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LIDER W BRANŻY WENTYLACJI I ODZYSKIWANIA CIEPŁA

2018

HISTORIA ATREA

Informacje o firmie:
ATREA s.r.o. została założona w 1990 roku przez inżyniera
Petra Morávka, w pralni, w domu rodzinnym. Dzięki wiedzy technicznej założyciela, elastyczności prywatnej firmy
rodzinnej, aktywnej polityce biznesowej oraz wysiłkom jej
założycieli i kadry kierowniczej, ATREA stała się jednym z największych producentów sprzętu wentylacyjnego na rynku
europejskim z prawie trzydziestoletnim doświadczeniem.
Obecnie ATREA zatrudnia niemal 300 pracowników. Produkcja odbywa się w Jabloncu nad Nysą, około 20 km od
granicy z Niemcami. Powierzchnia zakładu produkcyjnego
to ponad 25 000 metrów kwadratowych. Planowana jest
dalsza rozbudowa o najnowocześniejsze maszyny i zrobotyzowane urządzenia do produkcji najlepszych wyrobów.
Zasady produkcji:
Firma ATREA należy do czołowych europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych z rekuperacją. Cały program
produkcyjny koncentruje się na wytwarzaniu wysokiej jakości urządzeń wentylacyjnych z rekuperacją. Bardzo ważną
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zakłady ATREA mają
powierzchnię 25.000
m2 i zatrudniają około
300 pracowników

2014 2018
przeprowadzka do nowych
zakładów produkcyjnych

ATREA zatrudnia
100 pracowników

1996 2000
konstrukcja pierwszych
hal produkcyjnych

powstanie firmy ATREA

1989 1990
aksamitna rewolucja

produkcja pierwszego plastikowego rekuperatora w
Czechach przez inżyniera
Petra Morávka

1973

częścią sukcesu firmy jest jak największa kontrola nad strategicznymi
elementami jej programu produkcji. I tym się różnimy od większości
konkurentów. Firma opracowuje i produkuje własne rekuperatory,
a także swój najnowocześniejszy układ sterowania, który jest bezpośrednio dostosowany do central klimatyzacyjnych ATREA.
Innowacyjna technologia:
Sukces firmy związany jest z ciągłymi innowacjami technologicznymi
i głęboką wiedzą techniczną jej założyciela oraz całego zespołu zajmującego się rozwojem produktów. Niestandardowy rozwój strategicznych elementów i nacisk na ciągłe innowacje pozwalają nam
zachować pozycję lidera w stosunku do naszej konkurencji. Jesteśmy
również w stanie wchodzić na wymagające rynki zachodnie, na których producenci towarów o niższej jakości nie mogą się zadomowić.
Polityka handlowa:
ATREA to wielonarodowa firma, budująca holding międzynarodowych spółek zależnych. Ponieważ jest to firma rodzinna, jej polityka
handlowa jest niezwykle aktywna i elastyczna. ATREA jest numerem
jeden na rynku czeskim i słowackim oraz jednym z liderów rynku
w Niemczech, gdzie zbudowała silną pozycję dzięki strategicznemu
partnerstwu, trwającemu ponad 20 lat.

ATREA Lider w branży wentylacji i odzyskiwania ciepła

Certyfikaty:
Dzięki posiadaniu najbardziej wymagających certyfikatów możemy udowodnić najwyższą jakość naszych
produktów:
• Passive House Institute / VDI 6022
• Eurovent / Ecodesign 2018
• Conformité Européenne/ Zgodność Euroazjatycka

2018

ATREA asortyment produktów
Firma ATREA jest obecna na ponad 23 rynkach zagranicznych, a więc nie
tylko w Niemczech, ale także w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Danii i Australii i buduje własne spółki zależne – między innymi na Słowacji, Węgrzech,
w Rumunii, Bułgarii, Polsce, Chorwacji i Austrii.
Własne akredytowane laboratorium:
ATREA ma również własne laboratorium testowe o nazwie Airlab, które jest
uznawane na całym świecie, posiada certyfikat i akredytację, nie tylko do
pomiaru działania central klimatyzacyjnych z rekuperacją. Firma może elastycznie reagować na własne trendy rozwojowe i współpracuje z laboratoriami, takimi jak PHI Instiyute lub Eurovent.
EVIA:
ATREA jest również członkiem bardzo ważnej grupy EVIA. EVIA skupia tylko
najlepszych producentów i największych europejskich graczy w branży
HVAC. Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wentylacyjnego (European
Ventilation Industry Association, EVIA) powstało w Brukseli w lipcu 2010
roku. Misją EVIA jest reprezentowanie poglądów i interesów branży wentylacyjnej oraz służenie jako platforma dla wszystkich odpowiednich europejskich interesariuszy zaangażowanych w sektor wentylacji, takich jak decydenci na poziomie UE oraz nasi partnerzy w państwach członkowskich UE.

Wentylacja komercyjna
– centrale wentylacyjne o sprawności od 500–15.100 mc/h

Wentylacja w budynkach mieszkalnych
– centrale wentylacyjne o sprawności od 170–580 mc/h

Wentylacja kuchenna
– sufity wentylacyjne pokrywające całą powierzchnię
i okapy kuchenne

SMART Box system
Domy pasywne ATREA
Wentylacja szkół
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WŁASNEJ
PRODUKCJI
WYMIENNIKI
DO REKUPERATORÓW

o przepływie przeciwprądowym
obrotowe
o przepływie krzyżowym

Certyfikaty
2018

VDI 6022

Eurovent

Passive House
Institute

Ecodesign 2018

Zgodność Euroazjatycka

Kompaktowe ale wydajne
Własna produkcja rekuperatorów – mamy własne
know-how produkcji wymienników do rekuperatorów. W naszym asortymencie mamy rekuperatory
o przepływie krzyżowym i przeciwprądowym.
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Centrale kompaktowe – nasze centrale są bardzo
małe i z łatwością sprostają najostrzejszym wymaganiom projektowym.

Produkty wysokiej jakości – Korzystamy z najlepszych podzespołów na rynku, takich jak siłowniki
Belimo oraz wentylatory EBM-Papst i Ziehl-Abegg.

Plug’n’play – każdy produkt jest podwójnie sprawdzany przed opuszczeniem naszej firmy, dzięki
czemu oszczędzamy pieniądze, a instalacja u klienta
przebiega bezproblemowo.

Układ sterowania – w naszym portfolio mamy dwa
rodzaje automatyki: wersja zaawansowana z wbudowanym modułem internetowym oraz prostszą, która
charakteryzuje się przystępną ceną.

