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Če se niste, se boste takšnim vprašanjem mogoče nekoliko 

bolj posvetili ob in po branju tega kataloga. Za vas smo združili 

najpomembnejše informacije na temo prezračevanja nasploh.  

Skozi različne informacije vam prestavljamo tudi svoje lokalne 

prezračevalne naprave, katere razvijamo in proizvajamo že  

zadnjih 10 let. V kolikor v tem katalogu ne najdete vseh odgovorov, 

vas vabimo, da obiščete našo spletno stran, kjer se v sklopu  

MIKrovent Academy, lahko na temo prezračevanja dodatno izobrazite.

Lepo vas pozdravlja, 

MIKrovent Team  

Nagovor
Začnimo z »zakaj«

Ste se kdaj vprašali, kako čist 
in zdrav je zrak, ki ga dihate 
v vašem domu ali pisarni? Ali 
tudi vi razmišljate o tem, kdaj 
so bili nazadnje očiščeni kanali 
centralnega prezračevalnega 
sistema v hotelu, kjer preživljate 
svoje brezskrbne počitnice? 
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Pisalo se je leto 1990, ko je podjetje MIK Celje začelo zgodbo o svojem obstoju. Takratni študent arhi-
tekture Franci Pliberšek je prepoznal svojo podjetniško žilico ter prišel na idejo o ustanovitvi lastnega 
podjetja. Z nakupom poslovnih prostorov ter postavitvijo proizvodne linije v Vojniku, se je kot študent 
podal v resne podjetniške vode, ter začel z nabavo in predelavo letvic za okvirjanje slik. 

Od letvic do okenskih profilov
Posel z letvicami za okvirje je kaj kmalu prerasel, Franci Pliberšek pa je s svojimi sodelavci vstopil v novo 
branžo. Leta 1998 je MIK Celje odprl 1.700 m2 veliko proizvodno linijo PVC okenskih okvirjev CE-plast 
v Celju, ki so jo leta 2000 nadgradili v računalniško vodeno. Skozi leta se je podjetje razvijalo, uvajalo 
nove izdelke v sortiment (zimski vrtovi, rolete, žaluzije, ALU in leseno stavbno pohištvo…) ter osvojilo 
naziv vodilnega proizvajalca stavbnega pohištva in ponudnika celovitih zasteklitvenih rešitev za objek-
te na slovenskem trgu, za kar velja še danes. Podjetje se lahko pohvali s številnimi domačimi in tujimi 
referencami, tako na področju zasebnih, stanovanjskih, kot tudi poslovnih objektov. 

Zdravo podjetništvo spodbuja inovativnost
Kot ponudnik visokokakovostnega stavbnega pohištva se je generalni direktor MIK Celje kmalu začel 
zavedati, da po standardih izdelano stavbno pohištvo prostor zatesni do te mere, da se kakovost bivanja 
hitro poslabša. To med drugim velja tudi za nujno potrebno dobrino, zrak. Dobro prezračen prostor je 
eden najpomembnejših dejavnikov za prijetno in zdravo bivanje v zaprtem prostoru. Če bi želeli prostor 
dobro prezračiti, bi morali prezračevati prečno – torej povsem odpreti okno, oziroma napraviti prepih 
za najmanj tri do pet minut, in to večkrat dnevno. Da bi energetsko prihranili tudi pri prezračevanju in 
s tem zagotovili potreben svež zrak, se rešitev kaže v umetnem prezračevanju, ki je lahko centralno 
ali lokalno. V skladu s sodobnimi načeli energijsko učinkovite gradnje in sanacije obstoječih stavb, je 
podjetje leta 2007, skupaj s prof. dr. Petrom Novakom, začelo inovirati in razvijati lokalni prezračevalni 
sistem MIKrovent.

