Komfortowe centrale
wentylacyjne z odzyskiem
ciepła i 100% by-passem.
Światowej klasy ekologiczne
rozwiązania.

Rekuperatory EUROS

ZALETY REKUPERATORA

KORZYŚCI Z EKOLOGICZNYCH
ROZWIĄZAŃ EUROS
PEŁNA KONTROLA KOMFORTU
Rekuperatory EUROS posiadają wiele zaawansowanych funkcji sterowania w standardzie
np. automatyczne sterowanie wydajnością
wentylacji w zależności od jakości powietrza
wewnętrznego, sterowanie by-passem, sterowanie zewnętrzną chłodnicą lub nagrzewnicą. Dostęp
do urządzenia odbywa się poprzez intuicyjną,
łatwą w obsłudze aplikację mobilną za pomocą
sieci WiFi.

OSZCZĘDZA PIENIĄDZE I ŚRODOWISKO
Użytkowanie rekuperatorów EUROS pozwala
znacznie oszczędzić na ogrzewaniu i chłodzeniu
pomieszczeń. Rekuperatory EUROS zostały
zaprojektowane z myślą o obniżaniu emisji CO2
do atmosfery oraz poprawianiu komfortu życia
w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

OPATENTOWANY MIEDZIANY WYMIENNIK CIEPŁA

Cu+

Miedź Cu+ zastosowana w wymiennikach rekuperatorów
EUROS ma własności antyseptyczne, dzięki czemu
powietrze wdmuchiwane do mieszkania jest w dużej
części pozbawione szkodliwych bakterii i drobnoustrojów.
Miedź jest odporna na korozję, co zwiększa niezawodność
i trwałość rekuperatora. Jest również najlepszym przewodnikiem ciepła, poprawiając tym samym sprawność
urządzenia.

WZORNICTWO, ERGONOMIA I ŁATWY SERWIS
ERGO
NOMIC
DESIGN

Rekuperatory EUROS zaprojektowano z myślą
o ergonomii użytkowania i bardzo prostego montażu.
Przednie drzwi otwierane są prostymi w obsłudze
klamkami, filtry powietrza umieszczone są w łatwo
dostępnych miejscach na dogodnej wysokości, dzięki
czemu ich wymiana nie stanowi problemu. Króćce
zasilające rekuperatory umiejscowione są na górze
urządzenia, co zmniejsza przestrzeń wymaganą
do instalacji.

ECO
SYSTEM

< 94%
EFFIC

Cu

Klimat
na żądanie

Sprawność
rzeczywista

Wymiennik
z miedzi Cu+

<30 dB
Odporność
Bardzo cicha
na szronienie
praca
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AUTO
MODE

Komfortowe
sterowanie

ŚWIEŻE POWIETRZE
-TWOJE ZDROWIE I KOMFORT
Rekuperatory EUROS zostały zaprojektowane by pomóc
unikać Syndromu chorego budynku (tzw. Sick Building
Syndrome). Dlatego:
Zapewniają dopływ świeżego powietrza 24h/dobę przez
7dni w tygodniu przy minimalnych nakładach energii
Powietrze nawiewane jest tylko trochę chłodniejsze
od powietrza wewnątrz. Nie ma dyskomfortu
związanego z wietrzeniem
Zaawansowany system sterowania dopasowuje
wydajność wentylacji do aktualnych potrzeb.
Dzięki temu wilgotność powietrza utrzymywana
jest na komfortowym poziomie

Związki te znane są jako Lotne związki organiczne (VOC).
Długotrwałe przebywanie w nie wietrzonych pomieszaniach
i wdychanie tych związków przyczynia się do wielu chorób
cywilizacyjnych takich jak nowotwory czy alergie.
Złej jakości powietrze sprawia też, że w budynkach pojawiają
się zawilgocenia, a następnie korozja i pleśń. To prowadzi do
powolnego niszczenia elementów budynku oraz dalszego
pogarszania jakości powietrza wewnętrznego. Powyższy
zespół objawów znany jest pod nazwą Sydromu chorego
budynku (Sick Building Syndrome).

Ponad 90% życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Bardzo często wentylacja w nich jest niewystarczająca. Główną przyczyną ograniczania wpływu
świeżego powietrza jest dyskomfort związany z dużą
różnicą temperatur pomiędzy powietrzem wpływającym
przez okno a powietrzem wewnętrznym. Drugą przyczyną
są bardzo wysokie koszty podgrzania zimnego powietrza
do temperatury pokojowej.
Brak wymiany powietrza zawsze powoduje pogorszenie
samopoczucia mieszkańców oraz zaostrzenie objawów
chorób takich jak alergia, astma, migrena czy nieżyt górnych
dróg oddechowych. W powietrzu w pomieszczeniach oprócz
dwutlenku węgla wydychanego przez ludzi i zwierzęta
znajdują się również opary związków chemicznych, które
emitowane są przez elementy wyposażenia wnętrz
np. meble, farby do ścian, lakiery do drewna.