Centrale zdalnie sterowane – naprawa naszych
central nie wymaga pokonywania dużych odległości. Błędy można często naprawić w interfejsie internetowym centrali.

Program doboru – doskonałe narzędzie dla projektantów, łatwe, intuicyjne, zawiera wszystkie informacje
techniczne i marketingowe.

Certyfikaty – możemy udowodnić, że nasze produkty wysokiej jakości mają ważne certyfikaty.

www.atrea.pl

ATREA
asortyment produktów

170-580 m3/h

500–15.100 m3/h

850 m3/h

LINIA
DOMOWA

LINIA
KOMERCYJNA

LINIA
SZKOLNA

LINIA
SZKOLNA

SMART
box

DUPLEX EC5
DUPLEX Easy

DUPLEX Multi
DUPLEX MultiEco
DUPLEX Flexi
DUPLEX Roto
DUPLEX Basic

DUPLEX Inter

Sufity wentylacyjne
Okapy kuchenne

Jeden dostawca
zapewnia gwarancję
na cały system.

• LINIA DOMOWA

• LINIA KOMERCYJNA

500

1.000

DUPLEX Multi

500

1000

DUPLEX MultiEco
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DUPLEX Flexi
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1100
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DUPLEX Inter
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1500
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DUPLEX Basic

DUPLEX EC5

1100

2.000

2600

5000

4500

8.000

6500

5500

6500

8000

7500

10.000 15.000
10000 11000

9000

3600

2500

2400

6.000

5.000

4000

5000

3400

8000

5400

7100

8100

12000

1010012100

15000

15100

850

170

370

250

570

400
300

Objaśnienie

Przepływ przeciwprądowy

Przepływ krzyżowy

Obrotowe

LINIA KOMERCYJNA

DUPLEX Multi
500–11.000 m3/h

Przepływ przeciwprądowy

Centrale typu DUPLEX Multi mają najlepsze cechy oferty ATREA w zakresie wentylacji
głównie budynków komercyjnych. Zasada ich działania oparta jest na wielu możliwościach konfiguracji i ogromnej zmienności. Centrale są specjalnie dostosowywane do
życzeń i potrzeb poszczególnych projektów. Doskonałą konstrukcję central uzupełnia najnowszy układ sterowania połączony z Internetem.

Certyfikaty
2018

ZALETY Multi
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprawność odzysku ciepła do 93 %
Doskonały plastikowy przeciwprądowy rekuperator
Bardzo płaska konstrukcja, odpowiednie nawet do montażu
podwieszanego na suficie
Duża możliwość dostosowania
Konstrukcje kompaktowe i półkompaktowe
Opcjonalne zintegrowane ogrzewanie i chłodzenie
Stojące, podwieszane na syficie i podłogowe
Centrale spełniają wymogi rozporządzenia Komisji Europejskiej
(EU) 1253/2014 (Ecodesign)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdalne sterowanie przez interfejs internetowy
Zmniejszenie kosztów serwisowania
Regulator z ekranem dotykowym
Wentylatory typu EC – najwyższa niemiecka jakość
Aplikacja do smartfonów
Zgodność z technologią BMS, KNX, Bacnet
Wersja higieniczna zgodna z VDI 6022
100 % by-pass
Tryb recyrkulacji powietrza
Stałe sterowanie przepływem powietrza albo ciśnieniem

Wiele rozmiarów Multi

500 m3/h
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11.000 m3/h

www.atrea.pl

LINIA KOMERCYJNA

DUPLEX Multi

Sprawność

Wyjątkowe rozwiązanie dla central dachowych – podstawa ramowa ATREA

ZALETY podstawy ramowej

do wnętrz

TRADYCYJNA
• Utrata CIEPŁA
• Koszt MATERIAŁÓW
• Koszt ROBOCIZNY
• NIEATRAKCYJNE wzornictwo

pionowe

ATREA
• Oszczędność KOSZTÓW
• BEZ utraty ciepła
• ELEGANCKIE wzornictwo

dachowe

DUPLEX Multi

DUPLEX Multi-V

DUPLEX Multi-N

(500,1000, 1500, 2500, 3500, 5000,
6500, 8000, 10000, 11000)

(1500, 2500, 3500, 5000, 6500, 8000)

(1500, 2500, 3500, 5000, 6500, 8000,
10000, 11000)

Kompaktowa i w 100 % konfiguro-

Centrale klimatyzacyjne z rekupera-

Doskonałe, konfigurowalne, kompak-

walna centrala do różnych zastoso-

cją powyżej 93 %, ale z wszystkimi

towe, dachowe centrale klimatyzacyjne.

wań. Występuje w wersji stojącej,

króćcami podłączeniowymi skiero-

Centrale te można w 100 % dostosować

podwieszanej i podłogowej co

wanymi do góry.

do projektu i wyposażone są wymien-

500–11.000 m3/h

ułatwia dobór projektowy.

1.500–8.000 m3/h

1.500–11.000 m3/h

nik ciepła S7 o sprawności rekuperacji
do 93 %.
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LINIA KOMERCYJNA

DUPLEX MultiEco
500–9.000 m3/h

Przepływ przeciwprądowy

Ta linia central nawiązuje do bardzo udanej linii DUPLEX Multi
i oferuje szeroki zakres wszechstronnych urządzeń wentylacyjnych o wydajności powietrza od 500 do 9.000 m3/h. Zasada
ich działania oparta jest na kilku możliwościach konfiguracji
i ogromnej zmienności. Pragnąc nadążać za najnowszymi
trendami, stworzyliśmy nową generację kompaktowych
komercyjnych central wentylacyjnych, zgodnych z dyrektywą
UE 1253/2014 i jest to po prostu rozwiązanie, które zapiera
dech w piersiach.
Certyfikaty
2018

ZALETY MultiEco
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprawność odzysku ciepła do 93 %
Doskonały plastikowy przeciwprądowy rekuperator
Bardzo płaska konstrukcja, odpowiednie nawet do montażu
podwieszanego na suficie
Duża możliwość dostosowania
Konstrukcje kompaktowe i półkompaktowe
Opcjonalne zintegrowane ogrzewanie i chłodzenie
Stojące, podwieszane na syficie i podłogowe
Centrale spełniają wymogi rozporządzenia Komisji Europejskiej
(EU) 1253/2014 (Ecodesign)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfejs internetowy w standardzie (RD5)
Zmniejszenie kosztów serwisowania
Regulator z ekranem dotykowym
Wentylatory typu EC – najwyższa niemiecka jakość
Aplikacja do smartfonów
Zgodność z technologią BMS, KNX, Bacnet
Wersja higieniczna zgodna z VDI 6022
100 % by-pass
Tryb recyrkulacji powietrza
Stałe sterowanie przepływem powietrza albo ciśnieniem

