MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Podstawa zdrowego domu
Rekuperacja Danfoss Air

Prosty montaż
+
Bezobsługowość
+
Inteligentne sterowanie
+
Doskonały komfort

=

Pomysł na
wentylację!
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Zdrowy klimat w domu
Dla Twojej rodziny
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Ze względu na oszczędność energii i zmniejszenie oddziaływania na środowisko, nowoczesne domy mają bardzo dobrą izolację. Jednak minusem dobrze
zaizolowanego domu jest to, że jego przegrody i okna nie przepuszczają
powietrza. Zmniejszenie naturalnego przepływu powietrza powoduje
konieczność stosowania wydajnej wentylacji wymuszonej.
Dobrze zaprojektowany system rekuperacji jest wydajny i cichy a pod względem wizualnym i estetycznym nie koliduje z wystrojem wnętrza. Ponadto
dobra wentylacja tworzy zdrowy klimat w domu oraz pomaga zapobiegać
problemom, np. z wilgocią, grzybem i alergiami.
Korzyści jest wiele, a dzięki naszemu systemowi rekuperacji możesz mieć je
wszystkie

Łatwy
montaż

Łatwe
utrzymanie

Komfort
wewnątrz

Elegancki
wygląd
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Kompletny system
– pełny komfort
System rekuperacji Danfoss Air obejmuje kompletne rozwiązanie umożliwiające
optymalizację klimatu w Twoim domu.
Z zalet tego systemu korzyści może czerpać zarówno właściciel domu, jak i instalator montujący nasz system rekuperacji.
Rekuperacja Danfoss to nie tylko standardowy system wentylacji, lecz także
kompletne rozwiązanie systemowe, czyli otrzymujesz wszystko od jednego producenta.
Gdy tylko właściciel domu zdecyduje się na zamontowanie naszego systemu, zaprojektujemy i dostarczymy kompletny system – zapakowany i przygotowany dla instalatora, który wykona końcowy montaż. Uruchomiony system będzie pracował bez
nadzoru – z wyjątkiem rutynowej wymiany filtra, która nie trwa dłużej niż minutę
i nie wymaga używania żadnych narzędzi.
System rekuperacji Danfoss to wybór nie tylko przy projektowaniu budynku, ale
także przeznaczony do montażu w już istniejących domach. Nasi doradcy dobiorą
system w pełni dostosowany do potrzeb klienta i pasujący do konkretnego budynku.
Danfoss Air to energooszczędny sposób na zapewnienie doskonałego klimatu
w pomieszczeniach przy minimalnym wpływie na środowisko. Oczywiście system
Danfoss Air spełnia najsurowsze wymagania unijnych norm i przepisów dotyczących wentylacji.

Zdrowy klimat – oszczędność
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Komfortowe otoczenie
Zdrowy klimat wnętrza jest bardzo ważny. Tak samo, jak środowisko naturalne. Rekuperacja Danfoss Air jest korzystna zarówno dla jednego, jak i drugiego. System
Danfoss Air odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego, umożliwiając obniżenie
kosztów zużycia energii, a jednocześnie przyczyniając się do poprawy Twojego samopoczucia.
Wymagania Twoje i Twojego domu stanowią podstawę, w zgodzie, z którą system
jest zaprojektowany. Wydajność systemu jest precyzyjnie regulowana w celu spełnienia wymagań domu i jego mieszkańców, a inteligentny system sterowania
zapewnia łatwy dostęp do aktualnych ustawień.
W efekcie powstaje system wentylacji z odzyskiem ciepła, który jest precyzyjnie
regulowany w celu zoptymalizowania zarówno Twojego samopoczucia, jak i ekonomii ogrzewania. Porównując nowy dom wybudowany zgodnie z najnowszymi
normami budowlanymi z tradycyjną wentylacją (przez otwieranie okien), oszczędności dzięki zastosowaniu systemu Danfoss Air są znaczne:
Przykład: Standardowy dom o powierzchni 180 m2
Wielkość wnętrza:

180 m2

Intensywność wymiany powietrza: 0,35 l/sec. na m2
Natężenie przepływu powietrza: 227 m3/h
Wykorzystano urządzenie Danfoss Air:

