо регенератор передає
припливному повітрю основну частину
теплової енергії витяжного повітря, то
тепловий насос додатково підігріває
припливне повітря за рахунок використання низькопотенційної енергії витяжного повітря після рекуператора. Спільне застосування цих пристроїв дозволяє
зберігати та повторно використовувати
практично все тепло повітря, що видаляється з приміщення, таким чином
VENTS Magazine, грудень 2018
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Саморегульований позисторний електронагрівач
попереднього нагрівання повітря (опція)
Опційно установка облаштована позисторним електричним нагрівачем, призначеним для попереднього нагрівання вуличного повітря
за низької температури.

Припливний фільтр G4
Опційно може бути встановлений припливний фільтр
зі ступенем очищення F7. За рахунок конструкції кишенькового типу фільтр припливного повітря володіє
підвищеною ресурсомісткістю.

Порівняно зі звичайними ТЕНами позисторні нагрівачі володіють
цілою низкою переваг, таких як:
• пожежна безпека (температура поверхні нагрівача не перевищує 200 ˚С);
• низькі експлуатаційні струми, висока питома теплова потужність, стабільна потужність (зміна напруги живлення істотно не
впливає на теплопродуктивність);
• саморегулювання (теплова потужність, що віддається, залежить
від швидкості повітряного потоку й температури повітря на вході
в нагрівач: чим нижча швидкість обдування та вища температура повітря на вході, тим менша теплова потужність та споживання електроенергії);
• екологічність: не спалюється кисень, не виділяються шкідливі речовини або специфічні запахи;
• тривалий термін експлуатації.
Використання попереднього нагрівання
дозволяє скоротити частоту вмикання циклів
розморожування теплового насоса, що підвищує експлуатаційну ефективність установки.
Нагрівач розділений на два активних елементи, що дозволяє економно витрачати електроенергію та забезпечувати при цьому достатню
потужність нагрівання.

Ніжки з регулюванням
за висотою забезпечують
легке встановлення за
рівнем.

Зручні автоматичні фіксатори
гарантують простий та швидкий
монтаж і надійність кріплення.

Електродвигуни вентиляторів

Вентилятори

В установці використовуються високоефективні електронно-комутовані (ЕС) двигуни постійного струму із зовнішнім ротором, обладнані робочим колесом
із загнутими назад лопатками. Такі
двигуни є на сьогодні найбільш
передовим рішенням у галузі
енергозаощадження. Вони характеризуються високою продуктивністю та оптимальним
керуванням у всьому діапазоні
швидкостей обертання. Беззаперечною перевагою електронно-комутованого двигуна є високий ККД (до 90 %) та зменшене
тепловиділення.

В установці використовуються радіальні вентилятори із загнутими назад
лопатками, що дозволяє економити
електроенергію приблизно на 20%
(порівняно з вентиляторами
зі вперед загнутими лопатками). Інша істотна перевага вентиляторів із
лопатками, загнутими
назад, полягає в тому,
що в о ни в і д но с но
легко переносять навантаження з витрати
повітря.

30

VENTS Magazine, грудень 2018

ОБЛАДНАННЯ
Корпус
Каркас корпусу складається з тришарових панелей із алюмоцинку,
між якими розташований шар скловолокна завтовшки 25 мм для
шумо- та теплоізоляції. Спеціальна конструкція знімних бічних панелей забезпечує легкий доступ до всіх елементів установки та зменшує необхідний для обслуговування простір.
1-й шар:
Високоміцна гальванізована сталь
із алюмоцинковим покриттям
2-й шар:
Теплозвукова ізоляція
зі скловолокна
3-й шар:
Високоміцна гальванізована
сталь із алюмоцинковим покриттям

Інтелектуальна система керування
на базі одного контролера
Автоматична система керування та захисту здійснює комплексне
регулювання роботи всіх елементів вентиляційної установки (вентиляторів, рекуператора, теплового насоса, позисторних електронагрівачів). Алгоритми автоматичного керування забезпечують максимально ефективну, стабільну та безпечну
роботу установки. Установка керується з
панелі керування користувача А17 (входить
до комплекту постачання разом із кабелем
підключення 10 м), додаткова автоматика
не вимагається. Опційно доступна панель
керування А18 (для розширеного керування
повністю дублює інтерфейс контролера керування установки).

Витяжний
фільтр G4
(опційно
фільтр F7)

Роторний теплообмінник

Тепловий насос

Роторний регенератор являє собою короткий циліндр, що
обертається, який заповнений шарами гофрованої алюмінієвої стрічки, вкладеної таким чином, що припливний та витяжний повітряні потоки проходять крізь нього. У
процесі обертання стрічка, якою заповнений регенератор, контактує спочатку
з припливним, а потім із витяжним повітряними потоками.
Внаслідок цього вона по черзі
нагрівається та охолоджується,
таким чином передаючи тепло
та вологу від теплого повітряного
потоку до холодного. Перевагами
роторного регенератора перед
пластинчастими рекуператорами є високий ККД, підтримання
комфортної вологості повітря, а
також надто низька загроза обмерзання (за нормальних значень температури та вологості
практично нульова).

Пристрій, який дозволяє переміщувати теплову енергію від
витяжного повітря до припливного. При цьому кількість тепла,
що передається, більша, ніж кількість електроенергії, витраченої на транспортування тепла, у 2...6 разів. Установка обладнана сучасним реверсивним тепловим насосом, який дозволяє
нагрівати чи охолоджувати припливне повітря, використовуючи тепло витяжного повітря. Тепловий насос обладнаний усіма
необхідними системами захисту, такими як
захист від зниженого та підвищеного тиску,
захист від обмерзання (автоматичне розморожування), захист компресора від перегрівання. У тепловому насосі встановлено малошумний
та ефективний ротаційний компресор. У
якості робочої речовини викори с тову ється екологічно безпечний холодильний
агент R410A (не руйнує
озонового шару).
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Головною
особливістю установок
ВУТР ТН є їхня висока
енергоефективність,
яка досягається
за рахунок цілої низки
конструктивних рішень

максимально скорочуючи витрату енергоресурсів. Співвідношення виробленої
та споживаної енергії в таких установках
становить 1: 8 (!), тобто для досягнення
8 кВт теплової потужності необхідно витратити всього 1 кВт електричної енергії.
Крім цього, тандем роторного регенератора та теплового насоса дозволяє з
високою точністю підтримувати задану
користувачем температуру повітря.
У якості робочої речовини в теплових
насосах можуть виступати різні холодильні агенти. У теплових насосах, що
застосовуються в обладнанні ВЕНТС,
використовується холодильний агент
R410A – високотехнологічний двокомпонентний холодоагент, який має високі термодинамічні властивості та не
несе шкоди озоновому шару. Для стиснення та подавання робочої речовини в
тепловому насосі застосовується малошумний ротаційний компресор.

Три в одному
Вентиляційні установки з тепловим
насосом – це економічне рішення, яке
поєднало в собі одразу декілька видів
обладнання – припливно-витяжну установку з рекуперацією тепла, обігрівач
та кондиціонер. Такі установки здатні
забезпечити повноцінну вентиляцію як
в окремих приміщеннях, так і в цілих
будинках. Сфера їх застосування досить
широка – від приватних будинків та
квартир до офісних та інших комерційних приміщень. Також нерідко пристрій
можна побачити в різних громадських
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закладах – торговельних та торгово-розважальних центрах, готелях, ресторанах, концертних залах, спортивних комплексах тощо.
Установки з тепловим насосом забезпечують подавання очищеного свіжого
повітря та витягання забрудненого, при
цьому зберігаючи у приміщенні температурний режим, який мінімізує навантаження на системи опалення та кондиціювання, а іноді повністю виключає
їх використання. Такі установки легко
встановлюються у введеній в експлуатацію будівлі, проте проектне планування внесе низку переваг у процес їх

придбання та експлуатації. Серед таких
переваг – оптимізований підбір обладнання та більш зручна інтеграція в загальний комплекс інженерних систем
конкретного будинку.

