










Sistemele de descentralizate:

Unitati rezidentiale:

Un sistem de ventilație descentralizat este construit astfel încât unitățile de ventilație să 

fie împărțite în perechi în diferite poziții în cadrul unei unități rezidențiale. Desi sunt 

descentralizate, sistemele de tipul push-pull, cu recuperator regenerative ceramic sunt 

comandate centralizat, pe intreaga locuinta. 



Principiul de functionare al sistemelor descentralizate
de ventilatie cu recuperare de caldura ceramica si flux 

alternant ( push-pull)



Sistemele de ventilatie cu recuperator ceramic compozit, descentralizate, cu flux 
alternant asigura un amestec optim al aerului.

Rezultatele cercetarilor demonstreaza eficienta ridicata a ventilatiei
rezidentiale alternante comparativ cu sistemele centralizate, considerate 
pana de curand potential mai eficiente. Prejudecatile privind sistemul
alternant au fost respinse.
Pentru o lungă perioadă de timp, sistemele de ventilație centralizate au 
fost considerate a fi optime în zona de ventilare a locuinței, în timp ce
unitățile descentralizate au fost deseori considerate doar o soluție
temporară pentru clădirile existente.

Însă cercetările științifice actuale relativizează această imagine 
învechită și confirmă eficiența ridicată a ventilației descentralizate a 
locuinței, care funcționează conform principiului push-pull (flux 
alternant si recuperator ceramic).

Popularitatea acestor sisteme este indicată și de vânzările crescânde ale 
unităților de ventilație descentralizate, care s-au dublat în ultimii 4 ani, 
ajungand la peste 200.000 de unitati numai pe piata din Germania. Dar 
cum diferă în detaliu sistemele de ventilație centralizate și
descentralizate, care sunt rezultatele cercetărilor cu privire la ventilația
locuintei și care ar trebui să fie consecințele pentru cei interesați de 
achiziționarea unui sistem de ventilație?
Ventilația controlată a spațiului de locuit este aproape indispensabilă în
cursul proiectarii moderne a unei construcții și renovări eficiente din 
punct de vedere energetic a unei cladiri. Și astfel există acum o varietate
de concepte și produse pentru ventilația casei.

Un sistem de ventilație descentralizat ceramic alternant, 
care funcționează în conformitate cu principiul push-pull 
este într-adevăr foarte eficient.



• SISTEMELE descentralizate SEVentilation, 
NovingAIR

• Ventilatie cu recuperare de caldura
Flux alternant, recuperator regenerativ
CERAMIC











Gama completa SEVentilation

SEVi 160 CA-clean Air

Panoul de control 
SEC Touch



Gama completa SEVentilation

Unitatea demo SEVi

SEVi R-legatura
intre camere

SEVi 160

SEVi 160RO, mansarde



SEVi 160 Pereti subtiri

SEVi Duo, pentru bucatarii



SEVi Duo Mini pentru bai si toalete

SEVi Multi



IZOLAREA FONICA, 
ELEMENTUL FORTE SEVentilation



Avantajele sistemelor SEVentilation:

-fara tubulaturi
-retrofit facil/instalare initiala facila
-control centralizat pe intreaga locuinta
-igienizare usoara
-filtre G3-F7 ( SEVi Clean Air)
-fara rezistente suplimentare pentru protectie la inghet, fara rezistente electrice
suplimentare ( menite uneori sa mascheze o recuperare ineficienta a caldurii)
-fluxul alternant permite o ventilare integrala si eficienta a intregului volum al 
locuintei
-posibilitati pentru pereti subtiri, incepand cu 15cm.
-toata gama de aplicatii( pod, subsol, camera de zi, bai, bucatarii)
-solutie de integrare in fatada, in termosistem-discret, neintruziv.
-izolare fonica de exceptie ( pana la 64dB)
-Sunet imperceptibil ( de la 4-16dB )



De ce doar 45-60m3/h debit utilizand un ventilator cu diametrul de 140-150mm ? 
Un ventilator axial de acest diametru poate vehicular uzual 180-250 m3/h.
-Functionare la turatii reduse, ce nu depasesc 2500rot/min ( zgomot redus, fiabilitate ridicata, eficienta)
-debit util in modul recuperare de caldura similar unei valve uzuale de refulare utilizate intr-un sistem residential ( ~25-30m3/h)
-eficienta ridicata in recuperarea de caldura pe aceasta plaja de debite utile.
ATENTIE la “promisiuni” bazate pe ventilatoare cu diametre reduse, de 90-100mm si care afiseaza ca debite utile valori similare
unui sistem centralizat ( 100-150m3/h)!!. Nu numai ca implica turatii foarte ridicate, peste 5000rot/min, scaderi ale eficientei
recuperarii de caldura datorate suprafetei mici de transfer a recuperatorului metalic, dar sunt debite neatinse in mod real cand acel
ventilator este supus pierderilor de sarcina din ansamblul de montaj, cu toate elementele montate. (carcasa, grile, filtru, 
recuperator,etc).
Solutii minune NU EXISTA! O ventilare eficienta a unui apartament sau a unei case cu o solutie descentralizata necesita 2-4-6-8 
unitati cu flux alternant dispuse in intregul volum al locuintei, conectate la nivel centralizat de automatizare.