Wiele rozmiarów MultiEco

500 m3/h
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9.000 m3/h

www.atrea.pl

LINIA KOMERCYJNA

Ocena

ECODESIGN 2018

2018

Ecodesign to nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 1253/2014, które muszą przestrzegać
wszystkie rynki UE. Dotyczy to central wentylacyjnych z rekuperacją; producentów i dystrybutorów.
Rozporządzenie zawiera również kilka minimalnych wymagań, takich jak:
• Minimalna sprawność cieplna wszystkich systemów odzysku ciepła, z wyjątkiem systemów
odzysku ciepła z obiegiem zamkniętym w centralach wentylacyjnych dwukierunkowych, powinna
wynosić 73 %.
• Maksymalna wewnętrzna moc wentylatora dla elementów wentylacyjnych w W/(m3/s) dla dwukierunkowej centralo wentylacyjnej z inny system odzyskiwania ciepła musi osiągać określony limit.
• Zalecana klasa filtracji to F7 / M5 (nawiew/wywiew)
• System rekuperacji powinien mieć obejście termiczne
• Wszystkie centrale powinny być wyposażone w napęd wielobiegowy lub napęd bezstopniowy

do wnętrz

pionowe

dachowe

DUPLEX MultiEco

DUPLEX MultiEco-V

1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500,
7500, 9000)

4500, 5500, 6500)

1.500–9.000 m3/h (1500, 2500, 3500,
4500, 5500, 6500, 7500, 9000)

Centrale DUPLEX MultiEco do stoso-

Doskonała nowa generacja naszych

Centrale wentylacyjne z rekuperacją

wania we wnętrzach. Cały asorty-

niestandardowych kompaktowych

do montażu dachowego. Szczególną

ment można opcjonalnie wyposażyć

central klimatyzacyjnych z wszyst-

cechą tej nowej generacji jest dosko-

we wbudowane lub zewnętrzne

kimi wylotami skierowanymi do

nała kompaktowość. z maksymalnym

akcesoria – ogrzewanie wodne lub

góry. Centrale te można w 100 %

ograniczeniem wysokości.

elektryczne, chłodzenie wodne lub

dostosować do projektu i mają one

bezpośrednie, klapy odcinające,

nasz profesjonalny rekuperator S7

obejścia i recyrkulacja, itp.

o sprawności rekuperacji do 93 %.

500–9.000 m3/h (500, 800, 1100,

1.500–6.500 m3/h (1500, 2500, 3500,

DUPLEX MultiEco-N
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LINIA KOMERCYJNA

DUPLEX Flexi
650–3.600 m3/h

Przepływ przeciwprądowy

Zaletą tych nadzwyczajnych i wysokowydajnych urządzeń jest
ich seryjna produkcja, gwarantująca dostępność w magazynie, co oznacza możliwość dostawy w ciągu 24 godzin. Nasi
dystrybutorzy mogą więc natychmiast reagować na potrzeby
swoich klientów i optymalizować koszty transportu.

Certyfikaty

2018

ZALETY Flexi
•
•
•
•
•
•
•
•

Wersja stojąca i podwieszana w jednym urządzeniu
Natychmiastowa dostawa
Sprawność do 93 %
Doskonała kompaktowość
Możliwość zmiany konfiguracji u klienta
Możliwość instalacji w kilku pozycjach
Ogrzewanie i chłodzenie
Układ lewy lub prawy bez ingerencji w centrali

•
•
•
•
•
•

Duże zmniejszenie kosztów serwisowania dzięki
wbudowanemu modułowi
100 % by-pass
Praca z utrzymaniem stałego ciśnienia bądź stałego
wydatku w instalacji
Certyfikat higieny VDI 6022
Bogaty asortyment dodatkowych akcesoriów
Certyfikat PHI dla całego asortymentu serii Flexi

Wiele rozmiarów Flexi

650 m3/h
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3.600 m3/h

www.atrea.pl

LINIA KOMERCYJNA

Sprawność

Chłodzenie
Centralę mogą być wyposażone w chłodnice wodna
z wbudowanym odkraplacze, zabezpieczającym przed
przedostawaniem się kropel wody do kanału wentylacyjnego. Zarówno chłodnice wodne jak i z bezpośrednim odparowaniem, w połączeniu z pompami ciepła,
mogą pracować w trybie odwróconym.

podłogowe

DUPLEX Flexi

650–3.600 m3/h (650, 1100, 1600, 2600, 3600)

DUPLEX Flexi

Ogrzewanie
Centrale z serii Flexi można łatwo wyposażyć w dodatkowe akcesoria grzewcze. Elektryczny podgrzewacz
EPO-V można wykorzystywać
jako nagrzewnicę wstępna
albo wtórną. Inną opcją jest
zastosowanie wymiennika
typu woda-powietrze.

podsufitowe

Korzyści serii Flexi:
• Niewielka powierzchnia instalacji podsufitowej

Różnorodne kompaktowe centrale klimatyzacyjne
przeznaczone do montażu w budynkach, wymiennikiem ciepła o przepływie przeciwprądowym,
z efektywnością do 93 % i wysokowydajnymi wentylatorami EC.

• Duża możliwość zmiany konfiguracji i łatwość montażu u klienta
• Różnorodne połączenia króćców (tylko modele 1600)
• Możliwość natychmiastowego zakupu!
• Lewa lub prawa konfiguracja w jednym urządzeniu
11

LINIA KOMERCYJNA

DUPLEX Roto
1.500–15.000 m3/h

Obrotowe

Wszechstronne centrale DUPLEX Roto z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła zapewniają komfortową wentylację, a także ogrzewanie i ochładzanie powietrza w biurach, sklepach, obiektach handlowych, budynkach szkolnych, restauracjach, itp. Są one wszechstronne
ze względu na niewielkie rozmiary, dużą sprawność odzysku, niski pobór mocy i minimalny
hałas. Centrala DUPLEX Roto uzupełnia serię central DUPLEX Multi i DUPLEX Basic oraz wzbogaca wyroby ATREA o siedem dodatkowych wielkości central wentylacyjnych o wydajnościach powietrza od 1.500 do 15.000 m3/h (nominalna wydajność przy minimalnym ciśnieniu
200 Pa). Wszystkie centrale Roto charakteryzują się łatwością w doborze konfiguracji. Projektanci mogą łatwo modyfikować połączenia króćców, filtry, ogrzewanie, chłodzenie lub miejsce i sposób instalacji central. Doskonałą konstrukcję central uzupełnia nowoczesna regulacja, która pozwala na sterowanie jednostka przez internet.