Air a2

Roczne zużycie energii elektrycznej przez wentylatory *:
Roczne oszczędności na ogrzewaniu **:

550 kWh
7 130 kWh

Łączne oszczędności netto na energii

6 580 kWh

* Zużycie energii elektrycznej na bazie systemu przewodów przy całkowitym spadku ciśnienia zewnętrznego 100
Pa włącznie z wszystkimi wywiewami, kratkami i wlotami świeżego powietrza. Kalkulacja jest oparta na założeniu,
że system pracuje niezmiennie przez cały rok.
** Obliczenia wykonano przy założeniu sprawności cieplnej mierzonej na sucho w teście wykonanym przez niezależną
firmę zewnętrzną zgodnie z normą EN 308. Poza tym obliczenia przeprowadzono przy założeniu zrównoważonego
przepływu wywiewnego/dopływowego z wykorzystaniem danych o klimacie . Obliczenia nie uwzględniają infiltracji powietrza z zewnątrz i są wykonane przy założeniu, że system pracuje niezmiennie przez cały rok. Roczne
oszczędności są obliczone jako równica między stratą ciepła z systemem odzysku a stratą ciepła przy takiej samej
szybkości wymiany powietrza, ale bez systemu odzysku ciepła, tzn. przy naturalnej lub mechanicznej wentylacji
wywiewnej.

Estetyka na co dzień
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Elegancja i skuteczność
Zgodnie ze skandynawskimi tradycjami wzornictwa, estetyka i skuteczność działania stanowią nierozłączną parę. Elegancki wygląd zapewnia, że urządzenie
Danfoss Air dopasowuje się do otoczenia.
Nasza filozofia zakłada, że zakres technicznych udoskonaleń i możliwości nie musi
być widoczny. Widoczna ma być prostota i elegancja, tak jest w systemie rekuperacji Danfoss Air.
Mówi się, że działanie jest głośniejsze od mówienia. Jednak działanie systemu
rekuperacji Danfoss Air słychać tylko jako cichy szept. Wentylatory, przewody
i zawory zostały dobrane i zastosowane z uwzględnieniem sprawności. Przepływ
powietrza został dokładnie zaprojektowany, filtry są duże i wydajne, a izolacja jest
wykonana w technologii formowania na gorąco dla zapewnienia dokładnego
dopasowania do kształtu.
Konstrukcja i zwrócenie uwagi na szczegóły zapewniają niezawodną i bezproblemową pracę. Tak naprawdę po ustawieniu jedyny raz, kiedy system będzie wymagał kilku minut Twojej uwagi, to moment wymiany filtra.
System Danfoss Air ładnie wygląda, pracuje cicho i wydajnie, zapewniając
doskonały klimat w pomieszczeniu.

Air w1

Air a2

Do montażu w pionie (np. na ścianie)

Do montażu w poziomie (np. na poddaszu)

180 m3/h

300 m3/h

Air w2

Air a3

Do montażu w pionie (np. na ścianie)

Do montażu w poziomie (np. na poddaszu)

300 m3/h

500 m3/h
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Zasada odzysku ciepła
System Danfoss Air wykorzystuje ciepło (np. z kuchni i łazienki) do podgrzewania
powietrza wlotowego do odpowiedniej temperatury. Dzięki temu zapewniona
jest wymiana powietrza i zdrowy klimat w pomieszczeniu, z jednoczesnym zachowaniem oszczędności energii.
Sercem tego systemu jest wymiennik ciepła, który składa się z dwóch oddzielnych, izolowanych obiegów powietrza. Jeden z nich jest podłączony do wlotu
świeżego powietrza, a drugi do systemu wylotowego, który pobiera ogrzane,
wilgotne powietrze z kuchni czy łazienki.
Ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do świeżego powietrza
pobieranego z zewnątrz poprzez wymiennik ciepła zamontowany w rekuperatorze.
System Danfoss Air zawraca energię zawartą w powietrzu usuwanym z pomieszczeń, zmniejszając w ten sposób radykalnie koszty ogrzewania i negatywny
wpływ na środowisko w porównaniu do wentylacji naturalnej.
System Danfoss Air wymienia całkowicie powietrze w domu w ciągu dwóchtrzech godzin.
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Przegląd systemu

