MAGAZINE

5

№
вересень
2019

УСЕ ПРО ВЕНТИЛЯЦІЮ І НЕ ТІЛЬКИ

VENTS Magazine, вересень 2019

1

ОБЕРИ

СВІЙ КОЛІР

2

Квайт Диск

Квайт Диск

червоний

вінтаж

VENTS Magazine, вересень 2019

Квайт Диск

Квайт Диск

хром

алюмінієвий лак

VENTS Magazine, вересень 2019

3

ЗМІСТ

18
6

12

16
20

38
28

54
44

72
4

VENTS Magazine, вересень 2019

60

64

ЗМІСТ

VENTS Magazine
№5, вересень 2019 р.

6

16

Події
ВЕНТС на ISH 2019: під знаком енергозаощадження
та інтелектуальних технологій
Інтерес до продукції ВЕНТС на Близькому
Сході зростає
ВЕНТС показав орієнтири для вітчизняної
вентиляційної галузі
Підприємство
Вентиляція ВЕНТС заграє новими яскравими фарбами
Студенти виявляють усе більший інтерес до ВЕНТС
VENTS Selector: ваш особистий експерт з підбору
вентиляційного обладнання

20

28

38

44

54

60

64

Планета
Міста з високим IQ
Технології
Розумна вентиляція ВЕНТС
Виробництво
На шляху до досконалості
Новинки ВЕНТС
Стильний інтелектуал
Компактні максималісти
Економний універсал
Майстер із комфорту
Кругозір
Космічна подорож
Рішення
Повітря вищого СО2рту
Будьте здорові!
У пошуках кисню та фітонцидів

Свідоцтво про реєстрацію
КВ №21977-11877Р,
зареєстроване 25.03.2016 р.
Міністерством юстиції України
Засновник і видавець
ПрАТ «Вентиляційні системи»
Головний редактор,
дизайн, верстка
Олег Колодій
(044) 406-36-25
E-mail: magazine@vents.ua
Літературний редактор, коректор
Ольга Фесенко
Технічний консультант
Тарас Ткаченко
Фотограф
Олексій Коломієць
Дизайнер
Наталія Кіколенко
3D-дизайнер
Дар'я Ковтанюк
Адреса редакції
м. Боярка, вул. Соборності, 36
http://vents-magazine.com
Журнал виходить до 6 разів
на рік
Наклад – 3000 примірників
Журнал розповсюджується
за редакційною передплатою,
на галузевих виставках,
у будівельно-господарських
маркетах, а також надходить
компаніям, що працюють на ринку
вентиляційного обладнання
і послуг
Друк журналу
Друкарня «Прайм Прінт»
тел. (044) 592-35-06,
(067) 549-87-80
Концепція, зміст і дизайн журналу
є інтелектуальною власністю
ПрАТ «Вентиляційні системи»,
що охороняється законом
При передруку матеріалів
посилання на журнал
VENTS Magazine є обов’язковим
У журналі використані
фотографії з фотобанків
www.shutterstock.com,
www.depositphotos.com
Відповідальність за зміст
реклами та стилістичне
оформлення рекламних макетів
несе рекламодавець
VENTS Magazine, вересень 2019

5

ПОДІЇ

ВЕНТС на ISH 2019:
під знаком енергозаощадження
та інтелектуальних технологій

С

ередина березня поточного
року відзначилася проведенням виставки ISH 2019 – однієї
з наймасштабніших промислових
подій Європи. Компанія «Вентиляційні
системи» скористалася нагодою представити свою продукцію європейській
публіці і традиційно взяла участь у
цьому заході. На сучасному двоповерховому стенді загальною площею
майже 150 кв. м були продемонстровані як останні розробки компанії, так
і вже добре відомі на світовому ринку
продукти та рішення.
Виставка проходила 11-15 березня
у Франкфурті-на-Майні (Німеччина),
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зібравши на одному майданчику
представників близько 2500 компаній
з усього світу. На території площею
понад 300 тис. кв. м відвідувачі та
учасники виставки мали змогу ознайомитися не тільки з продукцією та
рішеннями у вентиляційній галузі, а й
з передовими технологіями енергозаощадження та економії природних
ресурсів, системами опалення та кондиціювання повітря та іншим обладнанням HVAC-індустрії.
Нові розробки «Вентс» були представлені на стенді Blauberg Group,
частиною якої компанія є. «У цьому
році ми зробили акцент на інтелекту-
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На виставці
ISH-2019 компанія
«Вентиляційні системи»
зробила акцент
на інтелектуальних
технологіях

альних технологіях. На нашому стенді
були представлені вентиляційні установки з удосконаленою автоматикою,
яка включає WiFi-керування, нові
режими роботи, зручні індикатори,
змогу підключення різних датчиків
для ще ретельнішого контролю
за чистотою повітря. Звісно, були
представлені нові промислові вентилятори, а також новинки у такому
важливому сегменті, як димовидалення. Деяке обладнання можна було
перевірити в роботі», – прокоментувала бренд-менеджер Blauberg Group
Олена Мар'яненко.

Серед представлених новинок варто
виділити побутові декоративні вентилятори ВЕНТС Ейс та Бейс. Ці моделі
мають широкий асортимент змінних
фронтальних панелей, що дозволяє
інтегрувати їх у будь-який інтер'єр.
Ще одна цікава новинка побутової
вентиляції від компанії «Вентиляційні
системи» – енергоощадні безшумні
вентилятори ВЕНТС Квайт-Майлд із
датчиками руху та рівня вологості.
Новинками відзначилася і децентралізована вентиляція ВЕНТС. На стенді
компанії був представлений прототип провітрювача ТвінФреш Стайл зі
спеціальною конструкцією лицьової
панелі, яка забезпечує захист від
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зворотного потоку повітря та поривів
вітру. Не меншу увагу гостей виставки до себе привернув і провітрювач
ТвінФреш Експерт із керуванням
через Wi-Fi.
На базі припливно-витяжної установки
ВУТ 350 ВБ ЕС A25 та системи повітропроводів FlexiVent на стенді була
сформована модель повністю
укомплектованої системи
вентиляції. Сама установка оснащена сучасною
автоматикою з розширеним функціоналом
керування.

розподільником повітря КПР 200 МП.
Ці пристрої незамінні у разі виникнення пожежі, оскільки дозволяють
відвести продукти горіння в бік від
шляхів евакуації людей і тим самим
гарантують їхню безпеку.
По-справжньому здивував гостей стенду агрегат обробки повітря AirVENTS,
роботу якого можна було протестувати
на місці. Модульність таких агрегатів
дозволяє створити компактну і повністю укомплектовану систему вентиляції практично для будь-яких приміщень. Такі установки комплектуються
фільтрами для очищення повітря, а

У категорії промислової вентиляції
увагу гостей привернула до себе серія
високопродуктивних вентиляторів
ТТ ПРО, особливо нова модель ВЕНТС
ТТ ПРО 455 ЕС, яка оснащена енергоефективним EC-двигуном із низьким
енергоспоживанням. Також багатьох
зацікавила серія канальних відцентрових вентиляторів КСБ К2 в тепло- і
звукоізольованому корпусі, які вирізняються високою продуктивністю (до
7000 куб. м/год).
У сегменті димовидалення відвідувачі
могли ознайомитися з потужними
осьовими вентиляторами ВЕНТС
ВПВО, відцентровими імпульсними вентиляторами ВЕНТС ICF та

також пластинчастими або роторними
рекуператорами.
«Подібні великі виставки – це не лише
майданчики, які дозволяють знайти
нових клієнтів, а й чудова нагода
зустрітися з партнерами, обговорити актуальні питання та ознайомити
їх з останніми новинками. Тому на
нашому стенді постійно проходили
жваві дискусії, які потім переростали в обмін досвідом. Щороку наша
компанія демонструє публіці щось
нове та цікаве, і на майбутніх виставках ми також постараємося чимось
здивувати і виправдати очікування
наших клієнтів», – підсумувала Олена
Мар'яненко.
VENTS Magazine, вересень 2019
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Інтерес до продукції ВЕНТС
на Близькому Сході зростає
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О

станніми днями листопада минулого року в місті Дубаї (ОАЕ) традиційно проходила найбільша в
регіоні виставка будівельної індустрії The
Big 5. Компанія «Вентиляційні системи»,
яка добре запам’яталася учасникам і
гостям минулорічної виставки, традиційно взяла в ній участь та представила свої
новітні розробки.
The Big 5 – це найбільша міжнародна
подія для представників будівельної та
суміжних галузей, що збирає на одному
майданчику виробників і споживачів з
усього світу. Уже багато років виставка
слугує своєрідними воротами в будівельний ринок Близького Сходу і Північної
Африки. Цього року експозиції учасників
були представлені у п'яти секторах: інженерні мережі та послуги, інтер'єр та оздоблення, каркаси будівель та спеціальні
конструкції, будівельний інструмент
та матеріали, будівельні технології та
інновації. Крім того, The Big 5 включала
навчальну програму, що складається з
тематичних конференцій і десятків сертифікованих тематичних семінарів.
Продукцію компанії «Вентс» у цьому
році можна було побачити на стенді
Blauberg Group, частиною якої вона є. Тут
були широко представлені нещодавні
новинки ВЕНТС у сегменті побутової
вентиляції – енергоефективні побутові
вентилятори ЛДА Голд, Вейв, Фліп, Солід

з різними варіантами лицьових панелей,
Квайт Стайл і Квайт Стайл А. Численні
гості стенду також мали змогу ознайомитися з вентиляційними установками
для протидимної вентиляції – даховими
відцентровими вентиляторами димовидалення ВЕНТС ВКДВ та осьовими вентиляторами середнього тиску ВЕНТС ВПВО.
Порадувала компанія і своїми найсвіжішими розробками – зокрема, новими
побутовими вентиляторами Ейс і Бейс.
Ці новинки цікаві, перш за все, своїм широким набором декоративних панелей,
які відрізняються формою, кольором,
матеріалом та рельєфністю. Завдяки
великій кількості змінних панелей Ейс і
Бейс дозволять легко і швидко освіжити
інтер'єр приміщення, не змінюючи саму
систему вентиляції, що дуже зручно при
ремонті або зміні декору.
Участь у виставці The Big 5 дозволила
компанії «Вентс» не тільки продемонструвати свої новинки, а й провести велику кількість ділових зустрічей, обмінятися інформацією зі своїми партнерами
та клієнтами у близькосхідному регіоні,
а також ознайомити користувачів з найбільш ефективними рішеннями у сфері
вентиляції. Кількість результативних
контактів на The Big 5, яка збільшується
з року в рік, свідчить про одне: популярність продукції ВЕНТС на Близькому
Сході неухильно зростає.
VENTS Magazine, вересень 2019
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ВЕНТС
показав орієнтири
для вітчизняної
вентиляційної галузі

