Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.
A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást
eredményezhet:
építészet,
gépészet,
villany,
víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Energia kontroll
rendszerünk
megtakarítást
biztosít
az
adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.
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Szellőzés
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a belső levegőminőség javításáért
A belső légszennyezés több forrásból származhat, például függ az életviteltől, az
emberi szervezet működésétől, vagy pára
szabadulhat fel az alkalmazott építési anyagokból is.
Akár folyékony, akár vízgőz formájában a
víz az elsődleges problémaforrás az építőiparban. Már kis mennyiségű vízgőz is
elegendő ahhoz, hogy közvetlenül, vagy
közvetve hatással legyen a használók
egészségére, és az épület szerkezeti elemeire.

Azáltal, hogy az Aereco szabályozott
szellőztetési rendszer a mindenkori szükségletek szerint szellőztet,
nagyban hozzájárul a belső levegőminőség javításához.
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Szellőzés, szellőztetés

a penészesedés
kialakulása ellen

A jó hőszigetelésű új, vagy utólag szigetelt régi épületekben a szigetelés és
a nyílászárók fokozott légzárása együttesen okozhat komoly pára gondokat:
a leghidegebb felületeken víz kondenzációját, a párazáró rétegnél nedvesedést, a fal hőszigetelő képességének leépülését.

Az Aereco szabályozott szellőzési
rendszer azzal, hogy a bent lévők
szükségleteihez igazítja a szellőzőlevegő mennyiségét, minimalizálja
a szellőzési hőveszteséget, optimálissá teszi a légcserét és megelőzi a
páralecsapódásokat és azok káros
következményeit.

Fentiekből adódik, hogy hatékony
szellőzéssel szükséges a páratartalom szabályozása az otthonokban,
amely optimális szinten beállítja és
stabilizálja a belső relatív páratartalmat, így biztosítva a megfelelő
komfortot és az egészséges lakó
környezetet.

Fontos, hogy a légbevezetés megoldásával, a fokozott légzárású mai
nyílászárók okozta szellőzetlenség
kiküszöbölhető, valamint a gázkészülékek légellátása is biztosítható.

higroszabályozás...?
A higroszabályozású szellőzőelemek érzékelője és működtetője
azt az ismert fizikai jelenséget
használja ki, hogy egyes anyagok
megnyúlnak a páratartalom emelkedésekor és összehúzódnak, ha a
levegő szárazabbá válik.
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Ezen az elven működik a V8 érzékelők 8 rétegű poliamid pántkötege,
amely egy vagy több zsalut mozgat,
ezzel befolyásolva a szellőzőlevegő
mennyiségét a mindenkori belső relatív páratartalom függvényében.
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1. higroszabályozású gépi légelvezető
2. fali higroszabályozású légbevezető
3. higroszabályozású nyílászáróba
építhető légbevezető
4. akusztikus ventilátor

Az Aereco szellőzési rendszer kialakítása esetén, légbevezetőket
kell elhelyeznünk a lakószobákba,
így a lakásba frisslevegőt juttatunk.
Biztosítanunk kell a levegő szabad
áramlását a lakásban bezárt belső
ajtók esetén is, megfelelő ajtó alatti résekkel, átszellőző rácsokkal.
Légelvezetőket, elszívó rácsokat
kell elhelyeznünk a vizes helyiségekben (fürdő, WC, konyha), amelyek légcsatornán keresztül elszívó
ventilátorhoz, vagy gravitációs
szellőzőkürtőhöz csatlakoznak.
Ezek biztosítják a szennyezett levegő eltávolítását, de frisslevegő is
csak akkor tud beáramlani a lakószobákba, ha levegőt szívunk el a
kiszolgáló helyiségekből.
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Néhány közvetlen előny
Jobb légcsere, nagyobb komfort
Amint egy helyiségben személyek tartózkodnak, nő a relatív páratartalom, ekkor a
páraérzékelős szellőzőelemek zsalui nyílnak, megnő a légforgalom. A kiszolgáló
helyiségekben (konyha, fürdő, WC) folytatott tevékenységek fokozott szag, illetve
párakibocsátással járnak. Ezek következtében az itt elhelyezett légelvezetők a
páraérzékelő vagy mozgásérzékelő, esetleg kézikapcsoló hatására nyitnak, ezáltal
fokozva az elszívott levegő mennyiségét
és felgyorsítva a szennyezett levegő eltávolítását, így a légcserét.

Intelligens szellőzés

A páralecsapódások elkerülése
Az emberi kipárologtatás és a szokásos
tevékenységeink (főzés, zuhanyozás,
mosás) következtében felszabaduló
nedvesség páralecsapódásokat okozhat, melyek gombásodást, penészesedési folyamatokat indíthatnak el.
Ahogy növekszik a páratartalom, és
ezzel a kondenzáció veszélye, a higroszabályozású szellőzőelemek nyitnak, a fokozódó szellőzés csökkenti a
páratartalmat, így megszűnik a kondenzáció veszélye.

Akusztikus kivitel
Könnyű karbantartás
Esztétikus megjelenés

A fűtési költségek kézben tartása
A lakásokban gyakran a szellőzésnek, szellőztetésnek tulajdonítják
a hőveszteség egy jelentős részét
(akár 50%-ot is). Ez igaz is a hagyományos szellőzési eljárások többségére nézve (állandó levegős
szellőzés, ablaknyitás). Viszont az
Aereco higroszabályozású rendszerrel jelentős energia megtakarítás érhető el. A légcsere a
szükség szerinti optimális lesz, így
a szellőzési hőveszteség minimálisra redukálható.
Gázkészülékek légellátása
A nem zárható és növelt minimum hozamú légbevezetők
szakszerű kiválasztásával és elhelyezésével a nyílt égésterű
gázkészülékek égési és szellőző levegőjének utánpótlása
biztosítható. Ezáltal ezek a
berendezések biztonságosan
üzemeltethetőek.

Aereco Légtechnika Kft.
1087 Budapest, Kerepesi út 27/a.
tel: (+36 1) 214 44 21, 214 43 77, 225 03 72
fax: (+36 1) 225 03 73
aereco@aereco.hu
www.aereco.hu
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Higroszabályozás

Pára és penészesedés elkerüléséhez
Gázkészülékek légellátásához

