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 Енергоефективна  вентиляція  шкіл

 Діти – найдорожче що у нас є і ми прагнемо дати їм все 
найкраще. Але є речі над якими ми навіть не задумуємось:         

                           чим дихають наші діти?
 Біля третини доби наші діти проводять у школі. 
 Приблизно стільки ж – у своїй спальні.
 Як правило, у цих приміщеннях відсутня вентиляція: 
застосування  герметичних   вікон   усуває   приплив   повітря, 
порушує повітрообмін. Як наслідок, у приміщенні збільшується 
рівень вуглекислого газу СО2 , накопичуються інші токсини. 

  Нормальний  рівень  СО2   у  приміщенні   -  700  ppm,  а 
гранично  допустима  концентрація  (ГДК)  -  1000  ppm  (0,1%).
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При 1000 ppm СО2:

 зменшується  увага, 
ініціативність та рівень 
сприйняття інформації.

 
При 2000 ppm СО2: 

«мозок відключений», 
апатія,  головна  біль, 

відсутня  ініціатива, синдром 
 хронічної втоми.

Вплив  концентрації  СО2  на  самопочуття
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 20 березня 2017 року було проведено вимірювання рівня СО2  в 
учбових класах Бориспільської школи № 6.
            Вимірювання швидкості наростання рівня СО2 
Проводилось у 7-В класі (каб. №14), присутні 29 учнів та 3-є 
дорослих, до початку вимірювань у класі тривалий час були відкриті 
3 вікна в режимі провітрювання. 
 Початковий рівень СО2 (14.30):   1130 ppm (на 13% більше ГДК).
 Кінцевий  рівень  СО2    (14.39):   1615 ppm (на 62% більше ГДК).
За 9 хвилин після закривання вікон рівень СО2 зріс на 485 ppm.

Час вимірювання 14.30 14.32 14.34 14.36 14.38 14.39
Рівень СО2 , ppm 1130 1200 1338 1425 1520   1615

Перевищення ГДК рівня СО2  13 %  20 %  34 %  43 %  52 %    62 %

ГДК – гранично допустима концентрація
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 Висновок: вже через 10-15 хв.  після початку першого уроку в 
ідеально провітреному класі рівень СО2  перевищує гранично 
допустиму концентрацію в 1000 ppm  і до кінця уроків 
тримається на рівні  2500 - 3000 ppm  і  вище.

   каб. № 1 (1-Б) СО2 - 3684 ppm            каб. № 15 (2-Б) СО2 - 5089 ppm

Вимірювання  рівня  СО2  у  початкових  класах
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Згідно  ДБН В.2.5-67: 2013   Таблиця Х2 (стор. 133):

На одного учня повинно бути не менше 2 м2 площі, 
а  на  1 м2 - не  менше  2,2 л/с  припливного  повітря. 

Це складає 15,84 м3/год свіжого повітря на 1-го учня. 

   Отже,  
для  класу  з  30-ти  учнів  потрібно  не  менше  491 м3  
 
  свіжого   повітря   рівномірно   протягом   години.  

Для житлових та спальних кімнат потреба у свіжому   
повітрі складає не менше 14,4 м3/год на людину       
або  2,16 м3/год   на  1 м2  площі.
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Провітрювання приміщення за допомогою відкривання вікон 
не дає результату  –  рівень  СО2  рідко опускається нижче ГДК, 
 а  втрати  тепла  при  залповому  провітрюванні  -  величезні.

Рівень СО2  у класах, (компанія Wolf, Німеччина) 

Рівень 
СО2, 
ppm

Час навчання, год.Провітрювання відкриванням вікон
Провітрювання   з   рекуператором

Вікна закриті

Вікна відкриті
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   Термін окупності інвестиції на встановлення рекуператора 
у шкільному класі менший ніж у інвестиції в утеплення 
фасаду будівлі школи: 
   при утепленні стін економія складає    760 Вт,
   при  встановленні  рекуператора  -      6420 Вт.