У

середині травня цього року в
Києві проводилася 21 міжнародна
промислова виставка «Акватерм
Київ». Завдяки своїм масштабам та концепції виставка стала ефективним маркетинговим інструментом для розвитку
бізнесу та чудовою платформою для
презентації продукції у сфері енергоефективних систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання,
відновлюваної енергетики, сантехніки
та басейнів. Користуючись нагодою,
компанія «Вентиляційні системи» взяла
участь у цьогорічному заході і представила свої останні розробки.
Стенд компанії викликав неабиякий інтерес серед відвідувачів виставки, адже
саме тут можна було побачити майбутнє вентиляційної галузі на найближчі
роки. Вентиляційний лідер і цього разу
виправдав очікування спеціалістів, продемонструвавши найсучаснішу продукцію та рішення.
Значна увага гостей стенду була прикута
до припливно-витяжних установок серій
ВУТ/ВУЕ 270 В5Б ЕС та ВУТ/ВУЕ 180 П5Б
ЕС. Такий інтерес передусім був викли-
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каний тим, що корпуси цих установок
виконані зі спіненого поліпропілену
(EPP). Це абсолютно нове рішення на
українському ринку, вперше запропоноване компанією «Вентс». Корпуси з EPP
мають низку беззаперечних переваг.
По-перше, цей матеріал має високі
показники міцності та еластичності, що
виключає деформацію корпусу. По-друге, використання спіненого поліпропілену дозволяє досягти високих показників
герметичності конструкції та звести до
мінімуму тепловтрати і рівень шуму.
По-третє, завдяки малій вазі корпусу
установка має невелику загальну вагу –
лише 14 кг. По-четверте, завдяки формованим елементам корпусу установка
легко розбирається та складається, що
значно полегшує сервісне обслуговування. По-п'яте, при монтажі установку
можна розміщувати в будь-якому положенні (вертикально, горизонтально,
вздовж і впоперек) завдяки тому, що
патрубок для відведення конденсату
та піддон можуть бути встановлені на
потрібній стороні виробу. Додамо, що
пристрої оснащені рекуператорами для

ПОДІЇ
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відновлення тепла витяжного повітря
та сучасною автоматикою з можливістю
керування ними за допомогою Wi-Fi.
Сегмент децентралізованої вентиляції дивував гостей виставки новими
установками Мікра 200 Е ЕРВ WiFi,
Мікра 100 ЕРВ WiFi та Мікра 55, а також
провітрювачами ТвінФреш Комфо РА-50
та Vento Expert A50-1 Pro. Ці сучасні вентиляційні пристрої дозволяють повертати до приміщення тепло витяжного
повітря, що зменшує навантаження на
системи опалення холодної пори року.
Крім того, децентралізовані установки
оснащені автоматикою з розширеним
функціоналом та можливістю керування
за допомогою Wi-Fi.
Особливий інтерес у відвідувачів викликала установка Мікра 55, оснащена
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високоефективним трубчастим теплообмінником і двома ЕС-вентиляторами,
що встановлюються у стіні. Таке технічне
рішення дозволяє максимально знизити
шум у приміщенні і значно зменшити
габарити самої установки. Зменшені
розміри Мікри 55 (товщина – менше
8 см, висота і ширина не перевищують
40 см) дозволяють найбільш оптимально
розмістити кімнатний блок у приміщенні. Установка оснащена потужною системою фільтрації, байпасом і керується за
допомогою додатка iOS та Android через
Wi-Fi або за допомогою пульта (вбудованого або виносного).
У категорії побутової вентиляції було
презентовано потужні витяжні вентилятори серій Квайт, Силента та iFan,
а також останні розробки компанії

ПОДІЇ
– вентилятори BODO і Gloss. Квайт і
Силента вирізняються низьким енергоспоживанням та мінімальним рівнем
шуму. Вентилятори iFan мають широкий
інтелектуальний функціонал з можливістю керування за таймерами, датчиками
руху та рівнем вологи. На стенді вони
були представлені в різних декоративних
варіаціях. Якщо вищезгадані вентилятори вже добре відомі на ринку, то інноваційні новинки BODO і Gloss стали для
відвідувачів приємним відкриттям.
BODO – це витяжний осьовий вентилятор з інтелектуальною системою контролю і керування. Пристрій вирізняється мінімалістичним круглим дизайном, який
легко впишеться в інтер'єр більшості
приміщень, наявністю датчиків контролю
якості повітря, вологості, температури і
датчика руху. Керування вентилятором
здійснюється за допомогою додатка iOS
або Android через Wi-Fi, а також за допомогою вбудованих сенсорних кнопок.
Вентилятор Gloss має лаконічну лицьову
панель, виготовлену з натурального
скла, на якій відображаються параметри
мікроклімату приміщення (відносна вологість і температура). Багатошвидкісний
режим роботи DC-двигуна і крильчатка
MixFlow забезпечують тиху й продуктивну роботу вентилятора.
У категорії промислової та комерційної вентиляції відвідувачі мали змогу
ознайомитися з різними моделями та
модифікаціями осьових, відцентрових та
вентиляторів змішаного типу. Зокрема,
гостям виставки було представлено вентилятори серій ВКМц 125, ТТ 125 ПРО,
ТТ Сайлент-М 125, ВЦН 100, ВП 125,
ВКП 100 та інші. На стенді також було
представлено одну з перспективних
наукових розробок компанії – агрегат
обробки повітря AirVENTS серії CFP.
При розробці агрегатів цієї серії були
враховані побажання та рекомендації
провідних фахівців будівельно-монтажних компаній, які активно застосовують
кліматичне обладнання ВЕНТС на різних
об'єктах житлового та комерційного
будівництва. Основна перевага AirVENTS
– модульність, що дозволяє обрати
оптимальну конфігурацію агрегата
відповідно до конкретних умов проекту будівлі, врахувати всі особливості
архітектури вентиляційних камер, де
розміщується це обладнання. Агрегати
обробки повітря AirVENTS обладнані
сучасною автоматикою компанії Carel.
Залежно від потреб замовника установки можуть комплектуватися індивідуальними елементами керування.

З-поміж іншої продукції варто виділити
систему вентиляційних каналів FlexiVent,
широкий асортимент повітророзподільних решіток та дизайн-концепт
побутових вентиляторів Ейс і Бейс, який
включає велику кількість універсальних
декоративних панелей. Модульна система каналів FlexiVent, на думку більшості
наших клієнтів із числа спеціалізованих
монтажних компаній, визнана найуспішнішою науково-технічною розробкою
«Вентс» у 2018 році. Її затребуваність
на українському вентиляційному ринку
доведена великими замовленнями з
виготовлення повітропроводів і комплектувальних на виробничих потужностях компанії. FlexiVent є найбільш
вдалим рішенням для створення систем
вентиляції та кондиціювання при
будівництві або реконструкції індивідуальних будинків. Ця система вдало
поєднується з пластиковими каналами
Пластивент та оцинкованими повітропроводами Спіровент. Беззаперечною
перевагою FlexiVent є висока швидкість
монтажу без застосування спеціальних
інструментів, що дозволяє монтажним
компаніям збільшити ефективність
робіт з установлення систем вентиляції
і значно скоротити терміни здавання
об'єктів в експлуатацію. Додамо, що
система FlexiVent включає канали, які
мають антибактеріальні та антистатичні
властивості. Антибактеріальні повітропроводи особливо стійкі до руйнування,
причиною якого може стати тривалий
вплив бактерій.
Та на цьому приємні сюрпризи від
«Вентс» не закінчилися. Гості стенду
мали змогу особисто перевірити в роботі
практично всі представлені пристрої.
Кожного дня компанія проводила цікаві
конкурси та лотереї, зокрема, змагання
зі складання провітрювачів ТвінФреш та
Vento Expert на швидкість. Здивувало те,
що у цьому протистоянні гарний результат продемонстрували жінки, зруйнувавши існуючі стереотипи та залишивши
чоловіків позаду. Переможці отримали
в подарунок провітрювач Vento Expert
A50-1 Pro. Також щодня проводилися розіграші призів серед усіх зареєстрованих
гостей стенду. Щасливці нагороджувалися сучасними побутовими вентиляторами
ВЕНТС Квайт і різноманітною сувенірною
продукцією. Цікаво, що одним з переможців розіграшу знову-таки стала жінка
– пані Людмила, яка саме цього дня
святкувала свій 75-й день народження.
І це не дивно, адже з «Вентс» можливі
будь-які приємні несподіванки.
VENTS Magazine, вересень 2019
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Вентиляція ВЕНТС
заграє новими
яскравими фарбами

П

опулярність продукції ВЕНТС в
усьому світі неухильно зростає,
тому особливу увагу компанія
«Вентиляційні системи» приділяє розширенню виробничих площ та модернізації
обладнання. Нещодавно ми повідомили
про відкриття на підприємстві нового
майданчика з переробки пластмас, і ось
чергова важлива подія: відкриття нового
цеху фарбування.
До запуску цього цеху на підприємстві
функціонували три фарбувальні дільниці:
одна дільниця автоматичного порошкового фарбування та дві дільниці ручного фарбування з використанням однопостових
апаратів ручного напилювання. За останні
два роки площа офарбованих поверхонь
збільшилася вдвічі. Активне зростання
виробництва привело до необхідності
розширення виробничих площ, тому було
ухвалено рішення запустити новий цех
фарбування.
Нова дільниця отримала найсучаснішу
лінію автоматичного порошкового фарбування Gema. Це технологічний комплекс
обладнання для попередньої підготовки
поверхні, нанесення порошкового покриття на метал і подальшого запікання в печі
полімеризації. Лінія буде використовуватися для фарбування виробів промислової
вентиляції та моноблокових приплив-

но-витяжних пристроїв. Заплановано, що
робота нового цеху фарбування дозволить
збільшити загальну площу офарбованих
поверхонь до 130 тис. кв. м на місяць.
Однією з переваг нової лінії є можливість
фарбування виробів завдовжки до двох
метрів, які виготовляються на підприємстві
у великій кількості. Порівняно з раніше
встановленою автоматичною лінією нове
обладнання більш автоматизоване, має
більшу потужність та продуктивність,
забезпечує краще оброблювання виробів
перед фарбуванням, а також споживає
менше електроенергії. Для зміни кольору
на новій лінії потрібно всього лише 15–20
хвилин. Безперечною перевагою нової
дільниці є її розташування біля цеху металовиробів, що спростить та прискорить
транспортування напівфабрикатів для їх
подальшого фарбування.
Відкриття нового цеху фарбування дозволило компанії «Вентс» зробити черговий
важливий крок у своєму розвитку. Тепер
підприємство зможе не тільки збільшити
кількість офарбованих виробів за одиницю часу, але й потішить споживачів ще
кращою якістю продукції.
На фото: начальник нового цеху фарбування Василь Коваленко перевіряє
готовність обладнання до роботи.
VENTS Magazine, вересень 2019
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Студенти виявляють
усе більший інтерес до ВЕНТС

У

рамках програми співпраці з
низкою навчальних закладів
України компанія «Вентиляційні
системи» відкрила новий сезон екскурсій на підприємство для майбутніх
фахівців. Нещодавно нашими гостями
стали викладачі та студенти першого
курсу кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних
волокон Київського національного
університету технологій та дизайну
(КНУТД).
На сьогодні дуже важливо, щоб теоретичні знання, отримані студентами
в навчальних закладах, могли вчасно
закріплюватися на практиці. Сучасні
виробничі технології та обладнання
настільки динамічні у своєму розвитку, що вимагають від сьогоднішніх і
майбутніх фахівців постійного вдо-
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сконалення своїх практичних знань.
Компанія «Вентс» вважає своїм
обов'язком допомагати студентам у
набутті таких знань і ділитися з ними
своїм багатим досвідом.
Під час екскурсії студенти КНУТД побували практично у всіх цехах величезного підприємства і змогли на власні
очі побачити, як працює сучасний
промисловий гігант. У цехах з переробки пластмаси гості спостерігали, як
відбувається процес лиття пластмаси
під тиском, а також ознайомилися з
технологією екструзії та коекструзії.
На інших виробничих дільницях
студенти змогли простежити за процесами виготовлення інструментального оснащення, пластикових вентиляційних решіток, металовиробів
та припливно-витяжних установок.