ВЕНТС пропонує…
Працюючи над удосконаленням своєї
продукції, фахівці компанії «Вентс»
звернули увагу на можливості теплових
насосів і створили унікальне рішення
для організації енергоефективної вентиляції – припливно-витяжні установки
ВУТР ТН. Обладнання має високу продуктивність (до 955 куб. м/год), тому
здатне забезпечити необхідною кількістю повітря одразу декілька приміщень.
Завдяки вбудованим фільтрам (клас
очищення – G4, опційно – F7) установки
подають очищене повітря.
Головною особливістю установок ВУТР
ТН є їхня висока енергоефективність,
яка досягається за рахунок цілої низки
конструктивних рішень. Про комбінацію роторного регенератора та теплового насоса ми вже згадували. Ще одне
ефективне рішення полягає у використанні EC-двигунів з низьким енергоспоживанням та високим ККД (близько
90%). Додатково для запобігання тепловтратам в установках використовується теплоізоляція зі скловолокна. Для
роботи в умовах низьких температур
розроблено модифікацію ВУТР ТН з
електричним нагрівачем, який забезпечує попереднє нагрівання повітря. Електронагрівач дозволив скоротити частоту
ввімкнення циклів розморожування теплового насоса та збільшити експлуатаційну ефективність установки.
Крім високої енергоефективності, установки серії ВУТР ТН багатофункціональні та зручні в керуванні. Вони мають широкий набір основних режимів
роботи й укомплектовані вбудованою
системою автоматики та багатофункціональною панеллю керування.
Іншим обладнанням компанії «Вентс»
зі вбудованими тепловими насосами
є припливно-витяжні установки серії
AirVENTS. Крім високої енергоефективності, пристрої мають ще й широкий
діапазон продуктивності – від 1000 до
8000 куб.м/год. Установки серії AirVENTS
з тепловими насосами вирізняються своїми високотехнологічними конструктивними елементами, зокрема, інверторними компресорами постійного струму та
електронними терморегулювальними
вентилями (ТРВ).
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Зелений
клімат-контроль
Усім відома проста істина: ми те, що ми їмо. А чи багато
хто замислюється, чим ми дихаємо – не лише на вулицях загазованих міст, а й в офісах, будинках та квартирах?
Тим часом, існує старий і перевірений спосіб поліпшити
атмосферу в будинку – кімнатні квіти. Отже, ми обрали
10 кімнатних рослин, які створять у вашій домівці комфортний мікроклімат і при цьому не вимагатимуть особливого догляду.
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1

Фікус

2

Спатифіллум

3

Лимон та апельсин

4

Герань (пеларгонія)
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Незмінний атрибут «бабусиного» інтер'єру – фікус звичайний, а
також більш сучасна версія – фікус Бенджаміна – чудово зволожують повітря і затримують пил. Крім того, вони виділяють фітонциди, відфільтровують формальдегід, який міститься в сучасних
меблях, та інші шкідливі речовини. Тільки не розміщуйте фікус
у спальній кімнаті – його широке листя вночі активно поглинає
кисень, який вам теж потрібен.

Його білі квіти прикрашають інтер'єри багатьох квартир і офісів,
адже ця рослина вкрай невибаглива і при цьому здатна поглинати чадний газ, формальдегіди, випари аміаку та ацетону. Спатифіллум, який в народі ще називають «жіноче щастя», знищує
навіть спори цвілі. Рослина слугує природним регулятором вологості та ще, за прикметою, приносить господині щасливе кохання.

Будь-яка цитрусова рослина наповнить ваш будинок або квартиру чарівним ароматом. Ці рослини виділяють ефірні олії, які
тонізують, знімають головний біль, зміцнюють імунітет і надають
енергії. Лимон – чудовий антисептик, він дезінфікує повітря, допомагаючи боротися з бактеріями та вірусами. Особливо добре
мати цитрусові в дитячій кімнаті – малюкам, напевно, буде цікаво спостерігати, як на підвіконні ростуть лимони й апельсини.

Незаслужено забута герань, що стала символом міщанського
інтер'єру, просто стала жертвою моди. Але ж ця гарна рослина
ще й дуже корисна. Герань виділяє бактерицидні речовини, які
знищують навіть стафілокок. Ефірна олія герані діє на організм
людини заспокійливо, нормалізує сон та лікує депресію.
VENTS Magazine, грудень 2018
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5

Хлорофітум
Облаштовуючи квартиру, особливо в мегаполісі з його
автомобільними вихлопами й заводськими трубами,
не забудьте про хлорофітум. Цю ефектну рослину брали на орбіту космонавти, щоб очищувати повітря. Вона
здатна впоратися з пліснявими грибами, шкідливими
бактеріями і наситити приміщення киснем. Упродовж
однієї доби хлорофітум очистить повітря на вашій кухні на 70–80%, склавши конкуренцію витяжці. При цьому в догляді хлорофітум надзвичайно простий.
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Драцена
Ця рослина, що нагадує пальму, зазвичай досягає досить великих розмірів, тому її краще тримати в офісі.
Драцена на 70% очищує повітря від бензолу, який виділяється лінолеумом, та вихлопних газів. А в офісі, де
працює ксерокс або принтер, драцена взагалі незамінна, оскільки поглинає трихлоретилен. Неприємні
наслідки ремонту – запах лаку й фарби – теж не проблема для драцени. Вона не лише усуне запахи, але й
очистить повітря від шкідливих хімічних сполук.
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7

Алое та каланхое

8

Бегонія

9

Нефролепіс

Напевно, всім із дитинства знайомі ці непримітні рослини. Неодноразово наші мами лікували їхнім соком нежить і робили
компреси. Але мало хто знає, що алое та каланхое – природні
фільтри, які поглинають випаровування від синтетичних матеріалів. Алое знімає наелектризованість у кімнаті, що особливо актуально в наші дні, коли нас на кожному кроці супроводжують
електроприлади – від мікрохвильової печі до смартфона. Ще ці
рослини виділяють багато кисню: поставте горщик з алое або каланхое у спальній кімнаті й спатимете спокійно.

Цю вишукану й ніжну квітку нескладно вирощувати, вона буде
вдячна вам за вологе прохолодне повітря, помірне поливання і
порадує рясним цвітінням з осені до весни. Унікальність бегонії в
тому, що вона здатна вловлювати летючі хімічні сполуки, наприклад, тютюновий дим. Ще вона за допомогою фітонцидів очистить повітря від мікроорганізмів. Особливо ефективна бегонія
від стрептококів та стафілококів.

Хто знайде квітку папороті, стане багатим і щасливим, – стверджує народне повір'я. Якщо це легенда, то корисні властивості
папоротей, до яких належить і нефролепіс, безсумнівна правда.
Він допоможе зменшити шкоду від електромагнітного випромінювання комп'ютера та побутової техніки, очистить повітря від
формальдегідів та різних алергенів. Єдине застереження: не рекомендується розміщувати нефролепіс у спальній кімнаті, адже
вночі він поглинає багато кисню.

