Priemyselná
rekuperácia

Pre dielne, sklady, výbušné priestory,
pivnice, serverovne, kuchyne, chaty a pod.

VAŇO® spol. s r.o.
Priemyselná rekuperácia

Malé vetracie zariadenia MVZ z nehorľavých materiálov
Rekuperačné jednotky MVZ – Vaňo sú určené pre prevádzkovo náročné prostredie, kde použitie
protiprúdych alebo rotačných rekuperátorov je nevhodné. S teplotou odvodného vzduchu pod 20°C
a do max. výkonu zariadenia 1 200 m3/hod. Vhodné pre:
- vetranie dielne kde sa zvára, brúsi, lepí, kde odsávaný vzduch je „špinavý“ a pre väčšinu výrobcov
a dodávateľov rekuperačných jednotiek „nevhodný rekuperovania“.
- vetranie skladu, sušiarne, pivnice, garáže, kuchyne (nevhodné pre stolárske dielne)
- pre chladenie serverovne
- pre výbušné prostredie

Ex
Filter odpadného a prívodného vzduchu

Odvodný ventilátor
Prívodný ventilátor
Hliníkový rekuperátor

Popis: Plášť jednotky je vyrobený z hliníkového plechu - nehrdzavie. Celoplošné dno je
z nerezového alebo hliníkového plechu v rohu pod odvodným ventilátorom doplnené o odvod
kondenzátu ½“. Jednotka je z vnútornej aj z vonkajšej strany izolovaná kaučukovou izoláciou
variabilnej hrúbky. Hrúbka izolácie sa stanovuje podľa umiestnenia jednotky a teplôt nasávaného
a odvádzaného vzduchu. Jednotka je bez tepelných mostov.

Poloha pre inštaláciu jednotky: parapetná, podstropná ležatá alebo stenová.
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Rozmery:

1 450 mm

700 mm

370 mm

4 x 200 mm

45 kg.

REKUPERÁTOR
Hliníkový rekuperátor „VAŇO“ s 50 - 60 % účinnosťou, je overený výrobok s viac ako 25 ročným
testovaním na rôznych prevádzkach. Má neobmedzenú životnosť.

Pre dosahovanie vyššej účinnosti 60 – 70% sa inštalujú dva rekuperátory za sebou.
Možné zabudovanie dvojklapkového by-passu so servopohonom.

POZOR: Nie je potrebné vzduch predohrievať, čo garantuje nízke náklady na ekonomiku prevádzky !

Jednoduché a účinné čistenie špárovaním

Nehorľavosť

Odolnosť

Vďaka veľmi nízkej tlakovej strate rekuperátora je možná prevádzka s diagonálnymi ventilátormi

MVZ a dvojzónová rekuperácia vzduchu z nehorľavých materiálov a
s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
Dvojzónový systém vetrania s riadením on-off je odolný a bezpečný voči vandalizmu. Vo vypnutom
stave je vetrací systém vzduchotesný. Zabudovaná tlaková protimrazová ochrana. Dohrev vzduchu
uložený za rekuperátorom. Rekuperátor nepotrebuje predohrev vzduchu.

Príklad využitia:
Protimrazová ochrana hliníkového rekuperátora tlakovým spínačom

Odvod vzduchu:

výroba

Zóna č. 1 Prívod vzduchu: sklad

Zóna č. 2 Prívod vzduchu: výroba

Príslušenstvo
Tlmič hluku THK

Tlmič hluku do
podhľadu THK-R

Tlmiaca žalúzia
PŽTH

Protidažďová
žalúzia

Samočinná
hliníková žalúzia

Spätná klapka

Tesná klapka so
servopohonom

Strešný nástavec

Tanierový ventil

Výustky

Tlmiaca vložka

Rozvádzač

Filtračný box

Montážny
materiál

Potrubie

Záruka na výrobok je 2 roky. Firma VAŇO je na trhu s vetracou technikou od roku 1994.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobku v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.
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