Екскурсанти також побували у новому
цеху порошкового фарбування, який
нещодавно було введено в дію. На
завершення екскурсії гостям було
продемонстровано зразки найсучаснішого вентиляційного обладнання, яке
представлене у виставковому центрі
компанії.
Підприємство «Вентиляційні системи» відкрите для всіх, хто цікавиться
сучасним промисловим виробництвом
і пов'язує з ним своє майбутнє. Для
студентів і фахівців подібні екскурсії є
чудовою нагодою вивчити сучасний
виробничий процес, ознайомитися
з умовами роботи на підприємстві,
поспілкуватися зі співробітниками
промислового гіганта та отримати
відповіді на свої запитання. Ласкаво
просимо на «Вентс»!

ПІДПРИЄМСТВО

VENTS Selector: ваш особистий
експерт з підбору вентиляційного
обладнання

К

омпанія «Вентиляційні системи»
випустила унікальну інтерактивну онлайн-програму підбору
обладнання Vents Selector. Софт призначений для професійного використання монтажниками, проектувальниками та фахівцями вентиляційної
галузі.
Програма Vents Selector спростить і
зробить максимально зручним підбір
вентиляційного обладнання, яке
випускає підприємство. Завдяки Vents
Selector зникає потреба у пошуку
потрібного продукту в каталогах або
на веб-порталах. Досить ввести у
відповідні поля необхідні вимоги до
обладнання, і програма за один клік
підбере пристрій, який найкраще
відповідатиме вашим потребам. Залежно від необхідності того чи іншого
рішення для систем вентиляції у Vents
Selector передбачено дев’ять окремих

калькуляторів, які дозволяють підібрати такі типи обладнання: промислові
вентилятори; вентиляційні установки з
рекуперацією тепла; припливні агрегати; рекуператори; електричні нагрівачі;
водяні нагрівачі; водяні охолоджувачі;
фреонові охолоджувачі; напівжорсткі
канали FlexiVent.
Підбір обладнання в кожному калькуляторі здійснюється з урахуванням
індивідуальних чинників та параметрів. Наприклад, при виборі напівтвердих каналів враховуються норми
повітрообміну для певних країн, типи
приміщень, їхня кількість, площа та
ін.; при виборі вентиляторів – необхідна витрата повітря, статичний тиск,
кількість фаз, напруга та ін.; при виборі
нагрівачів та охолоджувачів враховуються різні кліматичні умови. Такий
алгоритм дозволяє підібрати вентиляційні пристрої або комплектувальні,

які найкраще підійдуть для вирішення
конкретних завдань.
Vents Selector має зручні навігацію
та інтерфейс, а також п’ять мовних
версій (українська, російська, англійська, німецька та польська мови). У
програмі передбачено кілька способів
збереження даних. Свій проект можна
експортувати у форматі PDF або
створити особистий обліковий запис
і зберігати проект там. Для створення
облікового запису необхідно авторизуватися у Vents Selector традиційним
способом або через соціальні мережі.
При виникненні додаткових запитань у програмі підбору діє служба
підтримки, яка оперативно допоможе
вирішити виниклі труднощі.
Ознайомитися з програмою Vents
Selector і підібрати обладнання можна
за адресою https://vents-selector.com
або за вказаним вище QR-кодом.
VENTS Magazine, вересень 2019
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МІСТА
з високим IQ
Більшість із нас уже давно звикли до того, що життя в місті
пов'язане з різними супутніми проблемами, вирішити які
не завжди можливо. Напевно, вам доводилося стикатися з
довгими чергами у поліклініках та інших державних установах.
І ви вже точно проводили безліч дорогоцінного часу в заторах
на дорогах. І, можливо, навіть засмучувалися, що через велике
завантаження вам не завжди вистачає часу для догляду за
своїми літніми родичами. Однак світовий досвід свідчить, що з
подібними проблемами можна розпрощатися раз і назавжди.
І допоможе в цьому концепція «розумне місто» (Smart City), в
основу якої покладено сучасні інформаційні та комунікаційні
технології.
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У

пошуку нових можливостей з
околиць до міст щодня переїжджає близько 200 тис. осіб. Це
означає, що менш ніж за 40 років дві
третини населення нашої планети проживатиме в мегаполісах. Якщо сьогодні
нічого не робити, то згодом міста не
зможуть задовольняти всі потреби зростаючого населення. Саме тому впродовж останніх років виник глобальний
запит на оптимізацію міського життя
і впровадження «розумних» методів
управління природними ресурсами,
інфраструктурою та інформаційними
потоками. Відповіддю на цей запит стала концепція «розумне місто».

Шість в одному
Smart City – це проект для міст, що має на
меті оптимізацію міських процесів за допомогою сучасних технологій. Він покликаний підвищити якість надання послуг
населенню, зменшити вартість ресурсів
та їх споживання, налагодити комунікацію та взаєморозуміння між жителями,
щоб у цілому поліпшити якість їхнього
життя.
Концепція «розумне місто» включає в
себе шість основних напрямків, орієнтованих на різнобічний розвиток основних
складових життєдіяльності людини.
Перший напрямок – Smart Governance
(електронний уряд), покликаний поз-
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бавити людей тривалих бюрократичних процедур. Smart Governance передбачає, зокрема, можливість проведення онлайн-голосувань на виборах,
онлайн-реєстрації та оформлення документів, а також спрощення інших процедур, необхідних для участі людини
в політичному та громадському житті
країни.
Smart Economy (розумна економіка) відповідає за створення сприятливих умов
для ведення інноваційної та підприємницької діяльності, тобто дозволяє легше
реалізовувати ідеї та проекти, знаходити
інвесторів, вести бізнес, замовляти й отримувати необхідні послуги, здійснювати
оплати та ін.

ПЛАНЕТА
Барселона є одним
із найрозумніших
міст світу

«Розумні» міста
змінюють життєві
стандарти, полегшують
повсякденність
і дозволяють
економити час

Третім напрямком концепції «розумне
місто» є Smart Living (розумне життя).
Воно передбачає наявність широкого покриття Wi-Fi (у тому числі в громадському транспорті і на зупинках), можливість
простого та швидкого доступу до інформації, впровадження технологій для
поліпшення якості життя – наприклад,
розумна вентиляція, енергоефективні рішення для дому, технології для контролю
стану здоров'я та ін.
До напрямку Smart Citizen (розумні громадяни) належать пристрої та технології,
з якими люди стикаються щодня. Сюди
можна віднести електронні карти учнів,
електронні паспорти та інші докумен-

Smart Infrastructure (розумна інфраструктура) – напрямок Smart City, що має на
меті максимально налагоджену роботу
таксі-сервісів та логістичних компаній,
моніторинг дорожнього трафіку в режимі
онлайн і пошук зручних шляхів пересування, розумні паркінги, мережі заправок
для електромобілів та ін.

ти, які можуть використовуватися для
ідентифікації особи, оплати товарів і послуг (наприклад, проїзд у громадському
транспорті) та ін. Наприклад, електронні
карти учнів не лише надають школярам
безкоштовний проїзд, доступ до бібліотек та низку інших можливостей, але й допомагають батькам відстежувати успішність і місцезнаходження своїх дітей в
онлайн-режимі.
Smart Environment (розумне довкілля)
включає засоби і технології для захисту
довкілля. До цих технологій належать системи моніторингу екологічної безпеки,
засоби для попередження та усунення
наслідків екологічних катастроф, контроль
несанкціонованого викидання сміття та ін.

City. Свою позицію спікер пояснила постійним розростанням мегаполісів та
збільшенням віку населення, що створює
зростаюче навантаження на інфраструктуру міст і обмежує їхні ресурси. У своїй
презентації Чонг Кун Хен представила
проект «розумного міста» на прикладі житлового району Heartlands з 1 млн
квартир, у якому проживає 83% населення Сінгапуру.
Інфраструктура Heartlands побудована
таким чином, щоб потоки повітря поширювалися рівномірно через весь район.
З цією метою навіть були зроблені спеціальні отвори в будинках, через які проходять повітряні потоки. Така конфігурація
руху повітря мінімізує використання кон-

Щастя від розуму
Виступаючи на одній із конференцій
TEDxTalk, сінгапурський містобудівник та
архітектор доктор Чонг Кун Хен звернула
увагу присутніх на необхідність збільшення кількості міст за проектом Smart
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Міжнародна
консалтингова компанія
McKinsey & Company
прогнозує появу
600 «розумних» міст
вже до 2020 року

диціонерів у будівлях і забезпечує більш
якісне провітрювання району.
Комп'ютерний аналіз показує, як упродовж дня переміщуються сонце і зона
тіні. На основі цих даних архітектори
спроектували парки, дитячі майданчики
й обідні зони на вулиці таким чином, щоб
вони знаходилися в затінку, і там можна
було перебувати з комфортом упродовж
усього світлового дня. Крім того, такий
аналіз надав інформацію про найбільш
і найменш освітлені будинки, що дозволило на більш сонячних дахах розмістити
сонячні панелі, а на менш освітлених розвести сади.
У всіх будівлях встановлено датчики температури, вологості, напряму потоків

повітря. Усі ці дані збираються на одному комп'ютері й аналізуються з метою
подальшої оптимізації життєдіяльності
району.
З метою заощадження електроенергії в
коридорах будинків встановлено спеціальні системи освітлення з датчиками
руху. Такі системи можуть визначати напрямок руху, тому плавно нарощують
інтенсивність освітлення на тій ділянці
коридору, де знаходиться об'єкт, що рухається.
Вночі система будинків самостійно запускає і тестує ліфти. Датчики, які відстежують вібрацію і низку інших показників,
допомагають передбачити несправності
й виключити їх.
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Карта руху транспорту показує ступінь завантаженості доріг. Так мешканці району
дізнаються, яких ділянок доріг сьогодні
краще уникати.
Для проїзду в громадському транспорті
існує безконтактний проїзний. За допомогою смартфона можна дізнатися, наскільки завантажений той чи інший автобус.
У разі необхідності додаток запропонує
користувачеві пересісти на інший транспортний засіб або змінити маршрут.
У будинках людей похилого віку встановлено спеціальні датчики, які відстежують
їхні пересування і стан здоров'я. Якщо показники датчиків не відповідають нормі,
система автоматично надішле повідомлення до лікарні та родичам.

Південнокорейське
«розумне» місто Сонгдо
мають відкрити
у 2020 році

ПЛАНЕТА

Міста, що
порозумнішали
Крім Сінгапуру, активним впровадженням
проекту Smart City можуть похвалитися й
чимало інших міст світу. Так, у Барселоні
(Іспанія) освітлення вулиць забезпечується економічними світлодіодами, які
активуються при виявленні руху. Це дозволило зменшити споживання електроенергії на 30%. У міських парках встановлено датчики дощу й вологи, що дозволяють
регулювати інтенсивність поливання трави та іншої рослинності. Інтелектуальні
контейнери для сміття спустошуються
лише тоді, коли повністю заповнені, про
що просигналізує спеціальний датчик.