10 Сансевієрія

У народі її називають «щучий хвіст» або «тещин язик» – за довге
і пряме листя з гострими краями. Сансевієрія очищує повітря від
випарів, які виділяються пластиком, від бактерій та вірусів, добре впливає на стан дихальної системи людини і зміцнює імунітет. Ця рослина абсолютно невибаглива до умов вирощування і
при цьому впишеться у будь-який сучасний інтер'єр.
VENTS Magazine, грудень 2018
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свіжість
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ВЕНТС
ЦБФ

ВЕНТС ЦБФ,
ВЕНТС ЦБФ ЛАЙТ
Нові відцентрові стельові вентилятори
продуктивністю до 320 куб. м/год.
Призначені для постійної або періодичної
вентиляції санвузлів, душових, кухонь
та інших побутових приміщень

ВЕНТС
ЦБФ ЛАЙТ

перегрівання. Відцентрова крильчатка із загнутими вперед лопатками
з а б е з п е ч у є з р у ч н е у с т а н о в л е н н я о п ц і й н и х д а т ч и к і в в ол о г о с т і а б о р у х у.
Ступінь захисту – IPХ4.
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Експерт
із комфорту
Припливно-витяжна установка ВЕНТС Мікра 200 ЕРВ WiFi

Н

ова кімнатна енергоощадна
припливно-витяжна установка ВЕНТС Мікра 200 ЕРВ
WiFi призначена для децентралізованої вентиляції громадських та
комерційних приміщень, квартир
і приватних будинків. Вона ідеально підходить для використання в готових і реконструйованих
приміщеннях і не потребує монтажу
мережі повітропроводів і проведення будівельно-монтажних робіт, що
виключає втручання в конструктивні
елементи будівлі та зміну інтер'єру
приміщення. Сучасний дизайн установки дозволяє гармонійно вписати
її в будь-який інтер'єр.
Продуктивність новинки становить
до 200 куб. м/год. Корпус пристрою
виконаний із металу зі спеціальним
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полімерним покриттям. В установці
використовуються високоефективні
електронно-комутовані (ЕС) двигуни
із зовнішнім ротором, обладнані
робочими колесами із загнутими
вперед лопатками. Такі двигуни
характеризуються високою продуктивністю й оптимальним керуванням у всьому діапазоні швидкостей
обертання.
МІКРА 200 ЕРВ WiFi обладнана протипотоковим рекуператором, виконаним із ентальпійного мембрани,
що дозволяє суттєво зменшувати
тепловтрати в приміщенні взимку і
підтримувати прохолоду влітку.
Безсумнівною перевагою пристрою
є можливість дистанційного керування ним за допомогою смартфона або планшета.
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Майстер
на всі руки
Припливно-витяжна установка ВЕНТС ВУТ/ВУЕ 270 В5Б ЕС

Н

овинка «Вентс» являє
собою повністю завершену
вентиляційну установку, яка
забезпечує подавання очищеного
свіжого повітря, видалення забрудненого повітря, а також утилізацію
теплової енергії. Тепло, що міститься у витяжному повітрі, використовується для нагрівання припливного повітря у високоефективному
пластинчастому рекуператорі.
Нові установки мають максимальну продуктивність 300 куб. м/год
і постачаються у двох модифікаціях – з рекуператором із полістиролу (ВУТ 270 В5Б ЕС) та з
ентальпійної мембрани (ВУЕ 270
В5Б ЕС). Ефективність рекуперації

становить від 72 до 98 % залежно
від типу рекуператора.
Корпус новинки виготовлено зі спіненого поліпропілену (EPP), який
має високі тепло- та звукоізоляційні властивості. В установці використовуються високоефективні електронно-комутовані (ЕС) двигуни
із зовнішнім ротором, обладнані
відцентровим робочим колесом із
назад загнутими лопатками. ККД
такого двигуна досягає 90%.
Установки призначені для використання в енергоефективних
рішеннях для опалення приватних
будинків та квартир і сумісні з
повітропроводами круглого перерізу діаметром 125 мм.
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Вишуканий
максималіст
Побутовий осьовий вентилятор ВЕНТС Квайт-Диск

Я

кщо у вентиляційних пристроях ви цінуєте не лише
функціональність і технологічність, а й дизайн, вам, напевно,
припаде до смаку чергова новинка
від компанії «Вентс» – інноваційний побутовий вентилятор ВЕНТС
Квайт-Диск. Новий пристрій має
стильний дизайн і вирізняється
низьким рівнем шуму і енергоспоживанням. Максимальна витрата
повітря (до 370 куб. м/год) в
поєднанні з низьким рівнем шуму
гарантує створення оптимального
мікроклімату в санвузлах, душових
кімнатах, кухнях та інших побутових приміщеннях.
Корпус і крильчатка вентилятора
ВЕНТС Квайт-Диск виконані з високоякісного і міцного пластику, стійкого до ультрафіолету. Спеціальна
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аеродинамічна форма крильчатки
змішаного типу забезпечує велику
витрату повітря і низький рівень
шуму. Високий рівень захисту від
потрапляння вологи робить вентилятор оптимальним рішенням для
вентиляції ванної кімнати.
У вентиляторах використовується
надійний двигун на кулькопідшипниках з мінімальним енергоспоживанням від 7,5 Вт. Моделі ВЕНТС
Квайт-Диск 150 і ВЕНТС Квайт-Диск
Екстра 150 обладнані двошвидкісними двигунами.
Вентилятори серії ВЕНТС КвайтДиск виконані в шести різних кольорах – білий, червоний, вінтаж,
алюмінієвий лак, хром і чорний
сапфір. Керування вентилятором
здійснюється в ручному і автоматичному режимах.
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Гарант свіжого
повітря
Провітрювач ВЕНТС ТвінФреш Експерт Дуо РВ1-30

У

вікнах вашого будинку або
квартири встановлено склопакети, і при цьому відсутня
система примусової вентиляції?
З великою ймовірністю у вашому
приміщенні застоюватиметься
повітря, що може призвести до нестачі кисню, підвищення вологості
і низки інших негативних наслідків.
Однак децентралізовані провітрювачі від компанії «Вентс» забезпечать необхідний повітрообмін і
позбавлять вас подібних проблем.
Новий провітрювач ВЕНТС ТвінФреш Експерт Дуо РВ1-30 призначений для створення припливно-витяжної вентиляції в кімнатах
з підвищеною вологістю – кухнях,
ванних, побутових кімнатах тощо.
З цією метою він оснащений датчиком вологості. Баланс вологості
та регульований теплообмін завдя-

ки використанню керамічного
рекуператора дозволяють створювати оптимальний мікроклімат
у приміщенні. Також завдяки рекуперації тепла в холодний сезон
забезпечується значне зменшення
тепловтрат.
Керування режимами роботи провітрювача здійснюється за допомогою сенсорної панелі керування,
розташованої на корпусі пристрою,
дистанційного пульта керування,
а також смартфона або планшета.
Провітрювачі ТвінФреш Експерт
Дуо можуть працювати як окремі
вентиляційні установки, так і разом
з іншими провітрювачами, утворюючи єдину систему вентиляції. Для
синхронізації роботи всіх вентиляційних пристроїв, що входять в таку
систему, використовується з'єднання шляхом Wi-Fi.
VENTS Magazine, грудень 2018
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Сонце в
Істина – у вині, здоров'я – у воді. Цей відомий латинський вислів нагадує нам:
якщо хочеш бути здоровим – пий воду, якщо хочеш стати мудрим – пий вино.
З огляду на той факт, що обсяги споживання вина в нашій країні щороку
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бокалі