De la 180-250m3/h la 43-60m3/h, D150mmm De la 100-120m3/h, la 110-115 !!???,D90mm



Sistemele de ventilatie cu flux alternant oferite de NovingAIR ( Seventilation, NovingAIR) se caracterizeaza prin inalta performanta, randament ridicat, fiabilitate si
robustete.
Recuperatorul ceramic compozit este “inima” sistemului de recuperare.
Ceramica compozita speciala, de inalta densitate- High Alumina Porcelain are urmatoarele avantaje importante:
-densitate inalta a materialului, avand ca rezultat cea mai mare capacitate de stocare a energiei termice;
-capacitate specifica de inmagazinare a caldurii foarte ridicata: 910J/KgK;
–non-poros – 0% absorbtie a apei, facand imposibila dezvoltarea mucegaiului in interior;
–durabilitate, curatare usoara;
–durata de viata nelimitata;

-noua forma hexagonala a celulelor, cu avantajul unei pierderi de presiune reduse cu 25% versus celulele patrate si o eficienta in recuperare cu 2% mai mare, la 
aceleasi diametru hidraulic.
Recuperatoarele ceramice combina cea mai mare rata de eficienta termica in raport cu pierderea de presiune foarte redusa.
Structura patrata versus hexagonala. ( structura hexagonala la unitatile Seventilation- Sevi 160)

-cea mai mare densitate in cazul structurii hexagonale;
-mai putine zone “moarte” – indicate prin zonele colorate in galben;
-aproximativ 15% mai multe canale pe aria de suprafata;
-6 versus 4 puncte de stagnare/canal ( puncte de contact pentru transfer termic);
-in total peste 72% mai multe puncte de stagnare versus geometria cu celula patrata=> rate semnificativ mai mari de recuperare a energiei.
-suprafata specifica de 805-1000 m2/m3

https://ventilatie-recuperare.ro/
https://ventilatie-recuperare.ro/produs/unitate-sevi160-de-ventilatie-cu-recuperare-de-caldura/
https://ventilatie-recuperare.ro/produs/recuperator-de-caldura-novingair-phantom-active/
https://ventilatie-recuperare.ro/categorie-produs/recuperatoare-de-caldura/
https://ventilatie-recuperare.ro/eticheta-produs/ventilatie-cu-recuperare-de-caldura-seventilation/








Exemplu dimensionare sistem de ventilatie SEVentilation, 
descentralizat, cu recuperare de caldura, recuperator ceramic si

flux alternant
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Saptamana cu ventilatie

Maxim atins uzual
fara ventilatie

Saptamani cu ventilatie si fara



Soluția cea mai eficienta este ventilatia cu 100% aer proaspat si recuperare de 
caldura

Prin instalarea unui sistem de ventilație ne asigurăm că aerul este schimbat constant cu 
aer proaspat crescand siguranta elevilor si cadrelor didactice in interiorul salilor de 

curs.

Totodată ne asigurăm că ventilăm fără a risipi energie, așa cum se întâmplă atunci
când se ventilează natural prin deschiderea ferestrelor.

Vine iarna, vrem să păstrăm căldura la interior!

Unitate de ventilatie scoli si gradinite cu recupeare de caldura si umiditate 

WAFE 1000 EFS : https://ventilatie-recuperare.ro/produs/unitate-

descentralizata-ventilatie-recuperare-caldura-wafe-1000-erv/

https://ventilatie-recuperare.ro/produs/unitate-descentralizata-ventilatie-recuperare-caldura-wafe-1000-erv/










Principalele avantaje ale solutiei WAFE 1000

-Greutate redusa a unitatii, doar 90Kg, singura unitate de acest 
timp in structura EPS
-Recuperare de caldura si umiditate, pentru a preveni uscarea 
aerului la interior in sezonul rece
-Fara scurgere de condens: permite multiple configuratii de 
pozitionare
-Baterie de protective la inghet inclusa, pentru temperature sub -7 
grade Celsius.
-Functionare automata, in mod intelligent, dupa senzorul de dioxid 
de carbon integrat.
-Conectivitate internet in standard, permite control de la distanta 
si monitorizarea parametrilor de pe un simplu telefon.
-Montaj retrofit rapid, in aproximativ 3-6 ore.
-Perfect calibrata pentru o clasa de 60-70mp cu 30 de copii.
-Sistem de atenuare fonica integrat, pentru zgomot redus <35dB.
-Eficienta in recuperare >80%.























Atentie la bugetari! Specificatii, debite, performante



Va multumim pentru 
atentie!

Sabin PREDA
sabinpreda@novingair.com

Material realizat cu sprijinul:




