
Papildomam komfortui, energijos 
taupymui ir triukšmo sumažinimui

Pagal poreikį 
valdomas 
vėdinimas
Vėdinimas, kai jo reikia

Efektyvus ir tylus vėdinimas
Su vėdinimo pagal poreikį sistema vėdinimo intensyvumą 
patalpose galima reguliuoti pagal aktualią oro kokybę jose. Šiose 
patalpose oro kokybės jutikliai matuoja CO2 koncentraciją. Jei oro 
kokybė yra gera visose patalpose, sistema veikia minimaliu 
pajėgumu. Jei, pvz. svetainėje oro kokybė, susirinkus daugiau 
žmonių pablogėja (padidėja CO2 koncentracija), automatiškai 
proporcionaliai padidinamas ir vėdinimo intensyvumas. Tuo pačiu 
metu, dėl valgio ruošimo virtuvėja ar maudymosi vonioje, 
santykinės drėgmės jutiklis (RH) pajunta staigų drėgmės 
padidėjimą. Vėdinimo sistema persijungia į aukščiausią pakopą. 
Jei drėgmė vėl sumažėja, sistema automatiškai sugrįžta į 
žemesnę pakopą.

Vėdinimo pagal poreikį valdymo sistema 2.0

Visi privalumai trumpai
Garantuota oro kokybė su valdymu pagal CO2 koncentraciją

Automatinė Boost funkcija su RH-jutikliu (verdant/maudantis)

Dėl mažesnio oro kiekio sistemos triukšmo sumažinimas 6-8 dB(A)

Dėl mažesnio oro kiekio iki 60% mažesnės elektros  

Tinka su visais Renovent ar Flair serijos rekuperatoriais

Vėdinimo pagal poreikį valdymo sistema 2.0:
dieną daugiau oro gyvenamosiose patalpose

Vėdinimo pagal poreikį valdymo sistema 2.0:
naktį daugiau oro miegamuosiuose

Dar pažangesnė yra Brink vėdinimo pagal poreikį valdymo 
sistema 2.0. Čia tiekiamas oras paskirstomas į gyvenamąsias ir 
miegamąsias zonas. Specialiai sukurtas 3-eigų vožtuvas, 
priklausomai nuo išmatuotos oro kokybės patalpų grupėse arba 
atskiruose kambariuose, nukreipia orą į miegamuosius arba į 
gyvenamuosius kambarius arba į abi patalpų grupes vienu metu. 
Jei nustatyto bazinio vėdinimo intensyvumo pageidaujamai oro 
kokybei pasiekti nepakanka, oro kiekis automatiškai padidinamas. 
Kadangi oras tiekiamas tik ten, kur jo tuo metu reikia, bendras 
sistemos vėdinimo oro kiekis yra mažesnis ir tokiu būdu 
papildomai taupoma energija. Dėl šios priežasties Renovent ar 
Flair serijos rekuperatorius turi tiekti mažiau oro ir vėdinimo 
sistemos triukšmas sumažėja apie 6-8 dB(A). Prie šios sistemos 
gali būti prijungta iki aštuonių CO2 jutiklių. Ši sistema gali būti 
valdoma ne tik pagal patalpų oro kokybę, bet ir pagal laikmatį su 
nuotoliniu valdymo pultu Air Control. 
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