«Розумний» паркінг показує вільні місця
для паркування, тим самим зменшуючи
трафік, а зупинки міського транспорту в
режимі реального часу сповіщають про
час прибуття наступного транспортного
засобу, містять вбудовані USB-порти для
підзарядження мобільних гаджетів і надають усім охочим доступ до інтернету за
допомогою Wi-Fi.
У місті Сонгдо (Південна Корея), будівництво якого ще не завершено, існують
робочі центри з системами відеоконференцій. У таких центрах працює третина
державних службовців міста незалежно
від роду їхньої діяльності. Оскільки центри розташовані по всьому місту, люди
можуть працювати ближче до свого

«Розумне» місто має
бути екологічним,
безпечним, енергоємним,
що відкриває широкі
можливості і забезпечує
максимально комфортну
життєдіяльність
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Серед першочергових
галузей, які потребують
інтелектуальної
модернізації, є державне
управління, інфраструктура
міста і економіка

дому, не відвідуючи своє основне місце
роботи. Накопичене побутове сміття доправляється на сміттєпереробні заводи
не автомобільним спецтранспортом, а по
трубах, прокладених під землею. За допомогою медичного обладнання з віддаленим керуванням і мобільних пристроїв
Сеульська медична служба надає мешканцям міста консультації та проводить
віддалені медогляди літніх людей та людей з обмеженими можливостями.
У Женеві (Швейцарія) функціонує мобільна міська система електричних автобусів TOSA, яка на 100% екологічна.
Кожен автобус заряджається впродовж
п'яти хвилин на стоянці перед початком
поїздки і потребує 20-секундного підза-
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рядження через кожні чотири зупинки
на маршруті.
У Сіетлі (США) за підтримки Університету Вашингтона впроваджено проект Rain
Watch. Ця система відстежує в режимі
реального часу рівень опадів, що дозволяє заздалегідь сповіщувти про можливу повінь для гарантування безпеки
мешканців міста та інфраструктури. 800
співробітників правоохоронних органів
Сіетла отримали спеціальні натільні камери, обладнані технологією визначення
пострілів ShotSpotter. У разі виникнення
на вулиці стрільби жителі міста, що знаходяться неподалік, одразу отримають
повідомлення на свої телефони, що допоможе їм себе убезпечити.

Smart City
по-українськи
Наша країна не відстає від світових тенденцій і також впроваджує «розумні»
технології для управління міською інфраструктурою. Сьогодні вже мало кого
здивують громадські місця і транспорт з
безкоштовним Wi-Fi, спеціальні мобільні додатки для відстеження пересування транспортних засобів, обладнаних
GPS-трекерами, або єдині карти містян
для проїзду, отримання послуг і пільг.
Сьогодні в Україні активно розвивається
програма «Безпечне місто». У рамках цієї
програми на вулицях і дорогах встановлюються камери відеоспостереження, ін-

Київ є лідером у сфері
впровадження систем
«розумних міст»
в Україні

У Києві діє ініціатива
Kyiv Smart City,
яка об’єднує киян, бізнес,
активістів та владу
міста з метою розвитку
«розумної» міської
інфраструктури

ПЛАНЕТА

формація з яких передається до центрів
управління. Дані, отримані з камер, допомагають регулювати транспортні потоки
й налаштовувати таймери перемикання
світлофорів. Також відеоспостереження
дозволяє визначити правопорушників,
оскільки в центрі управління додатково працює система розпізнавання осіб і
номерних знаків. Крім цього, у разі ДТП
або будь-якої іншої надзвичайної ситуації
співробітники центру можуть оперативно викликати швидку допомогу, пожежну
або дорожню службу та ін.
Для зменшення черг і скорочення втрат
часу в багатьох закладах працюють системи електронної черги, які дозволяють

Крім того, для підтримки Smart City формуються ініціативні групи, які знаходять
вдалі рішення для міст. Наприклад, у
Львові організовано прокат велосипедів
за принципом «взяв і поїхав». За безготівковим розрахунком користувач орендує байк в одній частині міста, а повернути його може в іншій зручній для нього
точці. У Чернівцях створено незвичайний
пішохідний екскурсійний маршрут «Відкрий для себе Чернівці», який пролягає
через 21 пам'ятку міста. Особливість
маршруту полягає в тому, що покажчики з QR-кодами розташовані прямо під
ногами туристів на тротуарній плитці.
У Києві працює онлайн-сервіс, який ін-

формалізувати й оптимізувати керування
потоком відвідувачів. Сьогодні такі системи можна зустріти у відділеннях банків,
освітніх, медичних та інших установах. З
набранням чинності закону про електронний документообіг відпала необхідність
забирати з державних установ документи
з мокрою печаткою, що спростило процес реєстрації підприємства, отримання
документів на автомобіль тощо.
За рахунок впровадження системи публічних електронних закупівель ProZorro державні замовлення й закупівлі стали більш
прозорими і доступними для всіх. Через
систему подавання електронних петицій
органи місцевої влади мають змогу отримувати зворотний зв'язок від містян.

формує киян про зміну руху транспорту,
перекриття доріг, відключення води або
електроенергії.
За останнє сторіччя світ здійснив величезний стрибок у технологічному розвитку. Навіть 20 років тому половина з
тих технологій, що використовуються
сьогодні, здавалася нам науковою фантастикою. Проте майбутнє не зупинити,
воно щодня приходить до нас із новими інноваційними рішеннями. І одним
із найяскравіших прикладів успішного
комплексного використання сучасних
технологій на користь людей є концепція
Smart City, завдяки якій наше життя вже
сьогодні стає максимально комфортним
та насиченим.
VENTS Magazine, вересень 2019
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Розумна

вентиляція

ВЕНТС
Сучасний світ вже неможливо уявити без високих технологій. Сьогодні вони повністю заполонили наш життєвий
простір, забезпечуючи нас ще більшими зручностями та
комфортом. Смартфони і планшети, цифрове телебачення
та інтернет, розумні пральні машини й пилососи, опалювальні та кліматичні системи – усе це вже звичайний must
have, яким нікого не здивуєш. Однак навіть сьогодні мало
хто здогадується про те, що і вентиляційні системи, і навіть
звичайні побутові вентилятори можуть мати інтелект та
створювати максимальний комфорт для своїх господарів
завдяки автоматиці, яка в них використовується.
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Б

агато рішень ВЕНТС представляють
собою складне інтелектуальне обладнання, яке здатне або самостійно змінювати режими роботи залежно
від зовнішніх умов, або яким можна керувати на відстані за допомогою пультів
дистанційного керування чи мобільних
пристроїв. Асортимент вентиляційного
підприємства включає різні інтелектуальні рішення як для будинків та квартир, так і для комерційного та промислового сегментів ринку.
У побутовому сегменті наявні досить
багато рішень, що дозволяють облаштувати якісну вентиляцію та підтримувати
її в автоматичному режимі. Однак на
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особливу увагу заслуговує інтелектуальний вентилятор серії ВЕНТС iFan, зокрема, нова модель iFan WiFi, керування
якою може виконуватися за допомогою
смартфона або планшета. Як для побутового вентилятора, цей розумник має досить широкий набір функцій та режимів
роботи – зокрема, режим постійного
провітрювання, з затримкою увімкнення
та вимкнення за таймером, режим автоматичного інтервального провітрювання, а також за датчиками температури
та вологості. При цьому контроль рівня
вологості можна налаштувати вручну,
встановивши необхідний поріг для спрацьовування вентилятора, або ввімкнути

ТЕХНОЛОГІЇ

Для керування інтелектуальними
функціями вентилятор iFan оснащений
багатофункціональною панеллю
керування та пультом ДК. Вибір режиму
роботи для вентилятора iFan WiFi також
здійснюється за допомогою смартфона
або планшета з використанням
мобільного додатка для Android/iOS.

режим інтелектуального контролю вологості, за якого пристрій самостійно підбере оптимальний рівень вологості для
приміщення. Моделі iFan Move та iFan
Move WiFi можуть також працювати за
датчиком руху.
Ще одним інтелектуальним рішенням
для організації домашньої вентиляції є
децентралізовані установки серії Мікра
та провітрювачі серії ТвінФреш. Такі пристрої забезпечують ефективну припливно-витяжну вентиляцію з рекуперацією
тепла та фільтрацією повітря. Провітрювачі ТвінФреш Експерт РВ-30 В.2 завдяки
вбудованій автоматиці можна підключати до системи «Розумний дім», за допомогою Wi-Fi керувати ними через смартфон або планшет, у тому числі з будь-якої
точки світу, а також об'єднувати їх у єдину мережу для синхронної роботи. За бажанням налаштування роботи провітрювача здійснюється за допомогою панелі
керування, яка розташована на корпусі
пристрою.
В установках Мікра 100 WiFi і Мікра 200
ЕРВ WiFi аналогічно передбачено функцію керування через мобільний додаток
за допомогою Wi-Fi. Користувач може
встановити необхідну витрату повітря,
відстежувати стан фільтрів та справність

установки, налаштувати роботу пристрою
за таймером або тижневим графіком.
Крім того, в модифікаціях з нагрівачем передбачено можливість підігрівання повітря, що дуже зручно в зимовий час. Крім
керування через смартфон, робочі параметри можна встановити через панель
керування або пульт ДК.
Найширший набір інтелектуальних функцій мають припливно-витяжні установки
серій ВУТ і ВУТР, а також децентралізовані
установки ДВУТ. Залежно від моделі налаштування роботи цих пристроїв здійснюється за допомогою систем керування
Carel, А14, А19 та А21. Крім того, функціонал обладнання залежить від його комплектації. Серед інтелектуальних функцій
варто виділити керування за допомогою
Wi-Fi (для установок з автоматикою А21),
роботу за датчиками вологості, температури та вуглекислого газу, роботу спільно
з пожежною сигналізацією, налаштування попереднього нагрівання і підігрівання повітря, керування заслінками та байпасом, індикацію аварій та стану фільтрів,
можливість підключення до системи «Розумний дім».
Ще одним «розумним» пристроєм в асортименті ВЕНТС є агрегат обробки повітря
AirVENTS. Залежно від моделі блок авVENTS Magazine, вересень 2019

31

ТЕХНОЛОГІЇ
Увімкнення/
вимкнення
установки

Налаштування
швидкостей

Активація/деактивація Індикація
режиму роботи за
аварій
розкладом

Підключення
до Wi-Fi

Індикація
техобслуговування
фільтрів

READY

CONTROL

READY

CONTROL

Керування припливновитяжною установкою
МІКРА 100 WiFi відбувається
за допомогою настінної
бездротової сенсорної панелі
керування, пульта ДК або
смартфона чи планшета
з використанням мобільного
додатка для Android/iOS.

томатики AirVENTS виконує силове живлення елементів обладнання, захист усіх
ланцюгів від короткого замикання та перевантажень, індикацію роботи, аварійних ситуацій та стану фільтрів, керування
рідинним або електричним нагрівачем,
продування ТЕНів електрообігрівача, прогрівання рідинного нагрівача в зимовий
період, керування змішувальним вузлом
рідинного охолоджувача або компресорно-конденсаторним блоком (ККБ), захист
рекуператора від обмерзання, керування
приводами повітряних заслінок, плавне
керування приводом роторного регенератора за допомогою частотного перетворювача, роботу за денним або тижневим
таймером, зупинення роботи вентиляційної системи за сигналом від системи по-
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жежної сигналізації і, звісно, налаштування продуктивності вентиляторів. Система
комплектується датчиками температури
зовнішнього та припливного повітря, датчиками захисту водяного нагрівача від обмерзання, датчиками вуглекислого газу та
рівня вологості.