Ko inovacije srečajo trg
Od proizvajalca oken in okvirjev smo skozi leta prešli v podjetje, ki želi dvigniti kakovost bivanja in 
izboljšati kakovost življenja. Poleg kakovostnega stavbnega pohištva to počnemo tudi z našimi pre-
zračevalnimi napravami, s katerimi zadovoljujemo potrebe široke javnosti, tako v zasebnih, kot tudi v 
poslovnih prostorih. 
Z idejo o razvoju prezračevalne naprave je podjetje MIK Celje zakorakalo na pot sonaravnega, zelenega 
gospodarstva, kateremu stremi vsa Evropa.  MIK Celje je postal pobudnik krožnega in zelenega gospo-
darstva, ki z razvojem lastne prezračevalne naprave ne doprinaša zgolj k lokalnemu razvoju, temveč 
slovensko znanje in Slovenijo postavlja v sam vrh v svetu inovacij. Leta 2015 je podjetje odprlo Razvojni 
center prof. dr. Peter Novak, ki nosi naziv po idejnem očetu in pobudniku razvoja inovativnega prezra-
čevalnega sistema MIKrovent. 

Slovensko znanje — svetovna rešitev
Razvojno ekipo prezračevalne naprave MIKrovent združuje mnoštvo podobnih lastnosti, kot so zagna-
nost, inovativnost in kreativnost. Ponosni smo, da smo združili slovensko znanje, ter ga prelili v svetovno 
rešitev. Povezujemo znanje s področja prezračevanja, energetike, strojništva, elektrotehnike, ekonomije 
in marketinga, ter skozi vidike različnih metod, raziskav in študij vrednotimo rešitve, ki bi vodile k izbolj-
šavi izdelka. Znotraj razvoja se intenzivno povezujemo s svetovnimi imeni in dobavitelji, saj se zaveda-
mo, da bomo le z deljenjem izkušenj in povezovanjem različnih znanj prišli do idealne rešitve. Tako ne 
inoviramo zgolj svojega končnega produkta, temveč tudi komponente, ki se v njem pojavljajo. 

MIK — kjer se inoviranje nikoli ne konča
Skozi leta raziskav, razvoja in inoviranja smo na trg postavili več različnih modelov prezračevalnega sis-
tema. Kot podjetje, ki izdelek ne samo ponuja temveč predvsem razvija, se zavedamo, da inovacijam in 
dobrim idejam nikoli ni, in ne sme biti konca. S timskim duhom, integriteto različnih, interdisciplinarnih 
znanj spodbujamo inovativno razmišljanje ter zagovarjamo tezo, da je za dobre ideje in rešitve potreb-
no misliti izven okvirjev – kar tudi počnemo. Vedno znova se poskušamo postaviti v vlogo uporabnika, 
prepoznati in predvideti potrebo na trgu, ter se ji pravočasno prilagoditi. Tako z razlogom lahko trdimo, 
da imamo poleg vrhunskega izdelka med svojimi vrstami ljudi z znanjem, zagnanostjo ter inovativnim in 
pozitivno naravnanim duhom, ki bodo v prihodnosti razvili še marsikaj. 

Kje se je vse skupaj začelo?
Začetki z vizijo

1990

1998

2007

2015

Inoviramo

danes.

Za boljšo

prihodnost.
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Zakaj zračimo?
Dobro prezračen prostor je eden naj-
pomembnejših dejavnikov za prijetno 
in zdravo bivanje v zaprtem prostoru. 
Mnogi uporabniki kot tudi ponudniki 
stavbnega pohištva dajejo preveč po-
zornosti toplotni izolaciji, ne da bi ob 
tem poudarili pomen prezračevanja. 

V letu 2018 je Svetovna zdravstvena or-
ganizacija (WHO) v izsledkih raziskav 
z zaskrbljenostjo opozorila na nevarno 
visoke stopnje onesnaženega zraka v 
številnih območjih po svetu. 

Novi podatki razkrivajo, da 9 od 10 lju-
di diha zrak, ki vsebuje visoke koncen-
tracije onesnaženih delcev, kot so črni 
karbon, ki pronicajo globoko v pljuča 
in v kardiovaskularni sistem človeka. 
Organizacija predvideva, da približno 
7 milijonov ljudi vsako leto umre zaradi 
izpostavljenosti finim delcem v onesna-
ženem zraku, ki vodijo k boleznim, kot 
je kap, bolezni srca, pljučni rak, kronič-
ne bolezni dihal in respiratorne infekci-
je, vključno s pljučnico. 