зростають, українці дуже захоплено осягають істину і рухаються до неї з помітним
прискоренням. І не дарма! Адже виготовлення та вживання вина – це не просто
традиція, якій майже дві тисячі років, а справжнє мистецтво.
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Н

е дарма наші пращури почали виготовляти і вживати цей благородний
напій, адже вони помітили, що ті,
хто п'є вино, менше хворіють: вино допомагало дезінфікувати воду, що було дуже
актуально в ті часи. Гіппократ лікував вином практично всі хвороби: від тифу і дизентерії до невралгічних болів та патологій
вагітності. Та й сучасні вчені визнають, що
флавоноїди, які містяться в червоному вині,
знижують рівень шкідливого та підвищують
рівень корисного холестерину. Келих вина
на день зменшить ризик атеросклерозу, інфаркту та інсульту, а також допоможе зро-

За використовуваним соком вина діляться
на виноградні, плодові, ягідні, рослинні,
ізюмні й багатосортні. Виноградні вина готуються лише з виноградного соку, причому
в процесі їхнього виробництва дозволяється використовувати тільки цукор. Багато фахівців вважають, що справжнє вино можна
приготувати лише з винограду, тому напої
з будь-яких інших матеріалів не можна вважати вином.
За кольором вина діляться на червоні, білі й
рожеві. Колір вина залежить від сорту винограду і часу ферментації (бродіння). Червоні
вина готуються з винограду червоних сортів,

бити яскравішим ваше сексуальне життя.
Єдина умова – знати міру і не збільшувати
вживання.

білі – з винограду білих сортів, рожеві – з суміші перших і других. За тривалої витримки
червоні вина поступово втрачають темне забарвлення.
За вмістом цукру і спирту вина діляться на
столові, кріплені та ігристі. Столові вина бувають сухими, напівсухими та напівсолодкими. Кріплені вина діляться на міцні, десертні
напівсолодкі, солодкі, лікерні та ароматизовані. Ігристі вина насичуються вуглекислим
газом і можуть мати різний вміст цукру та
спирту.

На колір і смак...
Коли кажуть про користь цього напою, частіше за все йдеться про червоне сухе вино.
Але ж винна палітра набагато різноманітніша! Вина розрізняють за використовуваними
винними матеріалами, способом приготування, вмістом цукру та спирту, терміном витримки, кольором та іншими показниками.
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Вино наповнює серце
людини радістю,
а радість – це праматір
всіх чеснот
Йоганн Вольфганг фон Гете,
німецький письменник,
поет і філософ

Антибіотики
лікують людей,
але щасливими їх може
зробити лише вино
Олександр Флемінг,
англійський бактеріолог,
винахідник пеніциліну
VENTS Magazine, грудень 2018
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У пляшці вина
більше філософії, ніж
у всіх книгах
Луї Пастер, французький
мікробіолог і хімік

Хороше вино
змушує бачити всі речі
в найприємнішому
світлі
Аристофан, давньогрецький
комедіограф
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Індивідуальний підхід
Отже, ви зробили свій вибір і придбали
хороше вино. Де його зберігати і як подавати?
Зберігання вина – важливий етап. По-перше, вину потрібна постійна температура: для сухих вин – 10–12 °C, для міцних
десертних вин – 14–16 °С. По-друге, вологість повітря повинна бути на рівні 65–
80%, що сприяє природному зволоженню
пробки і запобігає її всиханню. По-третє,
пляшки слід берегти від прямих сонячних
променів та світла ламп. І, нарешті, вино

любить спокій. Його необхідно оберігати
від поштовхів та вібрацій, а найкраще –
зберігати в горизонтальному положенні.
Дегустатори запевняють: щоб вино максимально повно розкрило свій аромат,
його потрібно наливати в келихи конкретної форми. Це пов'язано з тим, що смакові рецептори, які розрізняють солодкий,
гіркий та кислий смаки, розташовані на
різних ділянках язика. Саме від форми
келиха залежить, з якою ділянкою язика
вино проконтактує, а значить, яким буде
його сприйняття.

Для домашніх застіль досить мати три
види келихів: широкі з великою чашею,
що звужується догори – для червоного
вина; меншого обсягу (до 340 мл) – для
білого вина, і келихи для шампанського
– видовженої форми, невеликого обсягу (до 200 мл) з поглибленням на дні,
щоб бульбашки були тонкими й стійкими. Втім, якщо ви – тонкий поціновувач
винного мистецтва, непогано також обзавестися високими вузькими келихами
для кислих сортів вина та невеликими
келихами з чашею прямої форми для
кріплених вин.

сирами, десертами. При цьому вони –
як сухі, так і солодкі – слугують чудовим
аперитивом.
Сухе ігристе вино добре поєднується з
молюсками, ракоподібними та копченою рибою. Звісно, ідеальна пара – шампанське з устрицями. Сухі кріплені вина
добре вживати з закусками – оливками,
горіхами, канапе. Кріплені вина – з сиром та шоколадом. Десертні вина чудово
завершать обід разом із солодкими стравами, фруктами та сирами.
Ще один базовий принцип підбору закусок до вина: до страв високої кухні пода-

Біле – до риби,
червоне – до м'яса?

ють прості, легкі вина, і, навпаки, до дорогих вин зі складним букетом належить
відносно простий супровід.
Сучасний підхід дозволяє при виборі
напою керуватися не лише правилами,
але й власним смаком. Головна мета
поєднання їжі та вина – підкреслити переваги кожного, щоб разом вони принесли більше задоволення. Це майже як
кохання, тому поставтеся до вживання
вина, як до прояву любові – дбайливо,
легко і з натхненням. Приємного вам
винопиття!

Класичний підхід вчить нас, що червоне
вино подають до м'яса, біле – до риби.
Червоне вино найкраще підкреслить
смак дичини, баранини, гострих м'ясних страв, насичених супів, більшості
видів сиру. Останнім часом до червоного сухого вина прийнято подавати
суші, сьомгу та форель. Білі й рожеві
сухі вина ідеально поєднуються з морепродуктами, м'ясом птиці, ніжними
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Мікра 100 WiFi призначена для децентралізованої вентиляції соціальних та
комерційних приміщень, квартир і приватних будинків. Ідеально підходить
для організації простої та ефективної вентиляції в готових і реконструйованих
приміщеннях і не потребує монтажу мережі повітропроводів.
VENTS Magazine, грудень 2018

Кисень
для вашого

вундеркінда
ВЕНТС
МІКРА 100 WiFi
Кімнатна припливно-витяжна установка
з рекуперацією тепла

• Чисте повітря
• Енергозаощадження
• Компактність

• Універсальність
• Простий монтаж
• Низький рівень шуму
57
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диму
та вогню

