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SENTINEL jest najnowocześniejszym, w pełni automa-
tycznym, inteligentnym i energooszczędnym systemem me-
chanicznej wentylacji, przeznaczonym dla budynków miesz-
kalnych, hotelowych, biurowych, szkolnych, itp., czyli tam
gdzie intensywność ich wykorzystania jest zmienna i roz-
łożona w czasie.
Idea systemu wychodzi naprzeciw odpowiedzi na py-
tanie: po co wentylować pomieszczenia, w których nikt
nie przebywa? 
Zastosowanie wentylatora o proporcjonalnym do zapo-
trzebowania wydatku powietrza, współpracującego z
elementami nawiewu i wywiewu umieszczonymi w po-
szczególnych pomieszczeniach, a także czujnikami kon-
trolującymi parametry powietrza wewnętrznego takie jak
CO2, temperatura, wilgotność oraz dymy, zapachy itp. po-
zwala dopasować proces jego wymiany ściśle do zaist-
niałych potrzeb. Oszczędności na ogrzaniu powietrza wy-
nikające z procesu wentylacji, w zależności od rodzaju po-
mieszczenia wynosić mogą od 50 do nawet 80%!
Niskoenergetyczne silniki EC-DC stosowane w wen-
tylatorach systemu SENTINEL zużywają o 70% mniej
energii od tradycyjnych silników AC. 
Zastosowanie wszystkich tych elementów pozwala na uzy-
skanie poczucia komfortu i relaksu oraz zdrowego mikro-
klimatu w pomieszczeniu przy minimalnych kosztach zwią-
zanych z jego utrzymaniem. 

Korzyści i zalety zastosowania Systemu Inteligentnej
Wentylacji Mieszkań „SENTINEL”

skuteczność i stabilność działania,
strumień powietrza zawsze dopasowany do aktualnych
potrzeb użytkownika („nie mniej, nie więcej – tyle ile trze-
ba”),
wysoka redukcja zużycia energii przez wentylatory EC-
DC w stosunku do tradycyjnych systemów wentylacji me-
chanicznej,

redukcja kosztów związanych ze stratami ciepła wynika-
jącymi z procesu wentylacji,
uniwersalność zastosowania,
długotrwałe działanie,
zabezpieczenie przed zmiennymi warunkami zewnętrz-
nymi,
łatwe projektowanie, instalacja i eksploatacja,
nowoczesny wygląd elementów wewnętrznych systemu,
zgodność z najnowszymi standardami i zaleceniami UE
dotyczącymi zużycia energii np.: certyfikacji energe-
tycznej budynków,

W ofercie:
wentylatory dostępne w dwóch układach pracy CP – sta-
łego ciśnienia i S – hierarchicznego,
wentylatory o wydajności do 5300 m3/h i sprężu do 700
Pa,
klasa akustyczna wentylatorów „0”,
średnice kanałów przyłączeniowych od 100 do 500 mm,
wersje dachowe IPX5 i wewnętrzne IPX2,
wersje z pojedynczym i podwójnym silnikiem (wentylator
bliźniaczy),
zintegrowany elektroniczny układ sterujący z wbudowa-
nym programatorem i wyświetlaczem cyfrowym.
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System inteligentnej wentylacji „na żądanie“