Na kakšne načine lahko zračimo?
Svež zrak je v prostoru nujno potreben 
za naše zdravje, a pomen dobre kako-
vosti zraka največkrat zanemarjamo. 
Večina ljudi svoje bivalne prostore zra-
či z odpiranjem oken, misleč, da s tem 
zagotavljajo zadostno količino svežega 
zraka za dihanje. Na ta način zrak sicer 
res vstopa v prostor, a ima za posledico 
toplotne izgube, vdor hrupa z ulice ter 
vstop onesnaženega zraka (predvsem 
pozimi). 

Da bi energetsko prihranili tudi pri 
prezračevanju in s tem zagotovili po-
treben svež zrak, se poleg naravnega 
prezračevanja na tržišču ponujajo pre-
zračevalne naprave, ki bodo s prisilnim 
prezračevanjem poskrbele za zdravju 
prijaznejšo atmosfero v ambientih. 

Prisilno prezračevanje je edini na-
čin, da lahko zagotovimo zadostno 
oziroma načrtovano število izmenjav 
zraka v bivalnih prostorih. Pri tem se 
boste izognili občasnim prepihom, ki so 
potrebni za izmenjavo zraka v zaprtih 
prostorih, ob tem pa tudi prihranili, saj 
omenjene naprave prostor prezračuje-
jo varčno in vanj ne spuščajo zunanjega 
hrupa, hladnega zraka pozimi in tople-
ga poleti.

Danes je ob vgradnji sodobnih oken v 
številnih državah EU že obvezna tudi 
vgradnja sistema za prezračevanje, EU 
pa je močno naklonjena prezračeva-
nju z dvocevnimi lokalnimi napravami, 
kakršna je MIKrovent®.

Kakšno prezračevanje potrebujem?
Na trgu obstajata dve vrsti prezračeval-
nih naprav – centralne in lokalne. Obe 
vrsti imata svoje prednosti in slabosti, v 
nadaljevanju pa izpostavljamo ključne 
razlike med obema sistemoma.

Centralno prezračevanje je najbolje 
imeti v mislih in izbrati že pri načrtova-
nju hiše oz. objekta, ter strošek investi-
cije ter lokacije razpeljanih cevi vključiti 
v samo planiranje. Centralni sistemi 
imajo dober toplotni izkoristek ter jih 
običajno odlikuje tišje delovanje, a je 
po drugi strani potrebnega več prosto-
ra za napeljavo ter višji denarni vložek. 
Ključna slabost centralnega prezrače-
valnega sistema je ta, da tako vstopni 
kot izstopni zrak potujeta po dolgih ce-
veh. S tem je strošek distribucije zraka 
višji.

Prezračevanje z lokalnimi napravami 
je po drugi strani bolj zdravo in racio-
nalno od tistega s centralnim prezrače-
valnim sistemom, slednjemu pa je bolj 
naklonjena tudi stroka. Te lahko na-
čeloma namestimo kjerkoli, v vsakem 
posamičnem prostoru. Ker zrak potuje 
po krajših ceveh, je strošek distribucije 
zraka znatno nižji, prav tako pa lahko 
uporabnik prilagaja delovanje naprave 
glede na trenutne potrebe v prostoru. 
Zaradi enostavne vgradnje, enostavne-
ga vzdrževanja in čiščenja ter primer-
nosti za različne velikosti stanovanj in 
objektov, lokalni prezračevalni sistemi 
danes po priljubljenosti celo prehiteva-
jo centralne sisteme.