Приборкування

З вогнем жарти погані. Здається, ця істина відома всім. Проте численні
випадки масових пожеж, що мали місце останніми роками, кажуть про
зворотне. Горіння лісових масивів, тління торфовищ, пожежі у висотних
будівлях і місцях скупчення великої кількості людей, на жаль, стали
стійкою тенденцією. Але якщо виявити та загасити вчасно лісову пожежу
не завжди є змога, то впоратися із загорянням і поширенням вогню в
різних будівельних об'єктах сьогодні можна за лічені секунди. Для цього
призначені системи протипожежної безпеки, частиною яких є системи
протипожежної вентиляції та димовидалення.
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Д
Система димовидалення
призначена для
запобігання поширенню
диму від джерела
займання і відведення
його із зони евакуації
людей
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ержавна служба з надзвичайних
ситуацій Києва нещодавно відзвітувала про підсумки проведення
масових перевірок систем пожежної та
техногенної безпеки в різних закладах
столиці. Загалом було перевірено майже
1,5 тис. об’єктів масового скупчення людей, серед яких були школи, дитсадки,
лікарні, торгові центри тощо. За результатами перевірки було виявлено багато
порушень, у результаті чого понад 1400
керівників і відповідальних посадових
осіб були притягнуті до адміністративної
відповідальності. Така ситуація змусила
ДСНС звернутися до адміністративного
суду з вимогою тимчасово призупинити експлуатацію низки об’єктів. Ось такі
реалії сьогодення, які ще раз нагадують,
що ставлення до питання протипожежної
безпеки має бути на відповідному рівні.
Добре відомо, що при виникненні пожежі
більша частина людей гине не від вогню і
високої температури, а саме від отруєння
чадним газом та іншими продуктами горіння. При пожежі в замкнутому просторі з обмеженим доступом кисню цей газ
виділяється особливо інтенсивно. Отруєння ним настає при підвищенні його
концентрації у вдихуваному повітрі вище
0,08%. При підвищенні концентрації до
0,32% виникає параліч і втрата свідомості
(смерть настає приблизно за 30 хвилин).

При концентрації вище 1,2% непритомність настає після 2–3 вдихів, летальний
кінець – впродовж 2–3 хвилин. Дим поширюється набагато швидше вогню і
здатний призвести до втрати свідомості
та зупинки серця набагато раніше, ніж
людина зможе вибратися з приміщення.
Крім того, задимлення послаблює здатність орієнтуватися у просторі, змушуючи потерпілого пересуватися на дотик
і нерідко йти в бік від шляхів евакуації.
Саме тому велике, а іноді й вирішальне значення при пожежі має правильно
організована вентиляція приміщень, яку
забезпечують системи протипожежної
вентиляції та димовидалення.
У наш час вже неможливо уявити проекти сучасних будівель та споруд різноманітного призначення без використання
подібних систем. Під час пожежі вони
забезпечують відведення диму із зони
евакуації людей, виведення його назовні
через систему повітропроводів та одночасний приплив свіжого повітря в ліфтові
шахти та сходові клітки, де можуть перебувати люди. Такі системи вмикаються
на ранній стадії пожежі і працюють за
певною програмою. Найпростіша статична система димовидалення дозволяє
одразу вимикати вентиляцію в будівлі,
що запобігає переміщенню диму та його
проникненню до інших незадимлених

РІШЕННЯ

РОЗВИТОК ПОЖЕЖІ ЗА ВІДСУТНОСТІ СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ

РОЗВИТОК ПОЖЕЖІ ЗА НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ

A

Б
Перехід у фазу
відкритого вогню Фаза відкритого вогню

Температура

Обсяг димових газів

Початок пожежі

Димові гази

Димові гази
Температура

Температура
Час, хвилини

На графіку А добре видно, що вже на початку пожежі за відсутності системи протидимного захисту обсяг димових
газів швидко досягає критичної позначки.

приміщень. Більш функціональна динамічна система димовидалення працює
з використанням спеціальних вентиляторів, які активно видаляють дим та інші
продукти горіння з будівлі та закачують
свіже повітря у ті приміщення, де відбувається евакуація людей. Динамічна система димовидалення складається з повітропроводів, припливних та витяжних
вентиляторів, а також протипожежних
клапанів та автоматики, яка керує роботою всього обладнання.
Вентилятори димовидалення застосовуються в аварійних системах витяжної

Час, хвилини

На графіку Б – за наявності системи відведення димових газів обсяг диму в газовому середовищі є значно нижчим і не
перевищує безпечних значень протягом усієї пожежі.

вентиляції для примусового видалення
диму, нагрітих газів та одночасного відведення тепла за межі обслуговуваного
приміщення, де відбувається загоряння.
Вони можуть переміщувати димові та повітряні суміші з температурою до 600 °С.
Клапани димовидалення забезпечують
приймання димових газів та їх спрямування в димові шахти. Клапани обладнані електромагнітним приводом або
електроприводом. Пристрої мають нормовану межу вогнестійкості.
Вогнезатримні клапани встановлюються
в системах витяжної та загальнообмінної

вентиляції для обмеження поширення
ними вогню та димових газів. Клапани
обладнані електроприводом або тепловим замком.
Вентиляційні канали (повітропроводи,
шахти) призначені для транспортування
димових газів із приміщень, які захищаються, назовні. Такі канали виконуються з
негорючих матеріалів.
Вентилятори підпору повітря призначені для створення надлишкового тиску
в ліфтових шахтах, сходових клітках та
тамбур-шлюзах для виключення їхнього
задимлення.
VENTS Magazine, грудень 2018
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ТИПОВЕ РІШЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДИМНОГО ЗАХИСТУ
В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБЛАДНАННЯ ВЕНТС

Вентилятор підпору
повітря

Вогнезатримний
клапан КП

Вентилятор
димовидалення ВКДВ(Г)

Клапан димовидалення
КПДУ

6
5

12

+
9
4
3
+
8

У вентиляційній системі вогнезатримні клапани КП 3 та 4 блокують
другий поверх (закриті), локалізуючи
вогонь та дим на поверсі загоряння.
Вогнезатримні клапани КП 2 та 6 відкриті, завдяки чому припливна система забезпечує надлишковий тиск
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III ПОВЕРХ +
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II ПОВЕРХ

2
1

10

7

I ПОВЕРХ +

на суміжних першому і третьому поверхах. На витяжній гілці вогнезатримні клапани КП 1 та 5 закриті.
В системі димовидалення робота
забезпечується вентилятором ВКДВ
(ВКДГ) через відкритий клапан КПДУ
11, із системи підпору повітря через

відкритий клапан 8 подається припливне повітря, клапани 7, 9, 10, 12
закриті.
Більше про протипожежну систему
вентиляції ВЕНТС читайте за адресою
https://vents.ua/catalog/smoke
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Дахові відцентрові вентилятори
димовидалення ВЕНТС ВКДВ та ВКДГ
Застосовуються в аварійних системах витяжної вентиляції для примусового видалення диму, нагрітих газів та одночасного відведення тепла
за межі обслуговуваного приміщення у разі пожежі. Здатні переміщувати
димові та повітряні суміші з температурою до +600 °С протягом
120 хвилин.
Вентилятори виготовляються зі сталі з жаростійким полімерним покриттям,
яке забезпечує стійкість до атмосферних впливів та агресивних середовищ.
Поділяються на вентилятори горизонтального викиду повітря (ВКДГ) та
вентилятори вертикального викиду повітря (ВКДВ). Вентилятори вертикального викиду повітря оснащені зворотним клапаном.

Клапани протипожежні вогнезатримні
ВЕНТС КП та ПЛ
Призначені для автоматичного перекривання технологічних отворів та
прорізів у місцях проходження вентиляційних каналів через міжповерхові перекриття, стіни, перегородки, а також для перекривання прорізів
в огороджувальних конструкціях припливно-витяжних каналів протидимової вентиляції.
Залежно від виконання клапани оснащуються механічним привідним
пристроєм із плавкою вставкою та пружиною повертання, або електроприводом зі вбудованою пружиною повертання та терморозмикальним
пристроєм дублювальної дії.