Wylot powietrza
Rekuperator
Wlot świeżego
powietrza

Salon
Kuchnia

Sypialnia
Korytarz
Łazienka

Oddychający dom
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Komfort blisko Ciebie
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Wentylacja pod kontrolą
System Danfoss Air oferuje niespotykaną łatwość obsługi skupioną w jednym
małym sterowniku Air Dial. To bezprzewodowe urządzenie sterujące może być
umieszczane niemal wszędzie, umożliwiając łatwy dostęp do wszystkich funkcji
rekuperatora.
Interfejs użytkownika umożliwia sprawdzanie statusu systemu, włączanie ustawień
domyślnych i zwiększanie mocy. Wystarczy raz ustawić i zostawić lub, w razie
potrzeby, sterować wszystkimi parametrami pracy ręcznie. Można również wybrać
tryb z kontrolowanym zapotrzebowaniem, który umożliwia automatyczne dopasowywanie ustawień wentylacji (jej wydajności) na podstawie danych wejściowych
z czujnika wilgotności. Można nawet spersonalizować profile pracy w celu ich precyzyjnego dostosowania do stylu życia własnej rodziny. W tym celu wystarczy
podłączyć komputer z zainstalowanym oprogramowaniem sterowniczym Danfoss
Air.
System rekuperacji Danfoss Air umożliwia pełną i łatwą kontrolę nad klimatem
w pomieszczeniach, sprawiając, że dom jest naprawdę inteligentny.
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Komfort przez całą dobę
System Danfoss Air zapewnia optymalny mikroklimat w pomieszczeniach zarówno
w dzień, jak i w nocy przez cały rok.

Rekuperacja
Danfoss Air
Podstawa
zdrowego domu

Chcesz zaczerpnąć dodatkowego świeżego powietrza (np. podczas gotowania,
imprezy lub ćwiczeń), Danfoss Air umożliwi Ci lepsze rozwiązanie, niż otwieranie
okien i drzwi. Wystarczy włączyć funkcję zwiększonej mocy (Buster). Wtedy wentylatory systemu pracują z maksymalną prędkością przez zaprogramowany czas,
dostarczając świeże powietrze i jednocześnie nie wychładzając nadmiernie
pomieszczeń. Odczujesz przyjemność szybkiego i skutecznego przywrócenia
optymalnego klimatu.
System oferuje również tzw. tryb “letni bypass”. Wtedy powietrze wylotowe nie
przepływa przez wymiennik ciepła. Oznacza to, że powietrze wlotowe wpływające do pomieszczenia ma temperaturę panującą na zewnątrz. Ten tryb może
być również łączony z trybem zwiększonej mocy – ta funkcja jest szczególnie
przydatna, gdy chcemy zaczerpnąć świeżego, chłodnego powietrza w domu,
np. po imprezie.
Naprawdę przyjemną funkcją jest nocne chłodzenie. W tym ustawieniu chłodne,
nocne powietrze jest wykorzystywane do schładzania domu – ale nigdy poniżej
18˚C. System Danfoss Air sprawdza temperaturę zewnętrzną dwa razy w ciągu
doby, a gdy średniodobowa temperatura osiągnie plus 20˚C, funkcja jest włączana automatycznie.

Buster

Letni bypass

Nocne
chłodzenie

Funkcje Letni bypass i Nocne chłodzenie nie są dostępne w systemie Air w1.
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Świeże powietrze – przez cały czas

Zwiększanie możliwości
Możesz zwiększyć swoje możliwości w zakresie komfortu i niskich kosztów eksploatacji, jeśli połączysz system Danfoss Air z jednym z różnych dodatków z asortymentu produktów firmy Danfoss z branży ogrzewania. System jest przygotowany do rozbudowy, a wszystkie dodatki dostępne jako opcje dla systemu
Danfoss Air można instalować na zasadzie plug and play.