Certyfikaty

2018

ZALETY serii Roto
•
•
•
•
•
•
•

Sprawność odzysku ciepła do 85 %
Obrotowy rekuperator z certyfikatem Eurovent
Duża możliwość zmiany konfiguracji
Konstrukcja kompaktowa lub do montażu
– uproszczony transport i instalacja
Elegancki wygląd
Zintegrowane ogrzewanie, ogrzewanie wstępne i chłodzenie
Doskonała izolacja cieplna obudowy

•
•
•
•
•
•
•

Interfejs internetowy w standardzie (RD5)
Duże zmniejszenie kosztów serwisowania
Wentylatory typu EC – najwyższa niemiecka jakość
Zgodność z technologią BMS, KNX, Bacnet
Wersja higieniczna zgodna z VDI 6022
Możliwość zastosowania recyrkulacji powietrza
Stałe sterowanie przepływem powietrza albo ciśnieniem

Wiele rozmiarów Roto

1.500 m3/h
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15.000 m3/h
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LINIA KOMERCYJNA

Sprawność

DUPLEX Roto

Centrale DUPLEX 8000–15000 Roto są zmontowane
z 3 sekcji, aby uprościć ich transport i instalację. Części
mogą być dostarczane opcjonalnie, a urządzenie
można zamontować w trudno dostępnych miejscach.
USZCZELNIENIE LABIRYNTOWE
Obrotowy rekuperator DUPLEX Roto 8000–
15000 może być wyposażony w specjalne
uszczelnienie labiryntowe. To opatentowane
rozwiązanie poprawia wysoką już szczelność
o dodatkowe 1,5 %.

do wnętrz

dachowe

DUPLEX Roto

DUPLEX Roto-N

4000, 5000, 8000, 12000, 15000)

8000, 12000, 15000)

Centrale uniwersalne DUPLEX Roto z obrotowymi

Dzięki ich konstrukcji, centrale DUPLEX Roto-N

rekuperatorami mogą być dostarczane w wersji do

są w pełni przystosowane do instalacji na dachu.

montażu wewnątrz i na zewnątrz.

Centrale dachowe są wyposażone w specjalne

1.500–15.000 m3/h (1500, 2500,

1.500–15.000 m3/h (1500, 2500, 4000, 5000,

osłony i daszki, które chronią urządzenie przed złymi
warunkami pogodowymi.
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LINIA KOMERCYJNA

DUPLEX Basic
1.400 – 15.100 m3/h

Przepływ krzyżowy

Centrale DUPLEX Basic są kompaktowymi urządzeniami wentylacyjnymi z wymiennikami odzysku ciepła o przepływie krzyżowym. W przeciwieństwie do central DUPLEX Multi, te centrale
mają prostszy i tańszy układ sterowania. Zakres natężenia przepływu powietrza wynosi od 1.400
do 15.100 m3/h. Są one przeznaczone wyłącznie do zastosowań niezwiązanych z dyrektywą UE
1253/2014. Centrale wentylacyjne DUPLEX Basic są wyposażone w sprawdzone od wielu lat typy
wymienników ciepła, wykonanych z tworzywa sztucznego, z przepływem krzyżowym, zapewniające do 75 % sprawności odzysku ciepła i niskiego spadku ciśnienia powietrza. Inne ważne elementy to nowe najwyższej jakości wentylatory EC znanych na świecie producentów EBM-Papst
i Ziehl-Abegg. Ponieważ klienci coraz częściej poszukują central wentylacyjnych o mniejszym
zapotrzebowaniu na energię i o większej sprawności, wszystkie wentylatory EC w całej linii produktów spełniają wymagania rozporządzenia ErP 2015 (zgodnie z rozporządzeniem 327/2011), a
nawet wyraźnie je przekraczają. Centrale DUPLEX Basic mają wyjątkową konstrukcję warstwową,
z doskonałą izolacją termiczną i minimalizacją mostków termicznych, co zwiększa energooszczędność pracy urządzenia.
Certyfikaty

ZALETY serii Basic
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprawność odzysku ciepła do 75 %
Doskonały plastikowy wymiennik o przepływie krzyżowym
Płaska konstrukcja, odpowiednie nawet do montażu podwieszanego na suficie
Możliwość dostosowania do konkretnego zamówienia
Konstrukcje kompaktowe i półkompaktowe
Elegancki wygląd
Opcjonalne zintegrowane ogrzewanie i chłodzenie
Stojące, podwieszane na syficie i podłogowe
Centrale spełniają wymogi rozporządzenia Komisji Europejskiej
(EU) 1253/2014 (Ecodesign)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tańszy i prostszy system sterowania CP
Duże zmniejszenie kosztów serwisowania
Regulator z ekranem dotykowym
Wentylatory typu EC – najwyższa niemiecka jakość
Zgodność z technologią BMS, KNX, Bacnet
Wersja higieniczna zgodna z VDI 6022
100 % by-pass
Tryb recyrkulacji powietrza
Stałe sterowanie przepływem powietrza i ciśnieniem
Utrzymanie stałego wydatku albo ciśnienia w instalacji

Wiele rozmiarów Basic

1.400 m3/h
14

15.100 m3/h

www.atrea.pl

LINIA KOMERCYJNA

DUPLEX Basic

Sprawność

Centrale z wymianą ciepła z rekuperatorami
o przepływie krzyżowym nadają się szczególnie do wentylacji kuchni komercyjnych.

do wnętrz

pionowe

dachowe

DUPLEX Basic

DUPLEX Basic-V

DUPLEX Basic-N

5400, 7100, 8100, 10100, 12100, 15100)

3400, 5400, 7100, 8100, 10100)

5400, 7100, 8100, 10100, 12100, 15100)

Niestandardowe centrale klimatyza-

Linia DUPLEX Basic ma rekuperator

Takie centrale można w stu procen-

cyjne z rekuperatorami o przepływie

o przepływie krzyżowym, o spraw-

tach dostosować do projektu i do

krzyżowym. Ta linia to tańsza wersja

ności odzysku ciepła do 75 % i może

montażu na dachu.

siostrzanej linii DUPLEX Multi. Są

być dostarczany również ze wszyst-

one odpowiednie do zastosowań

kimi króćcami skierowanymi do góry.