Zračenje z 
odpiranjem oken 
in vrat na strežaj

1 do 5 minut

Zračenje s 
priprtimi okni

10 do 15 minut

Zračenje s 
“skipanim” oknom

30 do 60 minut

Zračenje z 
odpiranjem oken 

na strežaj
5 do 10 minut

Zračenje s 
“skipanim” oknom 

in odprtimi vrati
15 do 30 minut

Centralno prezračevanje

Lokalno prezračevanje
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Lokalne naprave delimo na enocevne 
in dvocevne
Enocevni sistemi (kakršnih je večina na trgu) 
so zasnovani na principu ustvarjanja nadtlaka/
podtlaka. Naprava deluje tako, da najprej iz pros-
tora izpihuje zrak, ki je pozimi topel, poleti pa 
hladen. Energija in toplota, ki ju oddaja izstopni 
zrak se shranjujeta v keramičnem satju, oz. v shra-
njevalniku toplote, vse dokler ventilator ne obrne 
smer delovanja, ter v prostor začne dovajati svež 
zrak iz okolice. Slednji se v keramičnem satju ne-
koliko segreje oziroma ohladi, a kakor hitro so 
temperaturne razlike med notranjim in zunanjim 
zrakom visoke, večje so toplotne izgube. Takšne-
mu sistemu rečemo tudi flip-flop ali in-out. Po-
pularnost tovrstnih naprav na trgu pada, saj se 
dvocevne prezračevalne naprave ponujajo kot 
bolj učinkovita in zdrava alternativa. 

Zaradi vsega navedenega je EU naklonjena 
dvocevnim prezračevalnim sistemom, kakršnih 
pa je le 15% evropske ponudbe. Med njimi je tudi 
MIKrovent. Dvocevni sistemi delujejo na principu 
konstantne izmenjave zraka – sistem deluje proti-
točno. Tokova vstopnega in izstopnega zraka po 
napravi kontinuirano potujeta, srečujeta pa se v 
prenosniku toplote, kjer izstopni zrak vstopnemu 
oddaja lastnosti kot sta toplota in/ali vlaga. Ker 
oba tokova zraka potujeta po ločenih ceveh pre-
prečimo, da bi umazan in čist zrak kadarkoli de-
jansko stopila v kontakt drug z drugim.

Splošno o vračanju toplote
V praksi ločujemo med dvema sistemoma, ki v pre-
zračevalnih napravah skrbita za vračanje toplote. 
Prvi je regenerativni, drugi pa rekuperacijski.

Regenerativni prenosnik toplote se nahaja v eno-
cevnih prezračevalnih napravah. Beseda regene-
racija izhaja iz glagola regenerirati – narediti, da 
kaj spet dobi ustrezne, zaželene lastnosti; obno-
viti; poživiti. Tako je tudi z regenerativnimi sistemi 
– energija izstopnega zraka se shrani v keramič-
nem satju enocevnega prezračevalnega sistema, s 
pomočjo katere dobi vstopni zrak želene lastnosti. 
Težava z regenerativnimi sistemi se pojavi takrat, 
ko pride do velike temperaturne razlike med zra-
kom v prostoru in zrakom v okolici (npr. notri 20°C, 
zunaj -10°C). Ploščica se npr. 70 sekund ogreva s 
pomočjo izstopnega zraka, ki je segret na 20°C. 
Naslednjih 70 sekund bo v prostor vstopal zrak z 
-10°C, a zaradi velikih temperaturnih razlik in krat-
kega časa se prenos toplote s časom spreminja, 
saj se keramično satje lahko segreva in ohladi le na 
neko srednjo temperaturo. Zato prihaja pri rege-
nerativnih sistemih do večjih toplotnih izgub kakor 
pri rekuperacijskih sistemih.

Rekuperacijski prenosnik toplote se nahaja v 
dvocevnih prezračevalnih napravah. V tehniki in 
energetiki besedo rekuperacija enačimo s tehnič-
nim postopkom za vračanje energije in toplote. 
Tako pri rekuperacijskih dvocevnih prezračeval-

Splošno o prezračevanju
MIKrovent Academy
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nih napravah izstopni zrak sproti, kontinuirano 
v prenosniku toplote svoje lastnosti prenaša na 
vstopni zrak (sistem svež zrak segreva ali hladi s 
pomočjo zraka, ki ga izpuščamo iz prostora), brez 
prekinitev ali shranjevanja energije v satju. Zelo je 
pomembno kako uspešno rekuperator prenaša 
toploto, saj od tega zavisi koliko toplotne energi-
je bo privarčeval. To prikažemo s toplotnim izko-
ristkom, ki je izražen v odstotkih (%).