Euros Energy
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PREZENTACJA LINII MODELOWEJ

KOMFORTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE
Z ODZYSKIEM CIEPŁA I 100% BY-PASS
Nasze centrale wentylacyjne wyposażone są w opatentowany przez nas miedziany wymiennik ciepła.
Wymiennik jest bardzo wydajny i ma właściwości antyseptyczne. Dzięki niemu możemy tworzyć systemy
wenty-lacyjne o bardzo wysokiej sprawności. Nasze rekuperatory mają jedne z najlepszych parametrów na rynku.
Są wyposażone w elektroniczny 100% by-pass. Produkujemy rekuperatory o wydajności od 300 do 900 m3/h
oraz większe jednostki modułowe z serii EUROS PRO o wydajności od 1 000 do 10 000 m3/h.

EUROS 900

EUROS 700

DLA DUŻYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI

DLA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ: SZKÓŁ, BIUR, HOTELI

PUBLICZNEJ: SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PRZYCHODNI

Cu
900 m3/h
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do 500 m2
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OPATENTOWANY
MIEDZIANY
WYMIENNIK CIEPŁA

Cu
750 m3/h

do 350 m2

OPATENTOWANY
MIEDZIANY
WYMIENNIK CIEPŁA

DESIGN
FOR
PASSIVE
HOUSE

SYSTEM
EUROS
DOTACJE
OZE

EUROS 500

EUROS 300

DLA MAŁYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI

DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH:

PUBLICZNEJ: STOŁÓWEK, SAL LEKCYJNYCH

DOMÓW, MIESZKAŃ

Cu
500 m3/h

do 250 m2

OPATENTOWANY
MIEDZIANY
WYMIENNIK CIEPŁA

Cu
350 m3/h

OPATENTOWANY
MIEDZIANY
WYMIENNIK CIEPŁA

do 180 m2

Euros Energy

5

Rekuperatory EUROS

WIZUALIZACJA SYSTEMU

EUROS CONTROL SYSTEM
ZINTEGROWANY SYSTEM KONTROLI
EUROS CONTROL

EUROS MOBILE

EUROS CONTROL – Innowacyjny dotykowy panel sterowniczy.
Dużych rozmiarów ergonomiczny, dotykowy panel sensorowy
do sterowania i kontroli pracy urządzenia. Dostęp do wszystkich funkcji w trybie tekstowym. Bezpośredni dostęp do
głównych parametrów urządzenia w trybie graficznym jak
szybkość wymiany powietrza czy temperatura wewnątrz
obiektu. Panel wyposażony jest w barwny wyświetlacz OLED
o wysokim kontraście oraz dźwiękową identyfikację alarmów.

Aplikacja mobilna EUROS MOBILE umożliwia komfortowe sterowanie
wentylacją wewnątrz domowej sieci WLAN. Oferuje jeden z czterech
trybów pracy: AUTO, MANUAL, TIME lub AWAY. Zaawansowane funkcje
sterowania są dostępne w standardzie np. automatyczne sterowanie
wydajnością wentylacji w zależności od jakości powietrza wewnętrznego, sterowanie by-passem czy sterowanie gruntowym wymiennikiem
ciepła. Aplikacja umożliwia tygodniowe programowanie czasowe
głównych parametrów pracy.

EUROSCONTROL

EUROSMOBILE

Panel sterujący

WIFI b/g/n

SAVE
ENERGY

GSM

opcja

MODBUS
MODULE

INTEGRATED
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Aplikacja sterująca

LAN

OPIS SYSTEMU

ZAAWANSOWANY SYSTEM WENTYLACJI
Z ODZYSKIEM CIEPŁA
EUROS SENSOR

EUROS EMS
System sterowania EUROS EMS pozwala na podłączenie
dowolnej liczby rekuperatorów EUROS i zdalne sterowanie
nimi. Jest to szczególnie istotne w obiektach użyteczności
publicznej. System umożliwia dostęp do zestawu użytecznych
funkcjonalności. Przede wszystkim integracja pozwala na
sterowanie całym układem z poziomu jednej aplikacji oraz
pozwala na bieżącą analizę i monitoring.

EUROS 300 / 500 / 700 / 900
Rekuperatory

Rekuperator 1

Rekuperator 2

Rekuperator 3

SENSOR

CO2

Czujnik jakości powietrza wewnętrznego
EUROS SENSOR mierzy stężenie CO2, względną
wilgotność, temperaturę i obecność lotnych
związków organicznych.