1.400–15.100 m3/h (1400, 2400, 3400,

1.400–10.100 m3/h (1400, 2400,

1.400–15.100 m3/h (1400, 2400, 3400,

wewnętrznych.
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WENTYLACJA SZKÓŁ

DUPLEX Inter
850 m3/h

Przepływ przeciwprądowy

Wewnętrzne centrale wentylacyjne DUPLEX 850 Inter są przeznaczone do zrównoważonej wentylacji w klasach szkolnych, otwartych przestrzeniach biurowych, obiektach, restauracjach, sklepach
i wszędzie tam, gdzie konieczne jest ich bezpośrednie wbudowanie
w obszarach mieszkalnych wymagających jak najniższego poziomu
hałasu. Centrale te charakteryzują się wysoką sprawnością odzysku
ciepła, bardzo niskim poziomem hałasu i niskim poborem mocy.

2018

Certyfikaty

32dB!

Nowa generacja central do
wentylacji pomieszczeń szkolnych
ZALETY dla projektantów
•
•
•
•
•
•

16

Kompaktowa, samodzielna konstrukcja (bez przewodów do
wentylacji)
Wyjątkowa łatwość montażu
Wysoka sprawność odzysku ciepła do 93 %
100 % by-pass
Automatyczna ochrona przed zamarzaniem
Możliwość dodania podgrzewacza powietrza nawiewanego

•
•
•
•
•
•
•

Zgodność z rozporządzeniem Ecodesign 2018
Bezpieczna dla dzieci
Cicha praca
Automatyczne działanie centrali według
czujnika CO2
Doskonała wentylacja całej klasy
Zmniejsza zmęczenie uczniów i nauczycieli
Zdrowe środowisko dla dzieci

www.atrea.pl

WENTYLACJA SZKÓŁ

Najważniejsze ZALETY:

P Nie ma potrzeby odprowadzania skroplin
P Nie są potrzebne żadne kanały!
P Niezwykle cicha – 32 dB!

obudowa drewniana

UNIKALNA lakierowana konstrukcja
DUPLEX Inter

Opcjonalny wybór, który jednoczy wygląd klasy
z centralą DUPLEX Inter i optycznie nie powiększa urządzenia.

17

LINIA KOMERCYJNA

SMART BOX SYSTEM
25–2.600 m3/h

System SMART box firmy ATREA to jedyne kompletne rozwiązanie na
rynku, łączące centralę rekuperacyjną z maksymalnie 63 indywidualnie
sterowanymi, zdecentralizowanymi skrzynkami DCV/ VAV oraz najnowocześniejszy system sterowania, w tym zaawansowany panel sterujący dla
każdego mieszkania lub biura.

Jeden dostawca
zapewnia gwarancję na wszystko
ZALETY SMART box
•
•
•
•

tańsze rozwiązanie – EASY box. Dotyczy to
central wentylacyjnych z rekuperacją, skrzynkami VAV i prostszym układem sterowania.

Wiele rozmiarów SMART box

Kompletny system wentylacji
Gwarancja od jednego dostawcy
Niższe koszty utrzymania
(wymiana filtrów tylko dla jednej głównej centrali itp.)
Cicha praca dzięki lokalizacji centrali
na dachu

25 m3/h
18

ATREA może również dostarczyć prostsze,

2.600 m3/h

www.atrea.pl

LINIA KOMERCYJNA

Inteligentne rozwiązanie dla domów mieszkalnych

Kompletny system wentylacji

Centrala DUPLEX

SMART boxes

Układ sterowania

Połączenie z Internetem

Podstawą systemu SMART box jest

Najważniejszym elementem sys-

Sercem całego systemu jest najno- Nadzoruje on cały system

kompaktowa centrala klimatyza-

temu SMART box jest regulator DCV/

wocześniejszy system sterowania w

cyjna z rekuperacją, zlokalizowana

VAV. W porównaniu z tradycyjnymi

RD5, który zapewnia pełną kontrolę a jednocześnie użytkownicy

w dowolnym miejscu wewnątrz

urządzeniami ma szerszy zakres

nad każdą centralą dzięki interfej- mogą kontrolować poszcze-

lub na zewnątrz budynku, zgodnie

ustawień i opcji sterowania, a przede

sowi internetowemu lub za pomocą gólne strefy za pomocą kom-

z wyborem projektanta.

wszystkim minimalizuje zapotrzebo-

regulatora z ekranem dotykowym.

imieniu

administratora,

puterów i smartfonów.

wanie na energię.

1

4

1

Główna centrala (na dachu, z rekuperatorem przeciwprądowym)

2

SMART box zapewniający oddzielną
wentylację każdego mieszkania

3

Centralnie umieszczona magistrala
powietrza łączy jednostkę z poszczególnymi mieszkaniami

4

Dystrybucja w przestrzeni mieszkalnej – świeże powietrze jest nawiewane a zużyte usuwane

2

3

4

2
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LINIA DOMOWA

DUPLEX EC5
170–570 m3/h

Przepływ przeciwprądowy

Nowa i już piąta generacja kompaktowych central wentylacyjnych z odzyskiem
ciepła DUPLEX EC5, ECV5 jest, podobnie jak jej poprzednicy, przeznaczona do
komfortowej wentylacji domów i mieszkań. Dzięki swoim parametrom jest ona
szczególnie odpowiednia do niskoenergetycznych domów pasywnych. Oferujemy dwa podstawowe modele tych central – EC5 do montowania pod sufitem
i ECV5 do zamontowania na ścianach. Centrale EC5 i ECV5 spełniają wszystkie
kryteria urządzeń w najwyższej klasie energetycznej A+.

A+
2018

Certyfikaty

ZALETY Centrali EC5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Najwyższa klasa energetyczna A+
Montaż ścienny lub podsufitowy
Trzy wielkości do wyboru
Rekuperatory o przepływie przeciwprądowym
Sprawność rekuperacji do 95 %
W pełni zamykane automatyczne obejście wymiennika ciepła
Wentylatory EC o największej oszczędności energii
Prosta regulacja
Dwa standardy automatyki dla różnych przedziałów cenowych
Niskie emisje hałasu

dwa rodzaje paneli sterowniczych

•
•
•
•
•
•

Opcjonalnie zintegrowana chłodnica/nagrzewnica
Łatwo podłączany układ sterowania
Funkcja stałego przepływu powietrza
Możliwość zainstalowania elektrycznej nagrzewnicy wstępnej/wtórnej
Dodatkowa nagrzewnica wodna
ZINTEGROWANY MODUŁ INTERNETOWY

Asortyment rozmiarów EC5 / ECV5

170 m3/h
20

570 m3/h

280 m3/h 580 m3/h
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LINIA DOMOWA

Sprawność

DUPLEX EC5/ECV5

Jednostki rekuperacyjne EC5 i ECV5 zapewniają absolutny
komfort w obszarach wentylowanych. Centrale mogą być
wyposażone w nagrzewnicę elektryczną zintegrowaną
w środku urządzenia. To znacznie upraszcza instalację i oszczędza miejsce. Można także zainstalować nagrzewnicę elektryczną jako zabezpieczenie przed zamarzaniem rekuperatora.