Prenosniki toplote
Prenosnik toplote / Rekuperator / Toplotni izme-
njevalec igra bistveno vlogo v vsaki prezračevalni 
napravi, ki je sposobna vračanja energije. V pre-
nosniku toplote se srečata vstopni in izstopni zrak 
(čisti in odpadni zrak), kjer izrabljeni zrak prenaša 
svojo energijo na svež, vstopni zrak. 
Medtem ko ventilatorja uravnavata pretok zraka in 
filtri skrbijo za njegovo čistočo, so toplotni izme-
njevalci pomembni za vračanje energije – izredno 
učinkoviti rekuperatorji imajo tudi do 95% učinko-
vitost vračanja energije.
 

Uporaba navadnega izmenjevalnika se priporoča 
v večjem delu vlažnih podnebij, ki skrbijo za pre-
nos toplote med vstopnim in izstopnim zrakom. V 
izrazito suhih podnebjih pridejo do izraza entalpij-
ski izmenjevalniki toplote – ti vlago iz odvodnega 
zraka iz prostora prenašajo na suh zrak, ki v pros-
tor vstopa, ter tako pripomorejo k regulaciji vlage 
in vzdrževanju cone udobja v prostoru.

Lopute zraka
Lopute zraka so pomemben del vsake prezrače-
valne naprave. Njihov glavni namen je, da zaprejo 
dovod in odvod zraka, ko naprava ne deluje, ter 
na ta način onemogočijo nekontrolirano prezra-
čevanje (npr. v času močnega vetra). V stanju mi-
rovanja naprave zagotavljajo tudi tesnost stavbe, 
kar je posebej pomembno pri večnadstropnih 
stavbah. Lopute lahko nastavljamo avtomatsko ali 
ročno, a le naprave z loputami na motorni pogon 
zagotavljajo tesnost v vseh pogojih.
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Med kakšne naprave spada MIKrovent
MIKrovent je dvocevna lokalna prezračevalna na-
prava z rekuperacijo. Sistem skrbi za decentrali-
zirano prezračevanje novih in obstoječih stavb z 
rekuperacijo toplote in možnostjo regulacije vlage 
v bivalnih prostorih. 

MIKrovent naprave delujejo po principu rekupera-
cije – prenosu toplote. Pri prenosu toplote rekupe-
rator (prenosnik toplote) prenaša toploto odpa-
dnega zraka zraku, ki vstopa v prostor. Na ta način 
pozimi ohranjamo toploto, poleti pa hlad v stavbi. 

Prezračevalne naprave MIKrovent delujejo proti-
točno, ter tako omogočajo kontinuirano izmenjavo 
zraka brez prekinitev. Naprava je dvocevna, zaradi 
česar zrak po njej potuje po ločenih prekatih, da 
se čist in umazan zrak med seboj ne bi pomešala. 

Delovanje loput za dovod in odvod zraka je avto-
matizirano glede na protokol delovanja in okolico. 
Tako bo naprava sama poskrbela, da se bodo lo-
pute pravočasno odprle in zaprle. 
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Katerim normativom in standardom ustreza MIKrovent
MIKrovent je izdelan v skladu z zadnjimi direkti-
vami in smernicami EU o okoljskem projektiranju, 
učinkoviti rabi energije in krožnem gospodarstvu. 
Vsi njegovi elementi so izdelani in preskušani v 
skladu s standardi, ki veljajo v EU (EN 13141-8) in 

tudi z mednarodnimi standardi ISO 9001, ter v do-
ločeni meri tudi standardi UL (ZDA). Izdelan je iz 
materialov, ki se dajo ponovno uporabiti ali prede-
lati, ter tako ustreza smernicam Eco Design.