EUROSSENSOR

Czujnik jakości powietrza wewnętrznego

Czujnik powietrza 1

Czujnik powietrza 2

Czujnik powietrza 3

Euros Energy
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ZALETY UŻYTKOWE

PROFESJONALNE
REKUPERATORY EUROS
Konstrukcja rekuperatorów EUROS została oparta na czterech filarach: opłacalność,
komfort, zdrowie i design

PROSTE PODŁĄCZENIE
Króćce podłączeniowe przewodów powietrznych zostały
umieszczone na górze urządzenia. Dzięki temu montaż jest
szybki i bezproblemowy. Pod uwagę wzięto nawet odstęp
między króćcami podłączeniowymi, tak by można było bez
problemu zaizolować rury doprowadzające.

MIEDZIANY WYMIENNIK CIEPŁA
Wymiennik w rekuperatorach EUROS został wykonany
z czystej miedzi o właściwościach bakteriobójczych, posiada
międzynarodowy certyfikat Antimicrobial Copper Cu+.
Wymiennik jest odporny na korozję, co zwiększa niezawodność
i trwałość rekuperatora. Jest również najlepszym przewodnikiem ciepła, poprawiając tym samym sprawność urządzenia.

ŁATWY SERWIS
W rekuperatorach zastosowano ergonomiczne rozwiązania
mające na celu ułatwienie czynności serwisowych
związanych np. z czyszczeniem i wymianą filtrów.

BY PASS
100% by-pass ma na celu obejście wymiennika ciepła
w okresach przejściowych lub w trakcie wykorzystywania
gruntowego wymiennika ciepła (GWC). Przemyślana
konstrukcja została całkowicie ukryta w obudowie.
Sterownie odbywa się automatycznie dzięki wbudowanemu
siłownikowi elektrycznemu
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FILTRY
Filtry powietrza mają bardzo dużą
powierzchnię, dzięki czemu zmniejszono
opory przepływu oraz wydłużono okresy
między przeglądami. Istnieje możliwość
zainstalowania dowolnych filtrów
w klasach filtracji od G3 do F7.

CZUJNIK JAKOŚCI
POWIETRZA
Czujnik zamontowany w centrali potrafi
dopasować wydajność pracy do aktualnego obciążenia pomieszczenia. Prowadzi to
do dalszej oszczędności energii.

UKŁAD STERUJĄCY
Płytka główna systemu sterowania
została ukryta w obudowie w miejscu
łatwo dostępnym. Posiada funkcje umożliwiające automatyczne sterowanie
wydajnością wentylacji w zależności
od jakości powietrza wewnętrznego.

Euros Energy
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DANE TECHNICZNE

LINIA MODELOWA
REKUPERATORY EUROS
Model

EUROS 300

EUROS 500

EUROS 700

EUROS 900

Unikatowy, opatentowany wymiennik ciepła
wirowy przeciwprądowy, wykonany z miedzi CU+
Wysoka, rzeczywista sprawność odzysku
ciepła od 82% do 94%*
Bardzo niska temperatura szronienia (<-21°C)
Niskie zużycie energii elektrycznej (< 0,3 Wh/m3)
Sprawność odzysku ciepła

do 94%*

do 94%*

do 94%*

do 94%*

Wydajność powietrza / spręż dyspozycyjny

350 m3/h / 150 Pa

500 m3/h / 150 Pa

750 m3/h / 200 Pa

950 m3/h / 200 Pa

2

220 m

2

500 m2

Dla budynków o powierzchni

180 m

By-pass

100 %

100 %

100 %

100 %

Max. pobór energii elektrycznej**

320 W

340 W

340 W

340 W

Pobór energii elektrycznej***

100 m3/h - 15 W

100 m3/h - 15 W

100 m3/h - 15 W

3

350 m

2

3

200 m /h - 45 W

200 m /h - 35 W

3

3

300 m /h - 121 W

300 m /h - 110 W

3

300m3/h – 120W

3

500m3/h – 200W

350 m /h - 90 W
700 m /h - 240 W

3

350 m /h - 165 W

900m3/h – 290W

500 m /h - 210 W

3

3

100m3/h – 17W

3

3

Przepływ powietrza

50 - 350 m /h

100 - 500 m /h

100 - 750 m /h

100 - 950 m3/h

Poziom hałasu

< 27 dB

< 27 dB

< 32 dB

< 32 dB

Rozmiar [wys. x szer. x gł.]

1170x770x490 mm

1180x860x585 mm

1180x1060x619 mm

1180x1150x665 mm

Wymiary króćców podłączeniowych

średnica 160 mm

średnica 200 mm

300x200 mm

350x210 mm

Waga

115 kg

135 kg

160 kg

185 kg

* sprawnosc temperaturowa centrali zalezy od wilgotnosci powietrza, zrównowazenia strumieni powietrza wyciaganego i nawiewanego oraz wydajnosci. ** wentylatory pracujace pod maksymalnym obciazeniem.
*** bez instalacji kanałów wentylacyjnych. W zwiazku z ciagłym doskonaleniem naszych produktów zastrzegamy prawo do zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia.