Нова, розумна,
функціональна
До недавнього часу керування інтелектуальним вентиляційним обладнанням
ВЕНТС здійснювалося за допомогою конфігурованих контролерів A11, A14, A19
і Carel (A17, A18). Використання таких
контролерів дозволяє налаштовувати

ТЕХНОЛОГІЇ
вентиляцію з урахуванням вимог користувача та підтримувати її в автоматичному режимі. Ці автоматизовані системи
керування добре зарекомендували себе
в усьому світі, однак сьогодні мають один
недолік – не забезпечують дистанційне
керування обладнанням через інтернет.
Прагнучи перевершити функціонал використовуваних сьогодні систем керування
і вдосконалити свою продукцію відповідно до сучасних вимог ринку, компанія
«Вентиляційні системи» створила власну
систему керування А21.
На відміну від інших систем керування,
А21 має більш широкий перелік функцій.
Одна з них – керування обладнанням че-

рез Wi-Fi. За допомогою бездротового
каналу вентиляційні установки підключаються до смартфона або планшета для керування через мобільний додаток Vents
AHU з розширеним набором налаштувань або до настінних панелей керування
А22 або А25.
Для керування установкою з будь-якої
точки світу досить підключити її до бездротової мережі й синхронізувати з хмарним сервером Vents Cloud Server. За допомогою хмарного сервера можна надати
сервісним інженерам компанії доступ до
даних про стан установки, що дозволить
періодично проводити оцінку її справності, визначати збої та реагувати.

З новою системою
керування А21 робота
вентиляційного
обладнання ВЕНТС
стала більш
автоматизованою
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Нова система
керування А21
з високою точністю
контролює параметри
якості повітря

Мобільний додаток
Vents AHU дозволяє
керувати вентиляційними
установками ВЕНТС
через Wi-Fi за допомогою
смартфона або планшета
з будь-якої точки світу
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З новою системою керування робота
вентиляційного обладнання ВЕНТС стала
більш автоматизованою. Передбачено
таймер затримки увімкнення та вимкнення установок, а також робота за тижневим
графіком, який встановлює користувач.
Тижневий графік включає налаштування
швидкості установок, часу роботи та температурного порогу для їх увімкнення.
При цьому розклад можна встановити
на кожен день, на весь тиждень, вихідні
або будні. Автоматика А21 дозволяє обрати один із чотирьох базових режимів
роботи установки: вентиляція, нагрівання, охолодження або авто (система самостійно визначає, нагрівати чи охолод-

жувати повітря). Витрату повітря можна
регулювати плавно за допомогою бігунка
(seekbar) або обрати одне з попередньо
встановлених значень.
Система керування А21 з високою точністю контролює параметри якості повітря:
вологість, вуглекислий газ, насиченість
летючими органічними речовинами
(VOC), такими як сигаретний дим та побутові випаровування, а також рівень ультрадисперсних часточок (PM2.5) – наприклад, алергенів і твердих часточок. Для
цього до установок із системою керування
А21 опційно підключаються датчики СО2,
VOC та PM2.5, при цьому датчик вологості
вбудовано в систему.

ТЕХНОЛОГІЇ

Панель
керування
А14

Панель
керування
А22 WiFi

Установки ВУТ/ВУЕ 270 В5Б ЕС А21 оснащені
вбудованою системою автоматики. Керування
такими установками відбувається за допомогою
настінної дротової панелі керування А22,
настінної бездротової панелі керування А22
WiFi, а також за допомогою смартфона або
планшета з використанням мобільного додатка
Vents AHU. Установки ВУТ/ВУЕ 270 В5Б ЕС А14
оснащені вбудованою системою автоматики
і настінною сенсорною панеллю керування
А14. Установки ВУТ/ВУЕ 270 В5 ЕС А2 оснащені
регулятором швидкості Р-1/010.

Нова автоматика сумісна з системою BMS
(Building Management System), більш відомою як «Розумний дім». Підключення
до системи відбувається за допомогою
відкритого комунікаційного протоколу
Modbus через послідовну лінію зв'язку
RS-485, що дозволяє під'єднати установку
до інших електронних пристроїв. На шину
RS-485 можна підключити до 16 установок і до 16 пультів керування.
Система керування А21 більш точно визначає збої в роботі пристроїв: у мобільному
додатку або на екрані панелі керування
А25 виводяться код та опис помилки. Для
контролю заміни фільтрів у системі керування передбачено спеціальний таймер.
В установках, обладнаних пресостатом,
сигнал про заміну фільтрів залежить від
ступеня засміченості.
Автоматика А21 регулює процес захисту
від обмерзання. Передбачено три типи
захисту: періодичне зупинення припливного вентилятора, байпас та електричне
попереднє нагрівання повітря. Байпас також виконує функцію охолодження повітря в літній період року.
За допомогою спеціального інженерного
меню можна встановити робочі налашту-

вання, які недоступні в базовому меню
та інших системах керування. Інженерне меню, робота з яким рекомендована
тільки для фахівців, ще більше розширює
можливості системи керування. Серед
них: попереднє встановлення базових
швидкостей (1, 2, 3), розширені температурні налаштування та налаштування
зовнішніх датчиків, функція скидання даних і багато іншого. В інженерному меню
також доступний режим «Камін» для незалежного регулювання швидкості припливних та витяжних вентиляторів. Така
функція дозволяє підвищити пожежну
безпеку приміщення: запобігання пожежі виконується за рахунок припинення
припливу повітря, що підтримує горіння,
і підвищення швидкості витягання для
ефективного видалення диму.
Крім високих вимог до технічних характеристик обладнання, сучасна вентиляція
також вимагає широкого впровадження
високотехнологічних методів керування.
Створюючи інтелектуальне обладнання
на базі власної автоматизованої системи
керування А21, компанія «Вентс» робить
його більш простим, функціональним та
зручним у користуванні.
VENTS Magazine, вересень 2019
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Дмитро ЧЕРНУСЬКИЙ, старший менеджер з ощадливого виробництва компанії «Вентс»

до досконалості
38
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Головне завдання будь-якого керівника – забезпечити
максимально ефективну роботу компанії і, відповідно,
її прибутковість. В умовах жорсткої конкуренції та мінливого
ринку реалізувати це завдання непросто, адже традиційні
методи вже далеко не завжди дають відчутний результат.
У зв'язку з цим багато компаній змушені переглядати свої
уявлення про сучасне виробництво і знаходити нові рішення
й можливості. А хто шукає – той знаходить. Знайомтеся,
унікальна знахідка для будь-якого підприємства, яка дозволяє
за короткий час досягти помітного якісного зростання, –
концепція ощадливого виробництва.
VENTS Magazine, вересень 2019
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О

щадливе виробництво (Lean
Production) – це концепція управління підприємством, що базується на постійному прагненні до усунення
всіх втрат і перешкод виробництву. «Які
перешкоди? У нас виробництво вже давно
налагоджене й працює багато років, приносячи прибуток», – може заперечити керівник якоїсь компанії. Однак втрати можна
розглядати з різних точок зору. Якщо виходити виключно з інтересів компанії, то втрати в цьому випадку зазвичай обчислюються
кількістю виробленого браку, зіпсованої сировини, устаткуванням, що простоює або
виведене з ладу тощо. Якщо перемістити
фокус на інтереси споживача, то ситуація
докорінно змінюється, і втрати набувають
більш широкого та глибокого змісту.
З точки зору клієнта втрати – це все те, що
не створює для нього цінності. Чи потрібно
клієнтові, щоб продукт, у якому він зацікавлений, у процесі виробництва простоював в очікуванні наступної технологічної
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операції або транспортувався між цехами,
які розміщені на великій відстані один від
одного? Ні. Чи потрібно споживачеві, щоб
цей продукт проходив зайві етапи обробки, які виникають через помилки в проектуванні продукту або процесу? Однозначно, ні. А про паперову тяганину, очікування
постачань сировини та комплектувальних,
простої устаткування та можливий брак
навіть не варто й згадувати. Усі ці втрати в
результаті сумуються і відображаються на
вартості кінцевого продукту, що, зрозуміло, клієнтові невигідно.
Концепція ощадливого виробництва орієнтована на інтереси клієнта і тому чітко розділяє всі виробничі процеси на два основних
типи: які створюють і не створюють цінність
для споживача. Тому основним завданням
цієї концепції є визначення та усунення тих
дій, які споживають ресурси, але не створюють цінності. Якщо процес можна зробити
швидшим, якіснішим і дешевшим – чому б
це не зробити прямо зараз?

ВИРОБНИЦТВО

Виграють усі!
Чого ж дозволяє досягти концепція ощадливого виробництва? Якщо говорити коротко, то результатом її впровадження
буде зниження витрат на якість продукції,
прозорість управлінських процесів, підвищення рівня задоволеності споживачів
продукцією компанії, зменшення втрат
ресурсів, а також зростання залученості
співробітників підприємства у процес
виробництва й посилення їхньої мотивованості.
Від впровадження концепції ощадливого виробництва виграють усі: клієнт, підприємство і його співробітники. Через
відсутність витрат на виробництві клієнт
отримує продукт найкращої якості за мінімальної вартості. Підприємство максимально оптимізує всі виробничі процеси, відмовляється від неефективних та
непотрібних дій, виробляє ідеальний з
точки зору клієнта продукт і тим самим

отримує конкурентні переваги на ринку.
Оскільки система передбачає залучення до процесу кожного співробітника,
робочий персонал також отримує свої
вигоди, що виражаються в поліпшенні
умов праці, можливості проявити ініціативу і реалізувати власні ідеї щодо поліпшення процесів з подальшою винагородою.

Основні види втрат
Тож які бувають втрати? Методологія
ощадливого виробництва виділяє вісім
видів втрат:
 перевиробництво;
 втрати часу через очікування матеріалів, деталей, комплектувальних або необхідної інформації;
 непотрібне транспортування матеріалів
(наприклад, через неоптимальне розташування обладнання або цехів);
 зайві етапи обробки, що виникають че-

рез помилки в проектуванні продукту або
процесу;
 надлишкові запаси і процеси, що ведуть
до їх утворення;
 зайві переміщення людей у процесі роботи;
 виробництво дефектів, браку;
 невикористаний людський потенціал.
Скорочення до мінімуму кожного виду
втрат дозволяє отримати комплексний
ефект, що виражається в максимальному
зниженні рівня витрат і часу.

ВЕНТС: у центрі уваги –
працівник
Компанія «Вентиляційні системи» має
багаторічний успішний досвід впровадження концепції ощадливого виробництва, яка на підприємстві реалізовується
під назвою VPS (Vents Production System).
Застосування інструментів цієї системи
VENTS Magazine, вересень 2019
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Основним завданням
концепції ощадливого
виробництва є
визначення та усунення
тих дій, які споживають
ресурси, але не
створюють цінності
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дозволяє компанії підвищувати свою
ефективність у таких напрямках, як якість,
час виробничого циклу, охорона праці,
атмосфера в колективі, зниження витрат.
Усе це сприяє збільшенню обсягів продажів і прибутку компанії, а також підвищує
задоволеність клієнта.
Фундаментом концепції VPS є два основних принципи: повага до співробітників, клієнтів і суспільства, а також безперервні поліпшення. Багато хто вважає, що
Lean Production – це тільки набір інструментів. Але це помилка. Одного вивчення інструментів недостатньо, тут важливо
розуміти, як ними користуватися на практиці. На початковому етапі працівники
«Вентс» вивчали і впроваджували у виробничі процеси інструменти ощадливого виробництва, досягли в цьому певних
результатів і навчилися користуватися
конкретними інструментами в конкретних ситуаціях. Зараз підприємство вступило в наступну фазу трансформації –

залучення співробітників на всіх рівнях
компанії, що в підсумку змінює не лише
звички, а й світогляд у всіх наших колег.
Традиційний підхід до організації виробництва полягає в тому, що керівництво
компаній у першу чергу чекає від підлеглих результату, в другу – розглядає потреби клієнта, потім процеси, і тільки в останню чергу думає про співробітників. У
культурі «Вентс» першочергове завдання
– надихати співробітників, які, своєю чергою, покращують процеси, що в підсумку
веде до задоволеності клієнта. Повага до
працівників – це основа безперервного
вдосконалення компанії «Вентс».