Splošno o MIKroventu
MIKrovent Academy

Sodobna vgradnja 
stavbnega pohištva 

»MIK« s prezračevalnim 
sistemom MIKrovent 
pri novogradnjah in 

prenovah

MIKrovent 30/60/120
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Sestavni elementi MIKroventa

Ventilator
Ključni element prezračevalne naprave je ventilator, ki mora imeti zajamčeno ži-
vljenjsko dobo (brez spremembe kakovosti delovanja) vsaj 50.000 do 70.000 ur. 
Glede na potrebne izkoristke in moč naprave, se v MIKroventih razlikujejo tudi 
ventilatorji, ki so za posamezne pretočne karakteristike preračunani na optimalno 
delovanje z minimalno možno porabo električne energije.

Kombinacija standardne vetrnice, novega elektronsko krmiljenega motorja in sta-
tično trdnega ohišja daje celoti dober izkoristek pri točno željenih pretokih zraka z 
minimalno porabo elektrike. Učinkovit, tih in varčen so tri besede, s katerim lahko 
opišemo ventilator v MIKrovent prezračevalni napravi. 

56 220

Ø175

22
0

Prenosnik toplote
Prenosniki toplote v MIKrovent napravah so izdelani iz materialov, ki imajo gladke 
površine in so zato higiensko ustrezne, saj se na njih ne oprijemlje prah. Ponašajo 
se z majhnim uporom za pretok zraka in visoko učinkovitostjo. Na željo kupca lah-
ko v napravo vgradimo tudi entalpijski prenosnik toplote.

Filtri za zrak
Pri prezračevalnih napravah gre v primarni fazi za zagotavljanje zdravega zra-
ka v prostoru, kar bi bilo nemogoče brez uporabe visokokakovostnih filtrov, ki 
skrbijo za pravilno filtracijo zraka. Vse naprave MIKrovent vsebujejo dva filtra – 
filter notranjega zraka ePM 10 (G4) in filter zunanjega zraka ePM 2.5 (F7). Oba 
skupaj poskrbita za to, da naprava prostor napolni s karseda čistim, zdravim in z 
negativnimi ioni bogat zrak, ter takšno zdravo klimo tudi vzdržuje skozi celoten 
dan, v vseh letnih časih. V dodatni ponudbi pa vam ponujamo tudi ePM 1 (H10 in 
H13) HEPA filter, ki zadržuje najmanj 99.95 % delcev v velikosti 1 mikrometra, ka-
mor spadajo razni virusi. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) potrjuje, da 
omenjeni filter ePM 1 (H13) uspešno zadržuje tudi širjenje virusov, bakterij in cve-
tnega prahu.
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Senzorji
Vse MIKrovent naprave imajo serijsko vgrajen senzor vlage in temperature. Glede 
na zahtevo stranke, lahko MIKrovent opremimo s senzorji Ogljikovega monoksida 
(CO), ogljikovega dioksida (CO2), hlapnih organskih spojin (VOC) in radona. 
Na zahtevo lahko dobite dve senzorski postaji, prva je opremljena s CO, CO2 in 
VOC senzorji. Druga pa je opremljena zgolj z radon senzorjem.
Senzorski postaji se z MIKrovent napravo povežeta preko Wi-Fi dostopne točke 
in pošiljata napravi podatke. Uporabnik pa lahko nemoteno spremlja vrednosti 
posamezne veličine s pomočjo pametne naprave. Senzorska postaja lahko deluje 
tudi neodvisno od naprave MIKrovent.

Hlapne organske spojine (VOC) Senzor je občutljiv na vse organske spojine, ki 
vsebujejo ogljik (C) in so hlapne, kot so npr. nekatera čistila, kozmetika, olja, ben-
cin, cigaretni dim, itd. Z višanjem koncentracije teh spojin prezračevalni sistem 
ustrezno reagira – poveča stopnjo prezračevanja in s tem odvede nevarne snovi 
iz prostora.

Ogljikov monoksid (CO) - Ogljikov monoksid je brezbarven plin brez vonja. Je 
glavni produkt nepopolnega zgorevanja ogljika in spojin, ki vsebujejo ogljik. V obi-
čajnih pogojih je redkejši od zraka in se zbira v zgornjih plasteh tudi v prostorih.

Ogljikov dioksid (CO2) je brezbarven, gorljiv in zelo toksičen plin brez vonja. Ob 
vdihavanju v visokih koncentracijah (kar je povezano z nevarnostjo zadušitve) 
povzroči v ustih kisel okus, v nosu in grlu pa pekoč občutek. 