Kolejną opcja jest zastosowanie grzałki elektrycznej albo
wymiennika woda-powietrze na kanale nawiewnym.
Tego rodzaju nagrzewnice charakteryzują się większą
mocą i sprawdzą się w przypadku gdy mamy mniejszy
strumień powietrza wyciąganego z pomieszczeń.

podsufitowe

pionowe

DUPLEX EC5

DUPLEX ECV5

Centrala DUPLEX EC5 jest montowana poziomo

Mała i kompaktowa centrala rekupera-

pod sufitem. Sprawność jej wymiennika ciepła

cyjna do wentylacji mieszkań i domów;

wynosi do 92 %. Zamontowano w niej wentyla-

wszystkie króćce są skierowane w górę.

tory firmy EBM Papst.

.

170–570 m3/h (170, 370, 570)

280–580 m3/h (280, 380, 580)
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DUPLEX Easy
250–400 m3/h

Przepływ przeciwprądowy

Seria DUPLEX Easy to produkty o najwyższej jakości, spełniające najnowocześniejsze normy i wymagania. Można je montować pod sufitem,
na podłodze lub na ścianie. Centrale te przeznaczone są do wentylacji
komfortowej we wszystkich typach budynków mieszkalnych i ogólnodostępnych, a szczególnie nadają się do domów niskoenergetycznych
i pasywnych oraz mieszkań w budynkach mieszkalnych ze zdecentralizowanym systemem wentylacji.
Certyfikaty

A

2018

ZALETY serii Easy

•
•
•
•
•

Rekuperator o przepływie przeciwprądowym,
o sprawności 93 %
Najwyższej jakości wentylatory EC – niemiecka jakość
Montaż podsufitowy, podłogowy lub podłogowy poziomy
Przepustnica by-passu
Doskonałe wymiary

250 m3/h

250 m3/h
22

dwa rodzaje regulatorów

300 m3/h

•
•
•
•

Łatwa wymiana filtrów
Mozliwość pracy z utrzymaniem stałego
cisnśnienia albo stałego przepływu w instalacji
Możliwość zróżnicowania mocy wentylatorów
Certyfikat House Institute – znak najwyższej
sprawności

400 m3/h

400 m3/h

www.atrea.pl

LINIA DOMOWA

Seria EASY ułatwia życie

Podsufitowe

Płaskie podłogowe

Montaż ścienny

ZALETY dla inwestorów i projektantów
Doskonałe wymiary (280 mm)

Filtry

Serię DUPLEX Easy opracowano z myślą o wymaganiach rynku dotyczących wielkości central. Konstrukcja central DUPLEX Easy została tak zmieniona,
aby osiągnąć wysokość montażu podsufitowego,
wynoszącą 280 mm! Ten czynnik znacznie ułatwia
instalację i oszczędza miejsce.

Filtry są ważne dla zdrowego klimatu
w pomieszczeniach bez zanieczyszczeń pochodzących z zewnątrz.
Klienci mogą wybrać klasę filtrów, która zaspokoi ich potrzeby.
Wymiana filtrów jest bardzo łatwa.
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UKŁAD STEROWANIA
Dostępne są dwa rodzaje układów sterowania:

Układ sterowania RD5
Przyjazdy system sterowania z zintegrowanym modułem TCP/IP pozwalającym na
kontrole nad jednostką wentylacyjną bezpośrednio przez komputer, sieć lokalną
albo przez internet. Opcjonalne moduły BMS umożliwiają komunikacje z systemem
nadrzędnym po protokole KNX lub BACnet. Dodatkowo jednostka może automatycznie dostosowywać prace w zależności od szerokiego zakresu czujników jakości
powietrza (wilgotność, CO2, itp.). Automatyka RD5 doskonale sprawdzi się zarówno
w obiektach mieszkalnych, usługowych jak i przemysłowych.

CP Touch regulator

CP 10 RT regulator

Różne funkcje układu sterowania RD5:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Preferencje użytkownika – w tym programowanie tygodniowe
trybów wentylacji, ogrzewania i chłodzenia.
Natychmiastowa ręczna zmiana ustawień dla większej wygody
użytkownika oraz programu tygodniowego.
Możliwość uzależnienia pracy centrali od zewnętrznych sygnałów
(np. włącznik łazienkowy)
Łączone ogrzewanie i podgrzewanie (elektryczne lub wodne)
Podział na strefy – możliwość podziału budynku na strefy i zdefiniowania ich działania.
BACnet / KNX – opcjonalny konwerter umożliwia połączenie z systemem nadrzędnym za pośrednictwem protokołu BACnet lub KNX.

CP Touch regulator

CP 10 RT regulator

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Stały przepływ – opcja ustawienia czujników na stały
przepływ
Stałe ciśnienie – opcjonalne akcesorium do sterowania
stałym ciśnieniem
Czujniki CO2, czujniki wilgotności względnej i czujniki
jakości powietrza – opcja automatycznego ustawienia
natężenia wentylacji na podstawie tych parametrów.
Sieć Modbus TCP – komunikacja z najlepszym systemem
dla BMS.

Ekran dotykowy i w pełni kolorowy regulator
Model naścienny
Podobna konstrukcja z interfejsem internetowym
ATREA
Czujnik temperatury – kontrola temperatury
otoczenia
Lepsze zabezpieczenia dzięki dostępowi chronionemu hasłem
Zasięg 50 m
Automatyczny wygaszacz ekranu
Do 4 regulatorów w jednej centrali

•
•
•
•
•

Wersja opcjonalna
Prosty i tańszy sterownik układu sterowania RD5 marki
ATREA
Intuicyjne ustawienie mocy i temperatury
W jednej centrali mogą się znajdować oba regulatory
Przycisk włączania/wyłączania
Zapewnia łatwe sterowanie w domach, restauracjach,
sklepach, itp.
Ponadto możliwe jest w pełni zdalne sterowanie ustawieniami

www.atrea.pl

Bardzo sprawn UKŁAD STEROWANIA

Układ sterowania CP
Podstawowy cyfrowy układ sterowania. W układzie można umieścić wiele
różnych czujników (temperatury, wilgotności, jakości powietrza, itp.), aby
umożliwić automatyczne sterowanie w celu uzyskania oszczędnego eksploatowania central. System CPM nadaje się do standardowych zastosowań (takich jak wentylacja restauracji i biur).