Інструменти,
які покращують бізнес
Застосування на практиці інструментів
ощадливого виробництва у компанії
«Вентиляційні системи» можна предста-
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вити на прикладі комірок. Якщо взяти
будь-який живий організм, то він буде
являти собою систему клітин – комірок,
які працюють разом. Компанія «Вентс»
теж є системою, що складається з великої кількості комірок, завдяки яким підприємство випускає якісну продукцію,
має налагоджені ефективні процеси і
надає клієнтам чудовий рівень сервісу.
При цьому кожна з комірок складається з
декількох елементів, про які поговоримо
окремо.
Першим і одним із ключових інструментів комірки є система менеджменту 5S,
яка розшифровується як «сортування,
систематизація, утримання в чистоті,
стандартизація, вдосконалення». Суть
цієї системи полягає в грамотній організації робочого місця/простору. Це візуально орієнтована система забезпечення
порядку й організації робочого місця,
покликана підвищити ефективність і керованість операційної зони, поліпшити

корпоративну культуру, підвищити продуктивність праці та зберегти час.
Другим інструментом комірки є потік,
основне завдання якого полягає в тому,
щоб навчитися бачити виробничий потік, переходи від одного етапу до іншого,
визначати втрати, що ускладнюють рух у
потоці, та усувати їх за допомогою відповідних інструментів.
Третій інструмент має назву стандартна
робота. Це найбільш ефективний алгоритм виконання операції, зафіксований
у візуально доступній формі. Необхідно
зрозуміти, з якої кількості кроків складається той чи інший процес, скільки часу
займає кожен крок. Однією з переваг
стандартної роботи є скорочення часу
адаптації нових співробітників на робочих місцях.
Четвертим елементом комірки є система
витягання, коли цех або дільниця нічого
не виробляє доти, доки цех-споживач,
який є наступним у технологічному лан-

цюжку, не затребує у нього комплектувальні. Вона дуже схожа на супермаркет,
коли, забираючи продукт із полиці, ми
автоматично подаємо сигнал про те, що
продукт необхідно поповнити. У компанії
застосовуються різні системи витягання,
одні з яких об'єднують виробничі комірки в одне ціле, інші пов'язують продукцію
з потребами клієнта.
Ну і останній, найважливіший елемент
комірки – це візуальне управління. Усі
техніки та елементи комірки мають бути
наочні. У компанії використовується система, завдяки якій нові проблеми видно
одразу, і їх можна негайно почати вирішувати. Візуалізація – одна з основних
концепцій, з якої починаються поліпшення, – і є основою комірки.
П'ять зазначених елементів комірки дозволяють розвивати виробничі, адміністративні та навіть крос-функціональні
процеси, охоплюючи всі підрозділи компанії «Вентс».
VENTS Magazine, вересень 2019
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Стильний
інтелектуал
Двошвидкісний вентилятор ВЕНТС Стайл Дуо

Я

кщо в побутовому пристрої ви
насамперед цінуєте функціональність, енергоефективність,
інтелект і стильний дизайн, вам точно
припаде до душі новинка від компанії
«Вентиляційні системи» – інноваційний витяжний вентилятор ВЕНТС
Стайл Дуо. Пристрій має продуктивність до 90 куб. м/год і призначений
для використання в санвузлах, душових, кухонних та інших побутових
приміщеннях.
Новий вентилятор має низку переваг.
Пристрій обладнаний двошвидкісним енергоефективним двигуном на
кулькових підшипниках із мінімальним
енергоспоживанням. Такий двигун
забезпечує роботу вентилятора у двох
швидкісних режимах, що дозволяє змінювати його продуктивність залежно
від умов і тим самим заощаджувати
електроенергію. Спеціальна аероди-
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намічна форма крильчатки змішаного
типу забезпечує велику витрату повітря та низький рівень шуму. Вихідний
патрубок ВЕНТС Стайл Дуо оснащений
спеціальними випрямлячами потоку
повітря, які знижують турбулентність,
збільшують натиск повітря і сприяють ще більшому зниженню рівня
шуму. А сучасний дизайн вентилятора
дозволяє гармонійно вписати його в
будь-який інтер'єр приміщення.
Цікавою особливістю пристрою є
використання термоактуатора, який
забезпечує плавне відкривання і
закривання лицьової панелі, що запобігає зворотній тязі. Високий рівень
захисту від вологи робить ВЕНТС
Стайл Дуо ідеальним рішенням для
вентиляції ванної кімнати. Електронні
компоненти вентилятора закриваються спеціальними герметичними
кришками.
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Компактні
максималісти
Припливно-витяжні установки ВЕНТС ВУТ/ВУЕ 250 В/Г міні

Ф

ахівці вентиляційної галузі
належно оцінять чергову
новинку компанії «Вентиляційні системи» – припливно-витяжні
установки з рекуперацією тепла
серії ВЕНТС ВУТ/ВУЕ 250 В/Г міні.
Установки виконані в компактному
звуко- і теплоізольованому корпусі
з вертикальним та горизонтальним
напрямком патрубків і мають продуктивність до 250 куб. м/год.
Нові моделі випущені на зміну
класичним ВУТ/ВУЕ В/Г міні. Вони
являють собою повністю готові
вентиляційні агрегати, які забезпечують фільтрацію, подавання свіжого
повітря до приміщення і видалення
забрудненого, а також рекуперацію
тепла. У новинках з’явилися такі нововведення: покращено конструкцію
корпусу для ще більшого захисту і
герметичності, з’явилася можливість
як правобічного, так і лівобічного
монтажу, а також додано відсік для

додаткового припливного фільтра.
Установки ВУТ 250 В/Г міні обладнані рекуператором, що складається
з алюмінієвих пластин. ВУЕ 250
В/Г міні оснащені ентальпійними
рекуператорами з полімеризованої
целюлози. Якщо алюмінієві рекуператори повертають до приміщення
виключно теплову енергію, ентальпійні підтримують ще й оптимальний рівень вологості. Чистоту повітря
забезпечують вбудовані фільтри
G4 для припливного та витяжного
повітря. Для фільтрації припливного
потоку повітря додатково застосовується фільтр F7.
Важливою характеристикою ВУТ/ВУЕ
250 В/Г міні є низький рівень шуму.
Корпуси установок оснащені звукоізоляцією, за рахунок чого забезпечується їхня тиха робота.
Усі моделі розраховані для під’єднання до круглих повітропроводів
діаметром 125 мм.
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Економний
універсал
Двошвидкісний вентилятор ВЕНТС Квайт-Майлд Дуо

К

омпанія «Вентс» представляє
ще одну новинку побутової
вентиляції – двошвидкісний
витяжний вентилятор Квайт-Майлд
Дуо продуктивністю до 170 куб. м/
год. Пристрій призначений для періодичної або безперервної вентиляції
ванних кімнат, душових, кухонь та
інших побутових приміщень.
Вентилятор обладнаний двошвидкісним енергоефективним двигуном
на кулькових підшипниках з мінімальним енергоспоживанням від 4
Вт. Режим низької швидкості може
використовуватися для безперервної
вентиляції, оскільки потребує мінімального енергоспоживання. Більш
високошвидкісний режим підійде
для періодичної вентиляції, коли
потрібна підвищена продуктивність.
Вентилятор вирізняється низьким
рівнем шуму.

48

VENTS Magazine, вересень 2019

Серія Квайт-Майлд Дуо включає низку модифікацій, які зроблять вентиляцію приміщень максимально автоматизованою. Сюди входять модифікації
з таймером затримки вимкнення та
інтервальним таймером для налаштування часу увімкнення та зупинення
вентилятора. Для контролю рівня вологи в приміщенні серія вентиляторів
Квайт-Майлд Дуо включає модифікацію з датчиком вологості.
Безперечним плюсом нових вентиляторів є великий набір стильних колірних варіацій. На вибір
представлені моделі кольору хром,
вінтаж, алюмінієвий лак, чорний
сапфір, а також червоного кольору. Широкий асортимент колірних
рішень дозволить користувачам
підібрати пристрій, який найкращим чином впишеться в інтер'єр їх
приміщення.
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Майстер
із комфорту
Кімнатний провітрювач ІЗІ РЛ7-50-17

Л

інійка обладнання ВЕНТС для
децентралізованої вентиляції
поповнилася новим кімнатним провітрювачем із регенерацією
теплової енергії ІЗІ РЛ7-50-17. Пристрій має продуктивність до 50 куб.
м/год і призначений для створення
постійного повітрообміну в квартирах, приватних будинках, готелях,
кафе та інших житлових і громадських приміщеннях.
Для заощадження теплової енергії,
яка міститься у витяжному повітрі, у
провітрювачі застосовується високотехнологічний керамічний акумулятор енергії. Завдяки своїй комірчастій
структурі він має велику площу контакту з повітрям, високі теплопровідні й накопичувальні властивості.
Очищення припливного і витяжного
повітря здійснюється за допомогою

двох вбудованих фільтрів із загальним ступенем очищення G3. Фільтри
забезпечують очищення свіжого
припливного повітря від пилу та
комах і слугують захистом елементів
провітрювача від засмічення.
Для нагнітання й витягання повітря в ІЗІ РЛ7-50-17 застосовується
реверсивний осьовий вентилятор
з DC-двигуном і живленням 12 В.
Завдяки застосуванню DC-технологій
вентилятор вирізняється низьким
енергоспоживанням. Двигун вентилятора обладнаний вбудованим
тепловим захистом від перегрівання
та кульковими підшипниками для
тривалого терміну експлуатації.
Керування провітрювачем ІЗІ РЛ750-17 здійснюється за допомогою
настінної панелі або пульта дистанційного керування.
VENTS Magazine, вересень 2019
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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
VENTS Magazine, вересеньприміщеннях
2019
і не потребує монтажу мережі повітропроводів.

