
 Silný,  účinný, nepretržitý rekuperátor tepla pre zdravotne nezá- 
vadný vzduch v obývačkách, spálňach,  kuchyniach, kúpeľniach, 
WC, domácich  dielňach,  práčovniach,  reštauráciách a úradoch.   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kair – rekuperačný ventilátor tepla   

Kair
TM 

rekuperačné ventilátory tepla za-
bezpečujú  nepretržitú výmenu opotrebo-
vaného, vlhkého vzduchu za čerstvý, 
oteplený vzduch zvonku.  
Kair

 TM
 jednotky sú jednoduché k inšta-

lácií a zbezpečujú efektivne riešenie ve-
trania stuchnutého vnútorného vzduchu, 
kondenzácie vzduchu a nárast plesňo-
vých problémov v akýchkoľvek miestnos-
tiach, v ktorých sú inštalované. 

Štandardné, konvenčné sacie ventilátory 
vysávajú von znečistený vzduch ale i dra-
ho vyrobené teplo. Kair -rekuperačný ven-
tilátor získava späť až 86% odsávaného 
tepla, dokonca i v zosilnenom prevádzko-
vom móde.  
Svet si uvedomuje vzrastajúce enormné 
náklady na výrobu energií  z fosilných pa-
lív v el.generátoroch a ich negatívnych 
enviromentálnych dôsledkov.    
Iba výfukové ventilátory potencionálne 
plýtvajú miliónmi kW energie každý rok.   
Toto množstvo je porovnateľné s výrobou 
z dvoch veľkých elektrární. Nahradením 
konvenčných ventilátorov rekuperačnými 
systémami je možné ušetriť viac ako po-
lovicu tejto spotrebovanej energie.  

Až nedávno asi v roku 1989 bolo v brit- 
skom lekárskom časopise British Medi- 
cal Journal uverejnený článok o zdra- 
votných rizikách spojených  s konden- 
záciou pár a rastom plesní v obydliach. 
Zákonné zdravotné štandardy jasne sta-
novujú, že obydlia s nedostatočným ve-
traním, kondenzáciou pár, rastom plesní 
sú problémy neprípustné pre ľudské 
obydlia a stavebné predpisy a smernice 
prikazujú dodávky čerstvého vzduchu 
a odstránenie týchto imisií. 
Kair

TM 
jednotka pri znížení vlhkosti na op-

timálnu úroveň (Kair Health Line
TM 

), od-
stráni kondenzáciu pár, zabráni rastu 
plesní a zamedzí rozšírovaniu baktérií a 
čiastočiek prachu.  
Pri vylučovaní prašných častíc, plynov 
a iných domácich imisií, rekuperačné 
jednotky zabezpečujú dramatické zlep-
šenie výmeny a kvality vnútorného vzdu-
chu.           

VŠEOBECNE ZDRAVOTNÉ PRÍNOSY 

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ 



        

 
 

 

Kair
TM 

rekuperačné ventilátory zabezpe-
čujú trvalú výmenu vzduchu, výmenu opo 
trebovaného vlhkostou, zaťaženého ne-
zdravého vzduchu za flitrovaný, čerstvý, 
oteplený vzduch zvonku obydlia.  
 
Kontinuálne riadenie úrovne relatívnej 
vlhkosti zaručuje podmienky, kde nebude 
existovať kondenzácia pár alebo problé-
my rastu plesní ich vyvíjania a rozkvita-
nia. 

Izolačný transformá-
tor/vlhkostné čidlo 
riadi jednotku, obsa- 
huje otočné koliesko  
pre nastavenie  úrov- 
ne vlhkosti, pri ktorej 
sa zopne ventilátor 
z pomalej prevádzky 
do zosilnenej (boost 
mod). Jedenkrát na-
staviť  otočné kolies-
ko  môže byť natoče-
né  a zatemňovacie 
rol-talované   

sa zopne ventilátor z úspornej prevádzky 
do zosilnenej (boost mod).  
Iné nastavenie umožňuje otočiť koliesko do 
polohy, keď sú napr.zatiahnuté zatemňo-
vacie rolety a vtedy sa zabráni  spusteniu 
boost módu (zosilnenej prevádzke) ak je 
taká požiadavka aby nebolo rušenie trochu 
väčšou hlučnosťou.. Potiahnutím za špagát 
sa manuálne anulujú podmienky umožňu-
júce ďalší „zosilnený“ prísun čerstvého fil-
trovaného vzduchu    

Priebežná stenová jednotka cez múr je 
konštruovaná pre ľahkú montáž použitím 
152mm jadrového vrtáka do vŕtanej diery. 
Inštalácia je realizovaná úplne počas vý-
stavby  bez nároku pre externý prístup, te-
da znížením inštalačných nákladov pri apli-
kácie na vysokom dome.  
 
Vhodná je pre steny hrubé od 229mm do 
356mm. Predlžovací diel je možné použiť 
pre steny do 1 metra hrúbky.  
 
Okenný set je možné inštalovať cez jedno-
duché alebo dvojité zasklené okno.  

Kompletný inštalačný návod je dodávaný 
s jednotkou.  