CPB regulator
CPA regulator

CPA regulator
•
•
•
•
•
•

Sterownik z ekranem dotykowym
Możliwość ustawienia pracy według programu
tygodniowego
Tryb „Party” – gdy potrzebna jest większa
sprawność wentylacji
Tryb „Wakacje” – automatyczna aktywacja i dezaktywacja zgodnie z zadaną datą
Ostrzeganie o konieczności wymiany filtrów
Automatyczna praca według czujników
zewnętrznych – np. niezmienne ciśnienie

Automatyka RD5 spełnia
wszystkie wymagania dla
najbardziej zaawansowanego systemu.
Automatyka CP, układ który
jest tańszy i prostszy do
sterowania podstawowymi
funkcjami centrali.

CPB regulator
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tryb obsługi ręcznej lub automatycznej
Proste sterowanie wentylatorem
Sterowanie automatycznym zaworem obejściowym
Ochrona rekuperatora przed zamarzaniem
Przełączanie pomiędzy zewnętrzną elektryczną
nagrzewnicą a wbudowana wodną
Przełączanie na wybraną wydajność, zgodnie
z sygnałem zewnętrznym
Automatyczna praca zgodnie ze wskazaniami czujników (CO2, rH) z napięciem wyjściowym 0–10 V
Sterowanie przepustnicami nawiewu i wywiewu
Ustawienia minimalnych i maksymalnych dopuszczalnych obrotów
Podłączanie opcjonalnych czujników CO2 lub rH
– maks. 2 czujniki z przełącznikiem lub napięciem
wyjściowym 0–10 V
Sygnały wyjściowe sterowania nagrzewnicą
wstępną i wtrórną (impuls 10 V) lub sterowanie
ciepłą wodą (0–10 V)
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LINIA KUCHENNA

Sufity wentylacyjne
ATREA jest w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie do wentylacji
kuchennej – od sufitu wentylacyjnego do centrali klimatyzacyjnej z rekuperacją. Połączenie całej wygodnej dla klienta usługi w jednym pakiecie
daje nam ogromną przewagę nad konkurencją. System wentylacji ATREA
zaprojektowano zgodnie z normą EN16282. Konstrukcja naszego systemu
wentylacji spełnia najbardziej rygorystyczne kryteria zarówno w zakresie
wymagań zdrowotnych, jak i projektowych. Dobrze oświetlona przestrzeń
całej kuchni, dopływ świeżego powietrza bez przeciągów i sprawne usuwanie wilgoci i zapachów – wszystko to z dodatkową zaletą nowoczesnego
systemu sterowania, tworzy przyjemne i czyste środowisko dla personelu
kuchennego.

Certyfikaty

Korzyści BIZNESOWE
•

•

•

Atrakcyjne wzornictwo
Wypełnienia poliwęglanowe wraz
z elementami ze stali nierdzewnej
tworzą bardzo elegancki wystrój
kuchni.

•

Niska cena zakupu
Wysoka jakość wiąże się z wysokimi
cenami, ale nasze ceny są konkurencyjne.
Łatwe utrzymanie

•

Czyszczenie sufitu jest wyjątkowo
łatwe.
Przyjemne środowisko pracy dla
personelu kuchennego
Ludzie muszą pracować w zdrowym
i oświetlonym otoczeniu, co nie
stanowi problemu, gdy w kuchni
znajduje się sufit TPV ATREA.

•
•

ATREA nie wiąże się z z żadnymi specjalnymi wymogami dotyczącymi obciążeń.
Rozjaśnia przestrzeń
Dzięki zastosowanym materiałom sufitu, oświetlenie obejmuje
cały obszar roboczy.
Szczelny (zamknięty system wyciągowy)
Ten system uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza do konstrukcji budynku, a zatem grzyb ani
pleśń nie mogą powstawać. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dbamy o bardzo wysoki poziom higieny we wszystkich
naszych systemach wentylacyjnych.

Niewielka masa
Zawieszenie sufitu wentylacyjnego

TECHNICZNE zalety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pełny system wentylacji od jednego producenta
Układ automatycznego sterowania
Wentylacja całego obszaru kuchni
Higieniczna wymiana powietrza
Wysoka wydajność filtracji
Ważny w całej Europie certyfikat TÜV
Zintegrowany dopływ świeżego powietrza
Zintegrowane oświetlenie całego obszaru
Doskonała ochrona struktury budynku

LINIA KUCHENNA

Wentylacja typu od ściany do ściany i sufity
wyciągowe to sztandarowe produkty w asortymencie ATREA. To, co różni nasze wyroby od
produktów konkurentów, to konstrukcja
sufitów podwieszanych z poliwęglanu i kształt kanału
wyciągowego.

TPV Czech House Moscow

TPV-N

CHARAKTERYSTYKA
•

TPV – standardowa wersja w pełni oświetlonego sufitu wentylacyjnego wykonanego z poliwęglanu.

•

TPV-N – sufit wentylacyjny ze stali nierdzewnej.

•

SKV – idealny projekt kuchennego sufitu wentylacyjnego uzyskano dzięki łukowatym panelom z poliwęglanu.

•

TPV EXCLUSIVE – Wyjątkowy projekt stworzony głównie do
wentylacji kuchni pokazowych. Technologia LED i elementy
półprzezroczyste nadają kuchniom wyjątkowy wygląd.

www.atrea.pl
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LINIA KUCHENNA

OKAPY KUCHENNE
Szeroki asortyment okapów wyciągowych, od podstawowego typu
KUBUS do inteligentnego okapu wyciągowego z rekuperacją, podgrzewaniem i zintegrowanym złączem OPTIMA. Można je stosować
w kuchniach o wszystkich rozmiarach i typach. Są znane z wysokiej
jakości wykonania i długich okresów użyteczności.
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MODIS 2

KUBUS

MODIS 2 jest częścią linii produktów ATREA – zmontowane
okapy kuchenne z niepowtarzalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym opartym na systemie modułowym. Ta linia ma opcję
wyboru sposobu dostarczenia produktu.

Prosty okap odpowiedni do urządzeń takich jak zmywarki
i piece konwekcyjne, do wszystkich typów i rozmiarów
kuchni. Działanie takich urządzeń nie powoduje zatrzymywania cząstek tłuszczu w powietrzu wylotowym, nie ma
więc konieczności montowania filtrów tłuszczu.

