PASICA

Namestitev v spu{~eni strop - knji`nica

Namestitev v trgovini

Vi{ji izkoristek, manj{e izgube
in ve~ji prihranki z Airius
ventilacijskim sistemom
Termi~na stratifikacija – oblikovanje plasti
razli~nih temperatur zraka v zaprtih prostorih – je naravni pojav, ki nastane zaradi
dviganja toplej{ega zraka pod strop prostora.
Temperaturne razlike zlahka dosegajo vrednosti 2oC vsake 3m vi{ine prostora, glede na tip
ogrevanja, gradnje in {tevilo ljudi v prostoru
pa lahko tudi ve~. V tipi~ni situaciji v delovnem prostoru vi{ine 6-7m (npr. avtosalon)
dose`emo temperaturo v pritli~ju 20oC, na
galeriji pa imamo ob tem 25-26oC. Povsem
o~itna je razlika med delovnimi pogoji, obenem pa moramo za doseganje znosne temperature v pritli~ju prostor izdatno ogrevati – in

to le {e pove~uje razliko, kakor
tudi izgube toplote skozi strop.
Medtem ko so navedene razlike
v ve~ini prostorov predvsem neprijetne in drage, so lahko v dolo~enih
dejavnostih tudi velika ovira – denimo v temperaturno nadzorovanih
skladi{~ih (farmacija, `ivilska industrija),
kjer so vi{ine navadno ve~je, dopustne razlike
pa strogo omejene.
AIRIUS je ventilatorski sistem, ki se
osredoto~a na odpravo plastovitosti. Z ne`nim
in nemote~im delovanjem izravna tempe-
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raturo v celotnem prostoru, kar dosega s
po~asnim, usmerjenim stolpcem zraka, ki ob
dotiku s tlemi tvori drobne vrtince in neprekinjeno me{a zrak. Neposredna posledica je
vi{ja temperatura v spodnjem delu prostora,
kar prina{a mo`nost zmanj{anja ogrevanja, to
pa pomeni neposredni prihranek pri stro{kih
ogrevanja. Poleg tega gibajo~i se zrak prina{a
izbolj{ano po~utje ljudi v prostoru, saj se
zmanj{ajo tudi druge posledice temperaturnih
razlik in stati~nega ozra~ja, tudi kondenzacija.
Visok izkoristek in nizki stro{ki, obenem
pa prihranki pri stro{kih ogrevanja, ki zlahka
dose`ejo 30% in ve~, pomenijo zelo kratek ~as
povratka investicije; ta je lahko glede na
razmere tudi le nekaj mesecev. Dodatni
prihranki se izka`ejo z zmanj{ano
obrabo vgrajenih grelnih in hladilnih
sistemov, s katerimi AIRIUS odli~no
sodeluje in jih dopolnjuje.
AIRIUS se je `e izkazal v razli~nih
prostorih – od rastlinjakov, teni{kih {otorov, pisarn in knji`nic, trgovin, bazenov, servisnih in prodajnih prostorov, do
zahtevnih temperaturno nadzorovanih
farmacevtskih skladi{~. Na voljo so razli~ni
modeli za prostore vi{in 3,5 – 32m ter moduli
za nadzor vrtljajev, s katerimi {e dodatno optimiziramo u~inek.
Podrobnej{i podatki in priporo~ila so na
voljo na spletni strani www.airius.si. •
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