WYMIARY
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4 x 350X210 mm - wymiar króćców

614

4 x 300X200 mm - wymiar króćców

80

CHOTOMÓW, GMINA JABŁONNA

%

REDUKCJA
ZAPOTRZEBOWANIA
NA CIEPŁO,
WYSOKA JAKOŚĆ
POWIETRZA.

SZKOŁA GMINNA
W CHOTOMOWIE
Jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu
w Polsce. Szkoła o łącznej powierzchni ok. 5 000 m2.
Znajduje się w niej 28 sal lekcyjnych, pomieszczenia
administracyjne i pomocnicze, świetlica oraz sala
gimnastyczna o powierzchni 222 m2. Budynek
przeznaczony jest dla około 700 dzieci.

CEL
Inwestor oczekuje obiektu o bardzo niskich kosztach
utrzymania i jednocześnie maksymalnego komfortu
dla dzieci i nauczycieli. Należy zapewnić wentylacje,
która dostarczy właściwą ilość świeżego powietrza
dla tak dużej liczby dzieci a jednocześnie pozwoli
na zaoszczędzenie ciepła traconego przy konwencjonalnym wietrzeniu sal. Należy też, w zależności
od pory roku, ogrzewać i chłodzić pomieszczenia.

ROZWIĄZANIE
Rodzaj obiektu: Szkoła podstawowa
Powierzchnia: 5 000 m2
Rok budowy: 2010 - 2014
Inwestor: Gmina Jabłonna
Koszty eksploatacyjne: Do 80%
oszczędności
Zastosowane rozwiązania:
EUROS DNA SYSTEM:
Rekuperatory EUROS, przemysłowe
centrale wentylacyjne EUROS PRO,
automatyka EUROS.

Szkoły są specyficznymi obiektami, w salach zajęcia
odbywają się w różnych godzinach. Na lekcji może
znajdować się kilkadziesiąt osób a na przerwie sala
świeci pustkami. Wentylacja musi szybko nadążać
za tymi zmianami dopasowując swoją wydajność
do gwałtownie zmieniających się potrzeb. W energooszczędnej szkole zastosowano ponad 30 autonomicznych układów wentylacyjnych opartych o rekuperatory EUROS, po jednym na każde pomieszczenie
użytkowe. Rekuperatory EUROS mają wbudowane czujniki
jakości powietrza stale monitorujące zawartość CO2
i wilgotności, pozwalając na dopasowanie szybkości
wentylacji do chwilowych potrzeb. W sali gimnastycznej
zastosowano dwie przemysłowe centrale wentylacyjne
EUROS PRO. Dla zapewnienia ogrzewania i chłodzenia
zastosowano bardzo ciche klimakonwektory EUROS SLIM
pozwalające na precyzyjną regulację temperatury
powietrza.

KORZYŚCI
Obniżenie kosztów eksploatacji o 80% w stosunku
do konwencjonalnych budynków, znaczące podniesienie
komfortu pracy dla uczniów i nauczycieli.

Branding

Zdjęcia

Druk

Maag Design, www.maagdesign.pl

Sylwester Puchała

Diadem

Technologia innowacji EUROS
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Zajmujemy się sprzedażą efektu energetycznego. Jesteśmy producentem rozwiązań,
które umożliwiają znaczące obniżenie kosztu produkcji ciepła i chłodu. Wykorzystujemy technologie
płytkiej geotermii, odzysku energii oraz zarządzenia energią. Realizujemy i wdrażamy całe ekologiczne
systemy. Efekt to niskie koszty utrzymania, niska emisja CO2 i najwyższa jakość.

Design & Branding by Maag Design

Euros Energy produkuje i wdraża nowoczesne i ekologiczne systemy ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji. Naszym klientom oferujemy rozwiązania gwarantujące
komfort i przyczyniające się do zdrowego stylu życia, jednocześnie zmniejszając
koszty użytkowania budynków. W ofercie mamy innowacyjne produkty do sterowania,
ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji. Oferujemy nowoczesne pompy ciepła,
centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła oraz automatykę konsumencką i przemysłową.
Nasze ergonomiczne i nowoczesne urządzenia spełnią oczekiwania nawet najbardziej
wymagających.

technologia innowacji
Euros Energy Sp. z o.o.
ul. Postępu 21
tel.: +48 22 250 16 05
05-080 Mościska
fax: +48 22 250 16 09
Warszawa, Polska
e-mail: office@eurosenergy.com

hub projektowy

www.eurosenergy.com
www.eurosdna.com