Dodanie gruntowego wymiennika ciepła GWC
Po podłączeniu geotermalnego podgrzewacza do systemu Air można dodać
kilka funkcji i korzyści. W ten sposób możesz wykorzystać energię słoneczną
nagromadzoną w ziemi otaczającej Twój dom.
Podgrzewacz składa się z zamkniętego obwodu rur zakopanych poza domem.
Rury są napełnione cieczą niezamarzającą, która jest podgrzewana do całorocznej temperatury gruntu wynoszącej około 6 - 8°C. Następnie ciecz jest pompowana do wymiennika, który wprowadza te 6 - 8°C do powietrza wlotowego systemu Danfoss Air.
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W lecie chłodna ciecz może być wykorzystywana do obniżania temperatury
powietrza wlotowego do poziomu poniżej temperatury zewnętrznej, dostarczając chłodnego powietrza w ciepłe dni. W zimie temperatura cieczy jest wyższa
od temperatury powietrza na zewnątrz. Dzięki temu można ją wykorzystać do
podgrzania powietrza wlotowego i obniżenia kosztów ogrzewania. Funkcja ta
pomaga również zapobiegać zamarzaniu wymiennika ciepła. Wszystkie funkcje
są bardzo przydatne, jeśli chcesz używać system Danfoss Air w domu niskoenergetycznym.

Korzyści w każdym sezonie
•
•
LATO

•
•
•

ZIMA

•
•
•

Obniżenie temperatury powietrza wpływającego z zewnątrz
do domu
Energooszczędny sposób chłodzenia z poszanowaniem środowiska naturalnego
Zintegrowany odpływ kondensatu
Zintegrowane programowanie w urządzeniu Air Dial
Zwiększanie temperatury powietrza wpływającego z zewnątrz
do domu
Wykorzystanie energii słonecznej nagromadzonej w ziemi
Energooszczędna ochrona przed zamarzaniem wymiennika
ciepła
Zintegrowane programowanie w urządzeniu Air Dial

Montaż nagrzewnicy
Istnieje możliwość montażu nagrzewnicy za urządzeniem Air służącej do ogrzewania powietrza wlotowego przed jego rozprowadzeniem po domu. System taki
jest często wykorzystywany jako jedyne źródło ogrzewania w domach niskoenergetycznych – na przykład niemiecki „Passiv Haus”.
•
•
•
•
•

 ożliwość wykorzystywania jako źródło ogrzewania
M
w niektórych domach niskoenergetycznych
Zintegrowana ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi
przez mróz
Zintegrowane programowanie w urządzeniu Air Dial
Opcjonalna elektryczna nagrzewnica
Zintegrowany sterownik temperatury powrotnej

Gruntowy wymiennik
ciepła (GWC)

Nagrzewnica
Dopływ świeżego
powietrza
Wylot
Powietrze wylotowe
z pomieszczenia
Zasilanie
w czynnik grzewczy
Powietrze wlotowe
do pomieszczenia

Powrót
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Dojrzała technika
Projektowanie standardowego systemu odzysku ciepła nie zawsze musi być
proste, ale tworząc system Danfoss Air nie wybraliśmy prostej drogi. Naszym
celem było połączenie efektywności z prostotą, wzornictwem, komfortem
i łatwością obsługi. Oznacza to konieczność uwzględnienia różnych parametrów,
takich jak zużycie energii, poziom hałasu, interfejs użytkownika, dobór materiałów, kwestie montażu i obsługa posprzedażna.
W efekcie powstał bardzo efektywny system, który zapewnia optymalny klimat
wnętrz przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko, łatwy montaż i obsługę
oraz praktycznie brak konieczności specjalistycznej konserwacji.

Najnowsza technologia
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Rdzeń wymiennika ciepła działa na zasadzie tzw. przepływu przeciwprądowego.
Oznacza to, że powietrze wylotowe przepływa przez szereg elementów przewodzących ciepło, które następnie przekazują energię cieplną do powietrza
wlotowego przepływającego przez elementy w przeciwnym kierunku. Te dwa
strumienie powietrza nigdy nie stykają się bezpośrednio ze sobą, a wysoka
sprawność przekazywania ciepła oznacza, że odzyskiwana jest większość energii cieplnej, nawet do 85%. Wynikają z tego znaczne oszczędności i zmniejszenie zużycia energii na korzyść środowiska w porównaniu z wentylacją tradycyjną.