Кисень
для вашого

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

• Чисте повітря
• Енергозаощадження
• Компактність

• Універсальність
• Простий монтаж
• Низький
рівень
53
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КРУГОЗІР

Космічна

ПОДОРОЖ
Яких тільки музеїв не створило за свою історію людство!
У Німеччині, наприклад, є музей брехні, а в Японії – музей сніжинок. А ось музеїв, присвячених космосу, у
світі не так вже й багато. І один із них знаходиться в українському місті Житомирі, що отримав назву Музей космонавтики ім. С.П. Корольова. Адже саме в цьому місті в сім'ї
вчителя місцевої гімназії в 1907 році
народився основоположник практичної космонавтики Сергій Павлович
Корольов. Вдячні житомиряни
вирішили зберегти пам'ять про
свого видатного земляка, відкривши в 1970 році в будинку, де він з'явився на світ,
меморіальний музей.
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К

орольови прожили в цьому будинку близько двох років, до переїзду в Київ. Зараз в експозиції
одного з відділів музею – Меморіального будинку-музею академіка С.П. Корольова – можна побачити фотографії,
предмети інтер'єру, які належали родині, та інші речі, які передали музею
мати і донька великого вченого. Це
швейна машинка Singer, подарована
на весілля батьків, рушники, вишиті
матір'ю Марією Миколаївною, чорнильний набір батька Павла Яковича,
особисті речі самого Корольова – льотні приналежності, глобуси, книги, портфель, ручка, олівці, костюм і навіть дитяче пасмо волосся.
З 1991 року в спеціально побудованому павільйоні навпроти будинку-музею
діє експозиція «Космос», яка привертає увагу численних туристів з усього
світу. За роки існування музею його
відвідало декілька мільйонів гостей! І
це не дивно, адже експозицію музею
насправді можна назвати унікальною.
«Космічну» атмосферу в павільйоні
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створює приглушене світло, темні драпірування на стінах і дбайливо зібрана
колекція зразків техніки і оригінальних
космічних апаратів, одягу і скафандрів космонавтів, архівних документів
і фотографій. Відвідувачі музею можуть сісти у зручні крісла, які завдяки
спеціальній конструкції «височіють» у
павільйоні, надіти навушники з космічної музикою й повністю зануритися у
світ зірок і планет.
У центрі композиції павільйону розміщено невеличкий басейн із водою,
в центрі якого знаходиться Біблія –
як символ мудрості у вирі життя. З
унікальних експонатів у музеї представлені спусковий апарат корабля «Союз27», який побував у космосі, макет
самохідного апарата-планетохода «Місяцехід-2», технологічний зразок космічного корабля «Союз», автоматична
міжпланетна станція (АМС) «Венера-7»
і спусковий апарат «ВЕГА», макети
штучних супутників.
Одними з найцінніших експонатів музею є капсула зі зразком місячного
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Самохідний апарат-планетохід «Лунохід-2», який у січні 1973 року за допомогою автоматичної станції «Луна-21» був доставлений на Місяць у район моря Ясності. За п'ять
місячних діб в умовах складного рельєфу пройшов відстань 37 км
Автоматична міжпланетна станція
«Луна-1», яка 4 січня 1959 року пройшла
на відстані 6000 км від поверхні Місяця
та вийшла на геліоцентричну орбіту

Зразки справжнього місячного ґрунту

Транспортний пілотований космічний корабель «Союз». Розроблявся з 1962 року в ОКБ-1 під керівництвом С.П. Корольова

Аварійно-рятувальний скафандр льотчика-космонавта Юрія Артюхіна

Гість музею – перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк
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Спусковий апарат космічного корабля «Союз 27». 10 січня 1978 року доставив на орбітальну станцію «Салют-6» екіпаж експедиції відвідування у складі Володимира Джанібекова і Олега Макарова, а 16 березня 1978 року повернув на Землю основну експедицію у
складі Георгія Гречка і Юрія Романенка

Автоматична міжпланетна станція
«Луна-9», яка 3 лютого 1966 року здійснила першу м’яку посадку на поверхню
Місяця

Рідинний ракетний двигун РД-214. Встановлювався на першому ступені ракетоносія «Космос»

Штучний супутник Землі «Ореол-3». Запущений у рамках радянсько-французького проекту в 1981 році

Спусковий апарат космічного корабля
«Восток»

Космічна їжа: борщ, куряче м'ясо, чорнослив з горіхами, кава з молоком та інше

Спусковий апарат автоматичної міжпланетної станції «Вега»,
яку 1984 року було запущено до Венери
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ґрунту та фрагменти метеоритів. Також
тут можна побачити аварійно-рятувальний скафандр «Сокіл» космонавта
Юрія Артюхіна, космічну їжу, інструменти для роботи у відкритому космосі, аналог місячного вимпела АМС
«Луна-2», особисті речі радянських
космонавтів та інші артефакти, пов'язані з космосом.
Постійним гостем музею та його вірним другом був перший космонавт
України Леонід Каденюк. У свій 16-денний політ на американському космічному кораблі Columbia Леонід Костянтинович узяв прапор України і портрет
Корольова, який він подарував музею
під час свого першого приїзду після
польоту. Гостями музею в різний час
були космонавти Віталій Севастьянов,
Георгій Гречко, Павло Попович, Борис
Волинов та інші, посли Китаю, Японії,
Білорусі, Сирії, Індонезії, Словенії та інших країн.
У 2018 році музей відвідав полковник
ВПС США Рендольф Джеймс Брезнік,

відомий своїми фотороботами, зробленими з космосу, зокрема, знаменитих
пам'яток Києва – Софії Київської та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Астронавт подарував музею прапор
України, який брав із собою в космос.
Музей працює щодня, крім понеділка,
з 10.00 до 17.15, перерва з 13.00 до
14.00. Заклад розташований за адресою: м. Житомир, вул. Дмитрівська, 5
(будинок-музей) і Дмитрівська, 2 (експозиція «Космос»). Ціни на вхідний
квиток – 10 грн для дітей і 20 грн для
дорослих. Ще за 10 грн вам дозволять
зробити фото на тлі космічної техніки,
за 100 грн – провести відеозйомку.
А за 80 грн для дорослих і 50 грн для
дітей проведуть захопливу екскурсію.
До речі, віднедавна в музеї з'явився
новий екскурсовод – робот Меканоїд,
який особливо сподобається дітям. Він
може розпізнавати до тисячі команд,
танцювати, відповідати на запитання і
демонструвати навички бойового мистецтва кунг-фу.

Фрагменти найбільших і найвідоміших
метеоритів з усіх куточків світу

У музеї часто проходять різноманітні
культурні заходи
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Повітря
вищого
СО2рту
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К

ожна людина хоче вживати корисну їжу, пити
чисту воду та дихати свіжим повітрям. І якщо з корисним харчуванням та чистою
водою сьогодні особливих
проблем немає, то ситуація з
повітрям, яке оточує нас, реально насторожує. Мало хто
може сказати, наскільки чистим є повітря в його квартирі
або офісі, і визначити вміст у
ньому вуглекислого газу (СО2).
Але ж від концентрації вуглекислоти залежить самопочуття
та здоров'я кожного. А втім,
є привід для оптимізму. Щоб
контролювати концентрацію
вуглекислого газу в повітрі й
автоматично підтримувати в
приміщенні комфортний мікроклімат, фахівці компанії
«Вентиляційні системи» розробили датчики СО2, які працюють спільно з вентиляційним
обладнанням ВЕНТС.
VENTS Magazine, вересень 2019
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Не допоможе навіть
міцна кава, якщо в повітрі
міститься забагато
вуглекислого газу

К
Компанія «Вентс»
пропонує вентиляційне
обладнання, яке працює
в автоматизованому
режимі спільно
з датчиками рівня
вуглекислого газу
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вартири та офіси, магазини та торговельні центри: більшу частину
свого часу люди проводять у закритих приміщеннях, позбавляючи себе прямого доступу до свіжого повітря й найважливішого його елемента – кисню. При
цьому кожне приміщення людина прагне
максимально ізолювати, щоб знизити
втрати тепла в холодний період року, а
також запобігти проникненню зовнішнього шуму та потраплянню шкідливих
речовин з вулиці.
Усе було б чудово, якби не одна деталь: у
добре ізольованих приміщеннях з недостатньою вентиляцією кисень швидко вичерпується, і підвищується концентрація
вуглекислого газу. Така ситуація негативно позначається на самопочутті людей,
присутніх у приміщенні. Як правило, реакція людського організму в цьому разі
цілком передбачувана: втома, сонливість, низька мозкова активність, головні
болі та навіть непритомність. Особливо
гостро відчувають дефіцит кисню та надлишок вуглекислого газу люди з хворобами дихальних шляхів. Постійний вплив
підвищеної концентрації СО2 на організм
людини може призвести до порушення

кислотності крові, що своєю чергою веде
до поганого засвоєння корисних речовин
та мінералів, особливо таких, як магній,
кальцій, калій та натрій.
Ситуація стає серйознішою, коли мова
заходить про дітей. З розвитком інтернет-технологій та появою всіляких цифрових гаджетів нинішнє молоде покоління
більшість вільного часу проводить у закритих приміщеннях, при тому, що їхнім організмам набагато складніше переносити
нестачу кисню та надлишок вуглекислоти.
Перейдемо до цифр. Оптимальним рівнем CO2 у повітрі в закритих приміщеннях
фізіологи вважають <600 ppm. Уже при
перевищенні цього порогу деякі люди
помічають погіршення якості повітря.
При концентрації вуглекислого газу на
рівні 800–1000 ppm дефіцит кисню відчує
кожен із присутніх.
На щастя, вентиляційна індустрія та компанія «Вентиляційні системи» пропонують
безліч рішень для забезпечення комфортного мікроклімату в закритих приміщеннях. Ба більше, останні розробки компанії
дозволяють створювати «розумну» вентиляцію, яка реагує на зміну зовнішніх умов.
Вентиляційними пристроями, що працю-
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ють в автоматизованому режимі спільно
з датчиками руху та контролю вологості,
вже нікого не здивуєш. Однак компанія
«Вентс» пішла ще далі й забезпечила
свою продукцію спеціальними датчиками
рівня вуглекислого газу.

Мисливці
за вуглекислотою
Асортимент компанії «Вентс» включає дві
серії датчиків вуглекислого газу: ВЕНТС
СО2 і DPWQ40200. Датчики призначені
для контролю рівня CO2 в приміщеннях і
сигналізації у разі його перевищення. Пристрої застосовуються спільно з промисловими вентиляторами, децентралізованими і припливно-витяжними установками.
Якщо концентрація цього газу перевищить
допустиму норму, датчик надішле сигнал
на вентиляційне обладнання для автоматичного збільшення припливу свіжого повітря. Крім постійного підтримання
комфортного мікроклімату, застосування
таких датчиків сприяє економії електроенергії, що витрачається на вентиляцію,
оскільки вентилятор спрацьовує або змінює швидкість тільки за необхідності.

Датчик DPWQ40200 вимірює вміст у повітрі
вуглекислого газу в діапазоні 0–2000 ppm.
Для визначення рівня CO2 в датчику застосовується недисперсний інфрачервоний аналізатор NDIR. Пристрій має два
аналогові виходи (0–10 В та 4–20 мА), за
допомогою яких приєднується до вентиляційного обладнання для плавного регулювання швидкості. За такого способу
регулювання зміна витрати повітря здійснюється пропорційно рівню вуглекислого газу. DPWQ40200 призначений для
роботи з вентиляторами, оснащеними
EC-двигуном. В інших випадках додатково потрібно використовувати частотний
регулятор швидкості зі входом 0...10 В.
Серія датчиків ВЕНТС СО2 включає дві
модифікації: СО2-1 та СО2-2. Модифікація
СО2-1 оснащена шістьма світловими індикаторами вуглекислого газу та кнопкою
перемикання режимів роботи вентилятора: увімкнений; вимкнений; працює за
рівнем СО2. Кнопка виконує функцію ручного керування вентиляцією, якщо немає
необхідності в контролі СО2.
У модифікації СО2-2 світлова індикація та
кнопка увімкнення/вимкнення не використовуються, оскільки датчик контролює
якість повітря постійно. Ця модифікація
призначена для приміщень, які потребують постійної роботи вентиляційного
обладнання, наприклад, дитячих садків,
шкіл, лікарень та інших місць з великим
скупченням людей.
У датчиках серії ВЕНТС СО2 передбачено
два окремі виходи: дискретний релейний
та аналоговий вихід 0…10 В. Дискретний
вихід призначений для автоматичного
перемикання вентиляції на встановлену
швидкість, якщо у приміщенні перевищено норму СО2. Аналоговий вихід забезпечує плавне регулювання швидкості
вентилятора, за якого витрата повітря
змінюється пропорційно рівню вуглекислого газу. У другому випадку необхідне
застосування вентилятора з EC-двигуном
або частотним регулятором швидкості зі
входом 0...10 В. Наявність дискретного та
аналогового виходів дозволяє підключити датчики практично до будь-якої системи вентиляції.
Впровадження датчиків вуглекислого газу
додало до арсеналу компанії «Вентс» ще
один надійний інструмент для контролю
якості повітря. Комбінація економічності, автоматичної роботи та постійного
підтримання правильного складу повітря робить вентиляційне обладнання з
датчиками СО2 найбільш зручним та необхідним рішенням для вентиляції будьяких приміщень.