                                 ШКІЛЬНИЙ  КЛАС  З  НЕУТЕПЛЕНИМИ  СТІНАМИ  -  9,04 кВт

                                 ШКІЛЬНИЙ  КЛАС  З  УТЕПЛЕНИМИ  СТІНАМИ  -  8,28 кВт

ШКІЛЬНИЙ  КЛАС  З  НЕУТЕПЛЕНИМИ  СТІНАМИ  З  РЕКУПЕРАТОРОМ  «ЕКО-ВЕНТ»  -  2,62 кВт

ПРИ  Т 30В =  - 210С,   кВтВТРАТИ  ТЕПЛА  ЧЕРЕЗ

           ВТРАТИ  ТЕПЛА, кВт
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1.     Високий коефіцієнт рекуперації тепла (ККД рекуперації): 90-95%.

2.     У 2-3 рази нижче споживання енергії на роботу вентиляторів.

3.    Високий коефіцієнт повернення вологи (біля 60%) дозволяє не  
пересушувати повітря у приміщеннях, що значно знижує ризики  
респіраторних захворювань, особливо у дітей.

4.    Регулювання продуктивності відповідно до рівня СО2.
5.    Ексклюзивне мікропроцесорне управління:
        - тижневе програмування режимів роботи;
        - обмеження мінімальної температури припливного повітря;
        - захист від обмерзання на програмному рівні;
       - в режимі простою щогодинне включення на програмований
         час для видалення забруднень від предметів інтер’єру.

5  переваг  рекуператорів  «Еко-Вент»
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Для забезпечення нормативного повітрообміну у 
шкільному класі, ТОВ «Санта-Інжбуд» розроблено   
рекуператор    регенеративного    типу   «Еко-Вент-5-500» 
з мікропроцесорним блоком управління та датчиком СО2:  
продуктивність при рекуперації - 500 м3/год, 
коефіцієнт корисної дії  –  89 - 95%, 
модуляція продуктивності по рівню СО2,
тижневе програмування режимів роботи, 
коефіцієнт повернення вологи  –  60%,
розміри:  0,7м*0,3м*0,6м – 2 шт.

Мікропроцесорний 
блок     управління

Рекуператор 
«Еко-Вент-5-500»

(один з двох блоків)
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   Для забезпечення свіжим повітрям житлових та спальних 
кімнат, а також офісних приміщень, використовуються   
рекуператори    типу   «Еко-Вент-1» або «Еко-Вент-3»  з 
продуктивністю 60-70 м3/год  та  130-140 м3/год  відповідно. 
Дані моделі циліндричної форми, 
діаметром   160  мм   та   200 мм,
довжиною   450  мм   та   600  мм, 
коефіцієнт корисної дії  –   90-95%.



   Енергоефективна  вентиляція  квартир

 
спальня

  ванная

  
гостинная

спальня

Кабинет

кухня

Пример  энергоэффективного воздухообмена квартиры
 

 Воздухообмен через рекуператоры 
Эко-Вент-1 или Эко-Вент-3

 осуществляется циклически. 

В данный момент времени (см. схему) из 
обоих спален осуществляется    вытяжка, а в 
гостинную и кабинет приток. Через 15 — 80 

секунд  потоки воздуха  поменяют 
направление  для перезарядки теплом 

регенераторы энергии в рекуператорах. Чем 
холоднее на улице тем короче время цикла. 

Летом по такому же принципу сохраняется прохлада 
при проветривании в жару и/или

снижается расход электроэнергии на охлаждение 
воздуха в 2-3 раза.

На кухне и в ванной установлены вытяжки которые 
включаются автоматически по мере необходимости.



Резервы энергосбережения зданий

Встановлюючи рекуператори "Еко-Вент", Ви  інвестуєте 
в здоров'я, чисте повітря та комфорт у Вашому будинку. 

Вкладені кошти повернуться протягом двух-трьох років 
за рахунок економії енергоносіїв, а здоров’я - бесцінне.



Резервы энергосбережения зданий

Запрошуємо до співпраці будівельні, проектні, 
еско  компанії та інші зацікавлені організації.

   ТОВ  «Санта-Інжбуд»            eco-vent.com.ua

Офісний телефон:  044-411-29-98,   firmasanta@gmail.com

050-44-55-800          Гринкевич    Олександр   Анатолійович
068-304-59-27      095-616-52-25          Кузь  Олег  Евгенович
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