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AR PRAVERTI LANGĄ? (1)
PRAVERTAS LANGAS
Nebijokime lauko oro! Teršalai
(lakūs organiniai junginiaiLOJ, VOCs), esantys patalpoje,
dažnai daug pavojingesni už
esančius lauke.
CO2 - natūralus žmogaus ir
gyvūnų kvėpavimo šalutinis
produktas, kuris mus pačius
veikia toksiškai. CO2
koncentracija patalpoje yra
kelis sykius didesnė už lauko.
Todėl – prasiverkime langus!
Išvengiama sergančio namo
sindromo – „krepšelio ligų“,
susijusių su toksiška aplinka ir
šviežio oro trūkumu.

REKUPERATORIUS
Nuolatinė oro apykaita
užtikrina efektyvesnį
teršalų pašalinimą iš
patalpos. Nesate tikri dėl
lauko oro kokybės?
Rekuperatoriaus atveju
lauko oras tiekiamas per
filtrus, taip sumažinant
teršalų ir dulkių kiekį iš
lauko.
Naujame ir
renovuojamame būste
ypatingai didelė LOJ
koncentracija. Esant
rekuperacinei sistemai,
galime nustatyti vėdinimą
maksimaliu rėžimu, kad
oro apykaita būtų
pakankama. Tai padės
išvengti ligų.

AR PRAVERTI LANGĄ? (2)
PRAVERTAS LANGAS

REKUPERATORIUS

Skersvėjis ir baimė
persišaldyti.

Komfortas. Jokio skersvėjo.

Gatvės triukšmas ir dulkės,
vabzdžiai.

Išvengiama gatvės
triukšmo, dulkių ir
vabzdžių. Pati sistema
veikia tyliai, tik priėjus prie
įrenginio girdimas tylus
ošimas.

Patalpų šilumos netektis
šaltuoju metų laiku.
Priežiūra: pravertas langas
patalpoje turi būti bent 3 val.
(paskirstant šį laiką ryte ir
vakare), kad šviežiu oru
mėgautumėmės bent keletą
valandų.

Neprarandama patalpų
šiluma. Naudojant
šilumogrąžą, šalinamo oro
šiluma panaudojama
tiekiamam orui pašildyti.
Kontroliuojamas
vėdinimas. Šviežias oras
tiekiamas nuolat, jo kiekis
apskaičiuojamas pagal
patalpų dydį ir žmonių,
esančių patalpose, skaičių.

AR PRAVERTI LANGĄ? (3)
PRAVERTAS LANGAS
Nesaugu, kai pravertas langas,
o namuose nieko nėra (lietus,
vėjas, plėšikai).
Toks vėdinimas kaip ir nieko
nekainuoja. Tačiau esant
netinkamam vėdinimui
mokėsime už vaistus, o jei
vėdinsime tinkamai – žiemą
papildomai mokėsime už
prarastą šilumą. Taip pat
įvertinkime, kiek kainuoja
rūpinimasis – užverti, praverti
langą.

REKUPERATORIUS

Diskomfortas tik tuomet,
kai namuose nutrūksta
elektros tiekimas. O kol
trikdžiai bus pašalinti,
galite prasiverti langą.
Patogus šviežias oras
kainuoja (maždaug 5000
eur. - produktai ir
įrengimas ir po 50 eur.
kasmet eksploatacijai).
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