Датчик ВЕНТС СО2-1

Датчик ВЕНТС СО2-2

Датчик
ВЕНТС DPWQ40200
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У пошуках
та фітонцидів
Відомо, що проста прогулянка в лісі або горах значно покращує
самопочуття людини. Але мало хто здогадується, що насправді лісове і гірське
повітря приховують у собі набагато більше корисних, майже чудодійних
властивостей. Регулярне відвідування цих місць є запорукою міцного імунітету,
допомагає боротися з безліччю хвороб, підвищує тонус усього організму
та сприяє внутрішній гармонії.
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Ж

иття в мегаполісі супроводжується вкрай забрудненою
атмосферою. Дефіцит рослинності, велика кількість автомобілів,
сміття та відходи вже настільки стали
звичними, що сучасна людина забула
про те, що таке справжнє чисте повітря.
Через постійний рух у міських джунглях
або, навпаки, тривалу ізоляцію в офісі
люди самі себе обмежують у повітрі,
підвищуючи ризик захворювань, стресів
і просто поганого настрою. Високий
рівень чадного газу, що міститься в міській атмосфері, призводить до втоми,
послаблює розумові процеси, порушує
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дихання й навіть може стати причиною
знепритомнення. І це мінімум шкоди,
якої може заподіяти таке повітря, адже,
крім чадного газу, в ньому містяться
десятки інших шкідливих речовин. Чи
існує якась панацея для вирішення цієї
проблеми? Однозначно! І вона всім добре відома.

Лісовий аромат
Як ви вже здогадалися, вирішення несуть рослини. Велике скупчення дерев
насичує повітря озоном і максимально очищує його від пилу та шкідливих
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домішок. Один гектар змішаного лісу
поглинає близько 200 кг вуглекислого
газу на день і водночас виробляє аналогічну кількість кисню. У світі вихлопних газів, шкідливих викидів та отруйних речовин, що містяться в міському
повітрі, ліс є панацеєю для людини.
Іони лісового повітря бадьорять, позбавляють від стресу і піднімають настрій. Але це ще не все. Регулярне відвідування лісу сприяє підвищенню імунітету, покращує обмін речовин, кровообіг
та апетит, омолоджує організм і підвищує його тонус. Дихаючи чистим лісовим повітрям, людина споживає велику кількість кисню, а це, своєю чергою,
підвищує мозкову активність.
Залежно від видів дерев лісове повітря
в різній кількості містить у собі фітонциди. Це біологічно активні речовини, що
запобігають або пригнічують розвиток
бактерій, найпростіших та мікроскопічних грибів. Фітонциди дуже корисні для
людини. Наприклад, ялицеві фітонциди
вбивають паличку кашлюку, соснові –
паличку Коха (збудник туберкульозу) та
кишкову паличку, фітонциди берези і
тополі знищують золотистий стафілокок.
З усіх видів дерев найбільш оздоровчий вплив на організм людини чинять
хвойні ліси. Дослідження показали, що
у хвойних лісах, особливо молодому
сосновому або кедровому бору, повітря практично стерильне. У його складі
міститься лише 200–300 бактеріальних
клітин на квадратний метр. Один гектар соснового бору в атмосферу виділяє приблизно 5 кг летких фітонцидів
на добу. З аналогічної площі ялівцевого
лісу виділяється до 30 кг фітонцидів,
значно знижуючи рівень мікрофлори в
повітрі. Тому люди з різними відхилен-

нями в діяльності верхніх дихальних
шляхів та легень найкраще почуватимуться у хвойному лісі. На Тайвані, в
Південній Кореї та Японії давно практикується спеціальна терапевтична методика, яка відома як «лісові ванни».
Її суть дуже проста: щоб привести до
норми здоров'я та моральний стан,
люди проводять певний час у лісі, активно вдихаючи фітонциди, що виробляються рослинами.

Гірське повітря
Крім захопливих пейзажів, у горах людина має змогу насолодитися дуже
чистим повітрям, поліпшити здоров'я
і гармоніювати психічний стан. Чистота гірського повітря зумовлена низкою причин. Перша, найочевидніша, –
в горах незручно будувати фабрики і
заводи. Відповідно, там немає викидів вуглекислого газу, промислових
відходів, отруйних випарів та інших
шкідливих речовин, що виробляються
виробничими підприємствами. Деякі люди можуть заперечити цьому,
зазначивши, що навіть у горах є автомобілі і, відповідно, вихлопні гази та
пил. Але на противагу цьому виступає
друга причина – висота. Як правило,
усі шкідливі домішки важчі за повітря,
і їх накопичення відбувається внизу.
Нагорі залишається виключно чисте
повітря. Третя причина – мінімальна
кількість мікроорганізмів. Це зумовлено тим, що в горах підвищене сонячне
випромінювання, яке і вбиває більшу
частину шкідливої мікрофлори. Також
сонце виступає в ролі іонізатора та озонатора повітря. Під дією ультрафіолетового випромінювання молекули кисню
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та азоту, що входять до складу повітря,
розпадаються на вільні іони, а частина
двохатомних молекул кисню стають
трьохатомними, перетворюючись на
озон, що надає повітрю свіжості.
Однак порівняно з рівнинною місцевістю в горах концентрація кисню
менша. Але і в цьому є користь: в хід
вступають резервні сили організму. Це
сприяє поліпшенню кровообігу і роботи легень. У наш час для спортсменів
навіть існують висотні тренування саме
через низьку концентрацію кисню в
гірському повітрі. Тренування в горах
підвищують фізичний стан за рахунок
поліпшення кисневотранспортної функції крові та перебудови низки процесів
на молекулярному рівні. У результаті в
крові, тканинах та органах спортсмена
знижується парціальний тиск кисню,
а у відповідь вмикаються адаптаційні
механізми організму. Це веде до збільшення витривалості та працездатності,

зниження ваги, поліпшення самопочуття та скорочення періоду реабілітації
після травм і хвороб.
Цікавий факт: більшість мешканців гірської місцевості порівняно з жителями рівнин мають більшу тривалість життя. Наприклад, монахи гори Афон, що у Греції,
в середньому живуть на 10 років довше
порівняно зі звичайними греками. Також гарним прикладом слугує дивовижне плем'я хунзи, що живе в Гімалаях на
півночі Індії. Хунзи знаходяться в гірській
ізоляції. Жителі цього племені живуть у
середньому 120 років і завжди мають
чудове здоров'я. Ну а про довгожителів
Тибету і Кавказу не чув лише ледачий.

Не все так просто
Безумовно, лісове і гірське повітря позитивно впливають на самопочуття людини, як фізичне, так і психічне. Але і
тут є свої нюанси. Перше, що потрібно
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пам'ятати – не можна рватися ані в ліс,
ані в гори без підготовки.
Якщо людина дуже довго живе в мегаполісі, більшу частину часу проводить
у закритому приміщенні, при цьому
рідко буває на свіжому повітрі, то прогулянка в лісі може закінчитися у кращому разі запамороченням, у гіршому – непритомністю. Причиною цього
виступає різкий приплив свіжого повітря у відвиклі від нього легені і підвищення концентрації кисню в крові. Але
після декількох відвідувань лісу або
хоча б паркових зон цей небажаний
ефект зникне. Чудодійний хвойний
ліс через велику кількість фітонцидів
може нашкодити людям, що страждають на серцево-судинні захворювання.
При тривалому перебуванні у хвойному лісі, особливо спекотними днями,
люди з вадами серця або підвищеним
кров'яним тиском можуть відчути мігрень, шум у вухах, ускладнення дихан-

ня або навіть біль у серці. Найкращим
рішенням для них стануть прогулянки у
змішаних або листяних лісах.
З горами ситуація ще серйозніша. Низька концентрація кисню на невеликих
висотах піде на користь людині, але
якщо ви вирішили підкорити серйозні
вершини, для цього потрібна якісна
підготовка. Розріджене повітря може
викликати гіпоксію – кисневе голодування. Мінімальний негативний ефект
при гіпоксії – це непритомність. Якщо
сила або період гіпоксичного впливу вища за адаптивні можливості організму, органу або тканини, в них відбуваються незворотні трансформації.
Найчутливіші до дефіциту кисню центральна нервова система, серцевий
м'яз, тканини нирок та печінки. А що
найстрашніше – гіпоксія може призвести до летального випадку. Навіть досвідчені альпіністи та скелелази перед
підкоренням великої висоти тренують-

ся кілька місяців. Для звичайних людей
можуть знадобитися роки тренувань.
Сучасний світ приховує в собі велику
кількість невидимих загроз, які, на жаль,
ховаються в найнеобхіднішому – повітрі.
Занурившись у міський ритм, людство
відійшло від природи, а в ній, по суті, все
найкраще, що може запропонувати життя. Ліс і гори – одні з таких дарів. У цьому
плані жителям України пощастило, адже
в нашій країні є Карпати. Погодьтеся, це
прекрасна можливість насолодитися і
гірським, і лісовим повітрям одночасно.
Але завжди варто пам'ятати, що навіть
корисні та приємні речі через неправильний підхід можуть призвести до негативних наслідків. Прикро, якщо ці наслідки стосуватимуться здоров'я. Тому
бережіть і покращуйте його, частіше
вирушайте до лісу або гір, а якщо немає
можливості – до найближчого парку, дихайте чистим повітрям і, найголовніше,
робіть це правильно.
VENTS Magazine, вересень 2019

69

ОБЛАДНАННЯ

70

VENTS Magazine, вересень 2019

ОБЛАДНАННЯ

Комфортний мікроклімат
будь-якої пори року...
ВЕНТС Мікра 200 ЕРВ WiFi
Нова кімнатна енергоощадна припливно-витяжна установка призначена для децентралізованої вентиляції громадських та комерційних приміщень, квартир і приватних будинків. Продуктивність становить до 200 куб. м/год.
Не потребує монтажу мережі повітропроводів і проведення будівельно-монтажних робіт, що виключає втручання в конструктивні елементи будівлі та зміну інтер'єру
приміщення.
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Чудове й недооцінене
людьми повітря!
Наскільки справедливі
слова, що ми не цінуємо
речей доти, доки не
залишаємося без них!
Джефф Ліндсей
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ВЕНТИЛЯЦІЯ
ЯК МИСТЕЦТВО

СПОДОБАВСЯ ЖУРНАЛ?
Замовте безкоштовну доставку наступних
номерів видання за тел. (044) 406-36-25,
e-mail: magazine@vents.ua (обов’язково
вкажіть назву компанії, адресу доставки,
прізвище та ім’я отримувача й контактні дані)

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ В ОНЛАЙНІ
за а д р ес о ю http : / / ve n t s- ma g a z in e . com
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