Można wybrać jeden z trzech sposobów:

•

Kompaktowy rozmiar

•

Dostawa zdemontowanego okapu bez króćców

•

Zintegrowane nawiewanie świeżego powietrza

•

Dostawa zdemontowanego okapu z króćcami, goto-

•

Eleganckie wzornictwo

wego do montażu u klienta

•

Zintegrowane oświetlenie LED (zdalnie sterowane)

•

Dostawa zmontowanego okapu

•

Wbudowany rekuperator o sprawności do 68 %

•

5 lat gwarancji

•

Wbudowane nagrzewnice

•

Atrakcyjne wzornictwo

•

Zintegrowany cyfrowy system sterowania RD5

•

Zintegrowane oświetlenie

LINIA KUCHENNA

OPTIMA
Kompaktowy okap kuchenny OPTIMA z rekuperacją, filtrem powietrza nawiewanego, podgrzewaczem i oświetleniem. Nadaje się do nowych lub odnowionych budynków.
Wszystkie funkcje są zintegrowane wewnątrz urządzenia
i tylko wentylatory są zainstalowane w kanałach nawiewnych i wywiewnych, aby spełnić wymagania.

VARIANT

GRANDE

Okapy kuchenne VARIANT to kompaktowe i pomysłowe
urządzenia pozwalające na jednoczesne usuwanie powietrza zużytego oraz na nawiew świeżego. Dostępne na
zamówienie. Zawiera automatyczny system sterowania.

Spawany okap kuchenny ze stali nierdzewnej GRANDE
opracowano z uwzględnieniem najostrzejszych parametrów technicznych, zgodnie z normą EN16282, a także
z uwzględnieniem wymagań konstrukcyjnych klientó.
Dzięki tym parametrom można go stosować do wentylowania stanowisk kuchennych pracujących pod ogromnym
obciążeniem.

•

Zintegrowane nawiewanie świeżego powietrza

•

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

•

Zintegrowane lampy fluorescencyjne w obudowie IP65

•

Energooszczędne oświetlenie

•

Niewielka masa

•

Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem

•

Eleganckie wzornictwo

•

Mała liczba połączeń montażowych

•

Możliwość zmiany kierunku nawiewu świeżego powietrza

•

Kompaktowy rozmiar

www.atrea.pl

(wygląd „całkowicie zespawanego zespołu”)
•

Ogromna przestrzeń akumulacyjna

•

Duża sprawność separatorów
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PROGRAM DOBORU

PROGRAM DOBORU
•
•
•

ATREA oferuje autorski program doboru konstrukcji. Jest to bardzo przydatne
i praktyczne narzędzie wyboru odpowiedniej centrali serii DUPLEX i zapewnia
wspaniałe wsparcie marketingowe!
Szczegółowe obliczenia dla wszystkich specyfikacjach są standardem.
Program sprawdza, czy wszystkie elementy zostały zaznaczone i czy wybrany
system działa prawidłowo. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych pomyłek.

Oferowany przez ATREA program doboru jest często aktualizowany i można go pobierać ZA DARMO.

PROGRAM ZAWIERA:
•
•
•
•
•
•
•
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Wybór urządzenia i jego akcesoriów
Wyświetlanie parametrów wybranego zastosowania
Opcję regulacji rożnych parametrów, konstrukcji
lub pozycji montowania central
Dobór układu sterowania z akcesoriami w zestawie funkcjonalnym
Schematy połączeń elektrycznych
Wyświetlanie i drukowanie zainstalowanych elementów,
schemat h-x i schematy systemów klimatyzacji

•
•
•
•
•

Specyfikacje cenowe poszczególnych elementów
Możliwość wydruku lub do formatu PDF
Eksport rysunków i schematów
do formatu DXF w 2D lub 3D
Wysyłanie e-mailem projektów i wyeksportowanych
treści
Ponadto program projektowy zawiera
pełny katalog produktów ATREA w formacie PDF.

www.atrea.pl

ATREA Certyfikaty

ATREA

2018

CERTYFICATY
Jako ATREA możemy udowodnić naszą
jakość, posiadając certyfikaty europejskie
i przestrzegając najwyższych norm europejskich. W ten sposób dajemy naszym
klientom fundamenty pod sporządzania
nawet najtrudniejszych projektów.

Certyfikat Domu Pasywnego; nasze urządzenia otrzymały certyfikaty na podstawie kilku minimalnych wymagań, które
muszą zostać spełnione.
Są to:
•
Sprawność odzysku
75 % SFP – 0.45 W/m3/h
•
Szczelność obudowy
i między sekcjami w centrali – max.
3% nominalnego przepływu
•
Niskie natężenie hałasu
•
Odpowiednio mały pobór mocy
wentylatorów
aktywnego zabezpieczenia rekuperatora przed zamarzaniem

Dyrektywa 1253/2014, dotycząca central wentylacyjnych z rekuperacją; producentów i dystrybutorów. Zgodnie z tą dyrektywą centrale klimatyzacyjne
muszą spełniać następujące minimalne wymagania:
1) w centralach wentylacyjnych do mieszkań maksymalne natężenie przepływu nie przekracza 250 m3/h albo jest w zakresie 250–1.000 m3/h, a producent musi zadeklarować ich stosowanie wyłącznie do wentylacji budynków
mieszkalnych (w zakresie produktów ATREA DUPLEX Easy, EC5).
2) w centralach wentylacyjnych do obiektów niemieszkalnych maksymalne
natężenie przepływu przekracza 250 m3/h i jest w zakresie 250–1.000 m3/h,
a producent nie może deklarować ich stosowania do wentylacji budynków
mieszkalnych (w zakresie produktów ATREA DUPLEX Flexi, Roto, Multi, MultiEco)
Wszystkie centrale wentylacyjne, z wyjątkiem urządzeń podwójnego zastosowania, muszą być wyposażone w napęd wielobiegowy lub napęd bezstopniowy. Wszystkie dwukierunkowe centrale wentylacyjne muszą być wyposażone w system rekuperacji. System odzyskiwania ciepła powinien mieć
obejście cieplne.

Niemiecka norma o bardzo surowych
wymaganiach. Gwarantuje, że użyte
zostały nieszkodliwe dla zdrowia materiały. Gwarantuje też wykonanie gładkich
powierzchni, które nie powodują wzrostu
lub rozprzestrzeniania się mikroorganizmów. Jest to stwierdzone w specjalnym
teście ISO EN846. Definiuje również minimalne wymagania dotyczące konstrukcji
urządzenia, dzięki czemu wszystkie
części centrali są łatwo dostępne i bezpieczne. Ponadto uwzględnia jakość
powietrza w pomieszczeniach, określając
właściwą klasę filtracji.

Ten niezależny organ certyfikacyjny
zapewnia klientom, że deklarowane
przez producenta parametry są prawdziwe. Eurovent może certyfikować
zarówno centralę wentylacyjną, jak
i rekuperator.
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LIDER W BRANŻY WENTYLACJI I ODZYSKIWANIA CIEPŁA
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