Клапани протипожежні димові
ВЕНТС КПД та КПДУ
Призначені для використання в системах протидимового захисту будівель
та споруд різноманітного призначення з метою видалення продуктів
згоряння з приміщень поверхових коридорів, холів, тамбурів тощо.
Межа вогнестійкості протипожежних димових клапанів ВЕНТС становить
180 хвилин за температури диму 600 °C.
Корпуси клапанів виготовляються з оцинкованої сталі товщиною 1,5 мм.
Клапани виготовляються у стіновому або канальному виконанні та мають
один або два приєднувальні фланці залежно від типу виконання.
Клапани можуть комплектуватися антивандальною сіткою, а також декоративною алюмінієвою решіткою.

Вентилятори підпору повітря
серії ВЕНТС ВПВО
Призначені для створення підпору повітря в системах протидимової
вентиляції (до 55 °С) і мають продуктивність до 41 тис. куб. м/год. Така
висока продуктивність дозволяє їх застосовувати в системах загальнообмінної вентиляції з великою витратою повітря. Можуть використовуватися у виробничих, громадських, житлових, адміністративних та інших
будівлях.
Металевий корпус вентилятора з викатаними фланцями забезпечує високу жорсткість та мінімальні зазори між корпусом та лопатями. Пристрої
оснащені трифазними одношвидкісними електродвигунами. Лопаті особливої форми забезпечують високу ефективність обладнання при низькому рівні шуму.
VENTS Magazine, грудень 2018

63

під мікроскопом

КОХАННЯ
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Кохання – це хімія, біологія чи примхи
еволюції? Не претендуючи на істину,
наведемо 10 наукових фактів про любов,
які змусять вас по-новому поглянути
на це прекрасне почуття.

НАУКА
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Кохання сліпе

Майже як наркотик

Ця відома всім фраза знайшла
підтвердження, коли німецький дослідник Андреас Бартель
опублікував знімки мозку закоханих людей. Знімки показали,
що в період закоханості зони
мозку, відповідальні за негативні емоції та раціональні рішення, втрачають свою активність.
У той самий час у закоханих
чоловіків активнішою стає зона
кори великих півкуль, що відповідає за зір. Тому недарма кажуть, що чоловіки люблять очима. У жінок у цей період більшу
активність проявляє зона,
пов'язана з пам'яттю: вона запам'ятовує поведінку партнера
за певний час, щоб проаналізувати інформацію та зважити всі
«за» і «проти» стосунків.

Дослідниця з Ратгерського університету (США) Хелен Фішер
за допомогою томографії мозку
з’ясувала цікаву деталь: у мозку наркозалежних і закоханих
активнішими є ділянки, відповідальні за систему нагород.
Це пояснюється підвищеними
дозами дофаміну – речовини,
яка викликає задоволення. Подібним чином на мозок впливає
будь-яка залежність – алкогольна, героїнова, ігрова та любовна.

Пігулка від кохання
Якщо кохання – це залежність,
то, можливо, нещасливого кохання можна позбутися за допомогою таблеток? У закоханих
в крові спостерігається вкрай

НАУКА
низький вміст серотоніну, який можна
підвищити за допомогою антидепресантів. Досліди на мишах показали, що
штучне підвищення дози серотоніну
змушувало мишей кидати своїх постійних партнерів. В аптеках такі «ліки» сьогодні не купиш, але хто знає, можливо,
це лише питання часу, адже які перспективи відкриваються перед фармацевтичними компаніями!

Кохання – це лише
трюк еволюції
Дослідники-фізіологи та антропологи
дійшли висновку, що перебування в
довгострокових моногамних стосунках
є запорукою кращого здоров'я, а отже,
і виживання. Є дані, що предки людини, які жили 1,9 млн років тому, були
моногамними. Зосередженість на одному об'єкті кохання допомагає економити сили, не витрачаючи їх на інших
партнерів, щоб ефективно продовжити
рід і ростити дітей. На користь теорії
еволюційної природи кохання свідчить
і той факт, що воно триває від 1,5 до
трьох років. Такий термін є мінімальним, щоб батько брав участь у перших
роках життя дитини.

Вісім секунд
для любовної магії
Щоб закохатися, достатньо восьми секунд. Головне – подивитися в очі людині, яка вам подобається. Вченими було
доведено, що організм людини, яка
дивиться на об'єкт симпатії, виробляє
хімічну речовину фенілетиламін, яка
ініціює відчуття ейфорії, збудження та
сексуального бажання. Щоправда, наскільки тривалою є дія цієї речовини,
дослідники не уточнюють.

Таємниця
холодного серця
Іноді мозок не здатний продукувати
певний вид гормонів, що не дозволяє
людині відчувати повний спектр почуттів, властивих стану закоханості. Це
захворювання описали лікарі клініки
Майо (США) і назвали його гіпопітуїтаризмом. Лікарі поки не навчилися
лікувати цей стан. І хоча рівень гормонів можна відрегулювати, навряд чи
це можна порівняти зі справжньою романтикою кохання.

Яких чоловіків
обирають жінки?
У 30 країнах з різним індексом смертності були проведені дослідження, яких
саме чоловіків обирають жінки. Виявилося, що в країнах з якісною медициною та більш здоровим населенням
жінки віддають перевагу «фемінним»
та привабливим чоловікам. І навпаки, в
країнах з недостатньо якісною медициною та високою ймовірністю захворіти
жінки хочуть бачити в партнері «мачо»
з мужніми рисами. Це можна пояснити
бажанням обрати генетично здорового
батька для майбутніх дітей і залишити
більш здорове потомство.

Фото коханої людини
зменшує біль
Не лише присутність близької людини
здатна поліпшити самопочуття хворого. Іноді достатньо лише погляду
на його фотографію, щоб приглушити
біль. Це довів науковий експеримент,
проведений серед добровольців, які
відчували фізичний біль. Дві групи хворих грали у слова, при цьому учасники
однієї групи дивилися на фото близьких людей. У результаті тим хворим,
хто дивився на фотографії своїх коханих, ставало набагато легше, ніж тим,
хто просто грав у гру.

Новизна пробуджує
кохання
Освіжити забуті почуття неважко: опинившись у незнайомій обстановці, багато пар немов уперше бачать одне
одного. Мозок, реагуючи на будь-яку
новизну, виділяє підвищені дози дофаміну, пробуджуючи у пари початковий
драйв закоханості. Тому, щоб уникнути
сімейної рутини, психологи радять сімейним парам періодично влаштовувати собі романтичний вечір побачень.

Єдине, що має
значення – це кохання
Упродовж довгих 75 років учені Гарвардського університету (США) проводили
дослідження життєвого досвіду різних
людей, яке довело, що кохання – це головне в житті. Насправді почуття задоволеності та щастя залежать від одного
– чи є в житті людини кохання.
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На хвилях
свіжості
Осьові декоративні вентилятори ВЕНТС із низьким рівнем шуму та енергоспоживання.
Призначені для постійної або періодичної витяжної вентиляції санвузлів, душових,
кухонь та інших побутових приміщень.
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ВЕНТС
ВЕЙВ
Новий декоративний осьовий
вентилятор, виготовлений
на базі нової технічної платформи
з використанням унікальних
інноваційних рішень ВЕНТС.
Продуктивність вентилятора –
до 85 куб. м/год.
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Розрахунок систем вентиляції
та охолодження повітря громадських
будівель
Довгалюк В.Б., к.т.н., професор,
завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції КНУБіА,
Шишина М.О., асистент кафедри теплогазопостачання і вентиляції КНУБіА,
Вахула В.Р., асистент кафедри теплогазопостачання і вентиляції КНУБіА