Plug and Play
„Czas to pieniądz” – z tego powodu prawdopodobnie docenisz to, że możesz
zapomnieć o używaniu narzędzi po zamontowaniu przewodów i podłączeniu
urządzenia Air. Wystarczy podłączyć moduł komunikacji do urządzenia Air za
pomocą wtyczki – i nie trzeba nawet otwierać pokrywy! Po podłączeniu modułu
komunikacji system Air automatycznie poprowadzi Cię przez proces instalacji.

Pomoc Airline
Danfoss wspiera swoich instalatorów – na wszelkie sposoby:
Projektowanie kompletnego systemu Air dostosowanego do indywidualnego domu i zoptymalizowanego pod kątem wyciszenia i wysokiej sprawności pracy.
Pełna dokumentacja we wszystkich szczegółach, włącznie z rysunkami
układów przewodowych rozpisanych na poziom poszczególnych zaworów
wlotowych i wylotowych.
Oprogramowanie instalacyjne na pendrive – włącznie z listą kontrolną dla
instalatora „Czy wszystko pamiętam?”
Pomoc telefoniczna udzielana przez doświadczonych inżynierów firmy
Danfoss.

Kompletna linia produktów Air
Danfoss Air to nie tylko system wentylacji czy urządzenie do odzysku ciepła, lecz
także kompletne rozwiązanie, które zapewni Ci kontrolę nad klimatem
pomieszczenia. Rozwiązanie to obejmuje wszystkie obszary, które mieszczą
w sobie montaż, codzienną eksploatację oraz obsługę posprzedażą i serwisowanie. Nie trzeba szukać nigdzie indziej – dzięki temu Danfoss Air to s ystem optymalny, zarówno dla instalatorów, jak i właścicieli domów.

System Danfoss Air:
Rekuperatory Air
Serce systemu Danfoss Air – urządzenie jest dostępne w czterech różnych modelach nadających się do montażu pionowego (np. na ścianie)
lub poziomego (np. na strychu).
Air Dial
Urządzenie sterujące zapewnia łatwy, przyjazny dla użytkownika,
intuicyjny i bezprzewodowy dostęp do sterowania wszystkimi parametrami pracy systemu. Eleganckie wzornictwo sprawia, że urządzenie może wtopić się w każde otoczenie.
Przewody systemu Air Flex
W celu zapewnienia optymalnej łatwości montażu i optymalnych
parametrów pracy firma Danfoss może dostarczyć szeroki asortyment przewodów, rur, armatury itp. Pakiet uwzględnia wszystkie
niezbędne urządzenia.
Planowanie
Inżynierowie Danfoss zajmujący się wentylacją dopasują indywidualnie każdy system, skupiając się na kluczowych parametrach warunków pracy urządzenia. Chcemy, aby instalator miał pewność, że jest
to optymalne rozwiązanie.
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air.danfoss.com
Od pokoleń firma Danfoss dostarcza rozwiązania
w zakresie wszelkich aspektów związanych z
ogrzewaniem i chłodzeniem, np. zawory, termostaty i zaawansowane systemy sterowania.

Grupa Danfoss składa się z globalnej sieci spółek
handlowych, przedstawicieli i sprzedawców.
Produkty Danfoss są sprzedawane, serwisowane
i obdarzane zaufaniem na całym świecie. Produkty

Danfoss odgrywają ważną rolę w zapewnieniu
optymalnego klimatu i komfortu wnętrz.
Od zawsze jest to część dorobku, a nowy system
Danfoss Air jest również częścią tej tradycji.

Firma Danfoss nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach i innych drukowanych materiałach. Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach bez powiadomienia.
Dotyczy to również produktów już zamówionych pod warunkiem, że takie zmiany są niezbędne do uzyskania uzgodnionych parametrów.
Wszystkie znaki handlowe podany w niniejszych materiałach są własnością odpowiednich firm. Firma Danfoss i jej logo są znakami handlowymi Danfoss A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrznowska 5
05-825 Grodzisk Maz.
Tel. 22 755 07 00
Fax 22 755 07 01
e-mail: info@danfoss.com
www.danfoss.pl
www.heating.danfoss.pl
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