Prosím pozrite si zvláštnu špecifikáciu –
stať na prospekte 

Filtre by mali byť 
byť vymieňané ale-
bo čistené (jeden 
krát za rok) vákuo-
vým čističom alebo 
vyprané ak sú znač-
ne znečistené. 

 Ventilátory i motory majú zaručnú dobu 2 
roky a ložiská sú tesné počas celej život-
nosti, nevyžadujú žiadnu údržbu alebo 
mazanie olejom. 
Cez múr alebo s verziou okenného dielu 
Kair

TM 
Singl ventilátor môže byť ventilátor 

servisovaný alebo robená údržba zvnútra 
miestnosti nevyžadujúci žiadny prístup 
z exteriéru. 

Inštalácia smie byť vykonaná primerane 
kvalifikovaným pracovníkom a napojenie 
na el.sieť elektroinštalatérom v súlade 
s IEE normou.  
Spĺňajú požiadavky na nízke napätie elek-
trických zariadení (bezpečnosť).  

Jednotka spĺňa IEE, SELV a stavebné 
predpisy a normy EU. 
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PREDSTAVENIE 

Množstvo tepelnej energie rekuperovanej 
(spätne získanej z ventilovaného  znečis-
teného vzduchu) rekuperačným ventiláto-
rom Kair

TM 
je závislé od prevádzkovoj te-

plotných podmienok (externých & vnútro-
ných) spolu s intenzitou prúdenia vzduchu 
cez tepelný výmenník. 
 
Graf A ukazuje tepelnú energiu získanú ako 
percento el.energie spotrebovanej prevádz-
kou rekuperačného ventilátara Kiar

 TM  
za 

podmienok nulovej tlakovej diferencie  
a rôznych teplotných podmienok pre oba 
módy – úsporný a zosilnený. 
 
Graf B ukazuje teplotné podmienky za kto-
rých je energia získaná.  
 
Graf C  ukazuje energiu získanú z vydý-
chaného vzduchu prevádzkou ventilátora za 
podmienok  nulovej tlakovej diferencie a 
rôznych teplotných podmienok pre oba pre-
vádzkové módy –úsporný i zosilnený. 
 
Objemy získané podľa grafov môžu byť po-
užité pokiaľ určené prínosy rekuperačného 
ventilátora podľa stavebných predpisov sú 
spôsobilé pre obydlia.    

 Vhodné pre steny hrúbky od 229 – 356 mm  

  Výmena vzduchu   Denná  
výmena 
vzduchu  Úsporná  Zosilnená  Úsporná  Zosilnená  Úsporná  Zosilnená 

 Spätne  
   získané 
    teplo 

Typický ukáţka údajov  – predpokladá sa priemerne 80% úsporná a 20% zosilnená rýchlosť ventilátora. Skúška bola robe-
ná pri vonkajšej teplote 7°C a vnútornej teploty v miestnosti 23°C   

Rozmery 



 

Prečo práve Kair
TM 

Vetranie je potrebné k udržaniu zdravého  
a pohodlného vnútorného prostredia a ra-
pídne odstráni imisie ako vlhkosť, prchavé 
organické zložky, alergény ako prašné 
častice, oxidy, kysličníky dusíka, kysličník 
uhoľnatý, tabakový dym a nepríjemné par-
fumy.  
 
Vlhkosť je všeobecne pokladaná za najzá-
važnejšiu z týchto imisií, pretože sa najvy-
ššou intenzitou vytvára z pečenia, kúpa-
nia, prania, sušenia atď a z toho vyplýva-
júce problémy s rastom kondenzácie pár 
a plesní.   Z toho vyplýva, že stratégia vet-
rania založená na základe rozhodujúcej  
zásady, že znečisťujúce látky rekuperá-
ciou tepla vstupujú / extrahujú vetraním 
potom logicky i iné vnútorné znečisťujúce 
látky budú tiež adekvátne regulované.  
 
Opotrebovaný vzduch, a vzduch, ktorý  je 
teplý alebo vlhký, mal by byť v primeranej 
miere vymenený. 
 
Dobré vetranie znamená za predpokladu  
rovnováhy  medzi energetickou účinnos-
ťou a zdravým vnútorným vzduchom v naj-
lepšom sumáre.ako podľa frázy: Stavať 
vzduchotesne – vetrať správne. 
 
Úroveň dodávky čerstvého vzduchu by 
normálne nemala klesnúť pod  5 až 8/l/sek 
na obyvateľa. 
 
Toto je najlepšie  dosiahnutá tvorba nepre-
tržitej výmeny vzduchu 0,5 až 1,0 každú 
hodinu v priebehu kompletného obydlia 
ako je špecifikované v D.E.T.R. Dobré 
skúsenosti -záznam 288, 
 
Hoci Stavebné predpisy určujú novým 
stavbám, doporučené vetranie je aplikova-
teľné i do stávajúcich obydlí a najdôležitej-
šie zo všetkého je regulácie sú záležitos-
ťou s minimálnym rizikom na zdravie zo 
stavby a znečisťujúcich látok 
 
Kair

TM  
pomáha vyhovieť všetkým týmto 

kritériám.       
 