Ч

инні нормативні документи [1, 2] висувають підвищені вимоги до енергоефективності систем формування
мікроклімату громадських будівель. Поширеним проектним рішенням, яке дозволяє забезпечити нормативні параметри повітряного середовища, є наступна схема організації повітрообміну (рис. 1). Система вентиляції забезпечує
подавання до приміщення мінімальної кількості зовнішнього повітря, а підтримання теплового режиму відбувається за
допомогою системи охолодження. Для охолодження повітря
часто використовують фанкойли, внутрішні блоки спліт-систем або інші охолоджувальні пристрої. В холодний період
року така система може використовуватись як система повітряного опалення.
Такі проектні рішення дозволяють подавати до приміщення
мінімально необхідну витрату зовнішнього повітря (санітарну
норму), що веде до зменшення типорозмірів вентиляційного
обладнання та габаритів повітропроводів. Розглянемо розрахунок запропонованої схеми організації повітрообміну на
базі обладнання виробництва «Вентс» (рис. 2).
Припливно-витяжна установка AirVENTS складається з припливного та витяжного вентиляторів, фільтрів, повітронагрівачів, повітроохолоджувачів, рекуператора. Застосування
рекуператора дозволяє утилізувати потенціал (теплоту або
холод) повітря, яке видаляється, що відповідає вимогам до

енергозаощадження у системах вентиляції. Широке застосування такі установки знаходять в громадських, офісних,
адміністративних будівлях, готелях, закладах громадського
харчування. Вони можуть обслуговувати як одне приміщення, так і групи невеликих приміщень з подібним тепловологісним режимом.
Особливість розрахунку систем з місцевими доводниками
полягає в тому, що у доводнику в більшості випадків процес
охолодження повітря супроводжується конденсацією вологи. Використання явної теплоти для визначення навантаження на доводник не завжди відображає фізичну суть процесу.
Явну теплоту можна використовувати у випадках, коли температура точки роси повітря, що забирається доводником,
нижча за середню температуру поверхні теплообмінника.
Тому при визначенні холодопродуктивності доводників
доцільно використовувати в розрахунках величину повної
теплоти Qhf та врахувати теплоту і вологу, що вносяться до
приміщення з припливним вентиляційним повітрям і створюють додаткове теплове навантаження. Процес побудови
I-d діаграми також відрізняється від побудови процесу для
центральних систем, оскільки температура повітря на виході
з доводника змінна і залежить від параметрів повітря, яке забирається доводником. На діаграмі можна окреслити лише
область допустимих значень.

Доводник

Видалення
повітря
Gext, t1

Gд, tin

Gд, tl

д

д

Подавання
повітря
Gext, tinц

Робоча зона
twz, ϕwz
Рис. 1. Принципова схема системи вентиляції з місцевими доводниками
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бочої зони Iwz, а після підбору обладнання проводиться уточнювальний розрахунок.
Окрім холодопродуктивності, для підбору обладнання необхідно визначити витрату повітря через доводник:
(8)
де Io – ентальпія повітря після обробки у доводнику, кДж/кг.
Параметри повітря після обробки у доводнику залежать від
параметрів холодоносія. Гранична температура повітря після
доводника становить:
(9)
Рис. 2. Припливно-витяжна установка AirVENTS з пластинчастим рекуператором
Запишемо рівняння повітряно-теплового та повітряно-вологісного балансу:
(1)
(2)

де twk – температура холодоносія на виході з доводника, °C.
Кінцеві параметри повітря після доводника визначаються за
допомогою побудови процесу на I-d діаграмі. На перетині
температури tf та лінії повного насичення ϕ = 100% отримаємо
точку f, що характеризує можливий граничний стан повітря.
Щоб отримати точку О, яка характеризує реальний стан повітря, необхідно знайти кутовий коефіцієнт променя процесу
ε, кДж/г:
(10)

де ΔQhf – надлишки повної теплоти у приміщенні, Вт;
W – виділення вологи у приміщенні, г/год.
Для систем вентиляції з рекуператором рівняння теплового
балансу набуває вигляду:
(3)
де
– кількість теплоти, що відбирається від зовнішнього
повітря в рекуператорі, Вт.
Вологісний стан повітря у пластинчастому рекуператорі не
змінюється, тобто відбирається тільки явна теплота:
(4)
де

– температура повітря на виході з рекуператора, °C.

Температуру повітря на виході з рекуператора можна з достатньою точністю визначити за залежністю:
(5)
де text – температура зовнішнього повітря, °C;
θ – коефіцієнт ефективності рекуператора;
tl – температура повітря, яке видаляється, °C.

При визначенні вологонадходжень до приміщення необхідно враховувати вологу, що вноситься з припливним повітрям.
Оскільки вологовиділення у приміщеннях громадських будівель незначні, можна прийняти вологовміст повітря, яке видаляється, таким, що дорівнює вологовмістові робочої зони
(dl = dwz).
Промінь процесу проводиться через точку f. На перетині
променя процесу та відносної вологості 90–95% буде знаходитись точка О. На перетині з ізотермою twz отримаємо точку
wz, що характеризує стан повітря в робочій зоні.
На основі отриманих значень підбираються доводники та
уточнюється ентальпія повітря після обробки:
(11)
де
– фактичні значення повної холодопродуктивності
та витрати повітря.
Приклад розрахунку з побудовою процесів обробки повітря
в I-d діаграмі (рис. 3) для конференц-зали в теплий періоду
року наведено нижче.

Приміщення громадських будівель зазвичай невисокі (3–5 м).
За таких умов при схемі організації повітрообміну «зверху-вгору» коефіцієнт ефективності організації повітрообміну
Kl = 1–1,1. Тоді температура повітря, яке видаляється, дорівнює:
(6)
Відповідно до залежності (4) навантаження на доводник
становить:
(7)
Оскільки на даному етапі розрахунку ентальпія повітря, яке
видаляється, Il невідома, підставляємо відому ентальпію ро-

Вихідні дані:
Назва приміщення: конференц-зала.
Кількість людей: 80 осіб.
Параметри зовнішнього повітря:
- температура text = 27,4 °C;
- ентальпія Іext = 58,9 кДж/кг.
Параметри внутрішнього повітря:
- twz = 24 °C;
- φ = 55 %.
Теплонадходження від сонячної радіації: Qс.р. = 8010 Вт.
Теплонадходження від штучного освітлення: Qосв = 2200 Вт.
Надлишки явної теплоти від людей: Qh = 5200 Вт.
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Надлишки повної теплоти від людей: Qhf = 11600 Вт.
Кількість вологи Wвол = 9200 г/год.
Схема організації повітрообміну: «зверху-вгору».
Витрата зовнішнього повітря Gext = 6300 кг/год.
Зовнішнє повітря подається за допомогою припливно-витяжного агрегата AirVENTS AV-09 з пластинчастим рекуператором.
Порядок розрахунку:
1. Побудова починається з нанесення на І-d діаграмі точки
EXT. Температура зовнішнього повітря після теплообмінного
утилізатора місцевого припливного апарата визначається за
допомогою коефіцієнта ефективності рекуператора (прийнято 65%):
ц
tпр
= 27,4 – 0,65∙(27,4 – 26,4) = 26,7 °C
Визначаємо температуру повітря, яке видаляється:

Від точки EXT по лінії постійного вологовмісту d = const опуц
скаємось до температури tпр = 26,7 °C і ставимо точку INц,
що характеризує параметри припливного повітря, яке надходить з вентиляційної установки.
2. Визначаємо додаткове навантаження на доводник (на охолодження припливного повітря, яке надходить із вентиляційної установки).
Кількість теплоти, що відбирається від зовнішнього повітря
у рекуператорі:

Навантаження на доводник:

3. Визначаємо кут променя процесу зміни стану повітря в приміщенні з урахуванням додаткового навантаження:

6. За даними каталогів виробників приймаємо три доводники з витратою повітря 2760 кг/год та повною холодопродуктивністю 12900 Вт. Фактичне навантаження на один доводник складе:

7. Уточнюємо кінцеві параметри повітря на виході з доводника:

8. Отримані параметри повітря зводимо до таблиці:
Точка

Опис

t, °C

I,
кДж/
кг

d,
г/кг

ϕ%

ext

Зовнішнє повітря

27,4

58,9

12,4

54

inц

Припливне повітря від
системи вентиляції

26,7

57,5

12,4

56

f

Граничний стан повітря у доводнику

13

34

9,3

100

О

Кінцевий стан охолодженого повітря після доводника

15,5

40,5

9,9

90

inк

Фактична після охолодження у доводнику

18

45,0

10,6

84

wz

Робоча зона (нормативні параметри)

24

49,5

10,2

55

wz’

Робоча зона (фактичні параметри)

24

56,0

12,8

69

l

Повітря, що видаляється

26,4

61,1

13,6

64

Як видно з розрахунку, фактичні параметри повітря у робочій
зоні приміщення знаходяться в межах нормативних.
4. Визначаємо граничну температуру повітря після доводника:
Температура отепленого холодоносія twk для водяних систем 12–14 °C
tf = 12 + 1 = 13 °C.
На перетині tf і лінії насичення повітря ϕ = 100% ставимо точку f, що характеризує граничний стан повітря у доводнику.
Із отриманої точки на лінії насичення проводимо лінію кута
променя процесу ε = 5,3 кДж/г. На перетині цієї лінії з ізотермою twz = 24 °C отримуємо точку WZ. Визначаємо параметри
повітря в робочій зоні.
На лінії, що показує зміну стану повітря в приміщенні, а також процес охолодження повітря в канальній установці знаходять точку О, що характеризує кінцевий стан осушення і
охолодження повітря після доводника при значенні кінцевої
відносної вологості повітря ϕо = 90%. Визначаємо параметри
повітря в цій точці.
5. Визначаємо витрату повітря через доводник:
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У холодний період року система вентиляції працює як прямотічна. Потрібно перевірити, чи достатньо розрахованої
кількості зовнішнього повітря для асиміляції теплонадлишків. Для цього побудуємо І-d діаграму процесу обробки повітря для холодного періоду року (рис. 4).
Вихідні дані:
Назва приміщення: конференц-зала.
Кількість людей: 80 осіб.
Параметри зовнішнього повітря:
- температура text = –20 °C;
- ентальпія Іext = –18,9 кДж/кг.
Параметри внутрішнього повітря:
- twz = 22 °C;
- ϕ = 55 %.
Теплонадходження від штучного освітлення: Qосв = 2200 Вт.
Надлишки явної теплоти від людей: Qh = 8000 Вт.
Надлишки повної теплоти від людей: Qhf = 12 000 Вт.
Кількість вологи Wвол = 6000 г/год.
Схема організації повітрообміну: «зверху-вгору».
Витрата зовнішнього повітря Gext = 6300 кг/год.

ПРОЕКТУВАННЯ
Зовнішнє повітря подається за допомогою припливно-витяжного агрегата AirVENTS AV-09 з пластинчастим рекуператором.
Порядок розрахунку:
1. Побудова починається з нанесення на І-d діаграмі точки
EXT. Температура зовнішнього повітря після теплообмінного
утилізатора місцевого припливного апарата визначається
за допомогою коефіцієнта ефективності рекуператора (прийнято 65%):
tr = –20 + 0,65∙(24,2 – (–20)) = 8,7 °C
Визначаємо температуру повітря, яке видаляється:
Від точки EXT по лінії постійного вологовмісту d = const піднімаємось до температури tr = 6,0 °C і ставимо точку r, що
характеризує параметри припливного повітря після обробки
в рекуператорі.

Визначимо кількість теплоти, що асимілюється припливним
повітрям:

Асиміляційна здатність припливного повітря перевищує наявні теплонадходження. Температура припливного повітря
визначається з розрахунку повітророзподілення (у цій статті
не наведений) і становить 21 °C. Тоді асиміляційна здатність
становитиме 29 600 Вт.
На І-d діаграмі видно, що відносна вологість повітря не відповідає нормативній, тому необхідно передбачати додаткове зволоження повітря у припливному агрегаті за допомогою секції зволоження.

2. Визначаємо параметри повітря, яке видаляється (точка l).
Для цього нам необхідно розрахувати вологовміст повітря,
яке видаляється. Визначимо його з умови, що всі вологонадлишки асимілюються зовнішнім повітрям.

На перетині температури t1 та вологовмісту d1 отримаємо
точку l, що характеризує параметри повітря, яке видаляється.
3. Визначаємо кут променя процесу зміни стану повітря в
приміщенні:

Проводимо лінію променя процесу через точку l, і на перетині лінії променя процесу та лінії dext = const отримуємо
точку in, що характеризує параметри припливного повітря,
а на перетині променя процесу з ізотермою twz отримуємо
точку wz, що характеризує параметри повітря у робочій зоні
приміщення.
4. Отримані параметри повітря зводимо до таблиці:

а)

б)

Рис. 3. Побудова в І-d діаграмі процесу обробки повітря в теплий (а) та холодний (б) періоди року
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СМАЧНОГО!

РЕКОМЕНДОВАНИЙ НАПІЙ
Смузі «Полуничний смарт»

Лосось
із полуницею,
запечений
під сиром

(подається з
полуничною сальсою)
ПРИГОТУВАННЯ
Лосось із полуницею. Філе лосося замаринувати сіллю і перцем. Полуницю нарізати кубиком, обгорнути шматочками
лосося і закріпити шпажками. Покласти зверху сир Буко або
Філадельфія. Посипати кунжутом. Запікати в духовці впродовж
20 хвилин за температури 180 0С.
Полунична сальса. Фрукти помити, почистити й нарізати дрібними кубиками. Додати нарізану зелень кінзи, спеції за смаком і заправити оливковою олією.
Смузі «Полуничний смарт». Полуницю помити. Всі інгредієнти покласти в чашу блендера та збити до однорідної маси.
Перелити у склянку і прикрасити м'ятою.

ІНГРЕДІЄНТИ (НА 1 ПОРЦІЮ)
Лосось із полуницею:
 філе лосося – 220 г;
 полуниця свіжа – 30 г;
 сир Буко або Філадельфія – 30 г;
 сіль, перець чорний
мелений – за смаком.

Полунична сальса:
 полуниця свіжа – 30 г;
 манго – 15 г;
 авокадо – 15 г;
 цибуля червона (салатна) – 5 г;
 перець гострий або соус
Табаско (за смаком) – 1 г;
 кінза (зелень) – 2 г;
Смузі «Полуничний смарт»:  оливкова олія – 10 г;
 полуниця свіжа – 115 г;
 сік лимона, сіль – за смаком.
 апельсиновий сік
або фреш – 80 г;
 питний йогурт – 65 г;
 мед – 10 г;
 м'ята – 3 г.

Смачного!
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У кожного є такі
місця, про які
забути неможливо
хоча б тому,
що там повітря
пам'ятає твоє
щасливе дихання
Еріх Марія Ремарк
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