Radon je radioaktiven plin, ki izhaja iz zemeljske skorje, v domove pa prihaja iz tal. 
S čutili ga ne moremo zaznati, saj nima barve ali vonja, a ga zaradi radioaktivnosti 
lahko izmerimo. Ker se zadržuje pri tleh, mora biti tudi senzor na takšni lokaciji, 
zato je nameščen zunaj prezračevalne naprave. V primeru povišane vrednosti ra-
dona v prostoru, naprava pospešeno prezračuje.

Podrobneje o MIKroventu
Sestavni elementi MIKroventa

Lopute
Lopute so pomemben del sistema namenjene za vstop in izstop zraka v in iz MIK-
roventa. Glede na elektroniko in protokol delovanja naprave se loputi zapirata ali 
odpirata neodvisno ena od druge, ter tako pomagata pri optimalnem delovanju 
prezračevalnega sistema. V primeru nedelovanja naprave ali izpada elektrike se 
loputi samodejno zapreta in se ob vklopu ponovno odpreta. Prav tako se v prime-
ru požara v prostoru avtomatsko zapreta in tako prekineta dovod kisika v požarno 
območje. Avtomatsko zapiranje in odpiranje loput zagotavlja tesnost stavbe tudi 
takrat, ko prezračevanje ne deluje in so pomemben del pri vgradnji lokalnih pre-
zračevalnih naprav v visokih stavbah in vetrovnih pokrajinah. 

Avtomatska regulacija in elektronika 
Skupaj z dobaviteljem elektronike smo razvili lasten protokol delovanja naprave, 
ki ga redno preverjamo, testiramo, uvajamo spremembe, ter ga tako konstantno 
izboljšujemo. MIKrovent ima vse funkcije centralne prezračevalne naprave, zato 
je tudi njegova avtomatska regulacija prilagojena najvišjim zahtevam. Algoritem 
delovanja spremlja in reagira glede na podatke, ki jih oddajajo senzorji, lopute in 
ventilatorji, ali pa uporabnika zgolj opozarja na spremembo stanja. 

* Kmalu na voljo.

Povprečna vrednost radona na območjih 
v Sloveniji. Vir: dr. Damijan Škrk z 
Uprave RS za varstvo pred sevanji.



Lokalno prezračevanje s toplotno rekuperacijo

12 Home35

MIKrovent sortiment

MIKrovent Home35 je prva naprava iz družine lokalnih prezračevalnih naprav SMART MIKrovent. Zahvaljujoč svoji minimali-
stični obliki je namenjena prezračevanju posameznih prostorov v domovih. Z maksimalnim pretokom zraka do 35 m3/h služi 
prezračevanju prostorov velikosti do 35 m2, s pravilno razporeditvijo več naprav pa lahko površino prezračevanja znatno 
povečamo.

Delovanje naprave
Zrak potuje v MIKrovent Home35 po dveh različnih ceveh. Tako vstopni kot izstopni zrak se najprej srečata s filtri zraka, nato 
pa potujeta vsak po svoji ločeni cevi ter po ločenih prekatih znotraj naprave. Oba tokova zraka prideta nato v stik s preno-
snikom toplote, a brez možnosti, da bi se med seboj pomešala – izstopni zrak tu zgolj oddaja energijo  in toploto vstopnemu 
zraku. MIKrovent Home35 je serijsko opremljen s filtrom zunanjega zraka ePM 2.5 (F7) in filtrom notranjega zraka ePM 10 (G4).

ZRAČNI FILTRI Z MOŽNOSTJO ENOSTAVNE MENJAVE  
Visoko kakovostni filtri ePM 2.5 in ePM 10 (ePM 1*) zadržujejo 
alergene, viruse in večino bakterij, olajšujejo življenje alergikom – 
cvetni prah, preprečujejo vstop različnih insektov in omogočajo 
vstop čistega svežega zraka. Odlikuje jih tudi enostavna in 
cenovno ugodna zamenjava.OHIŠJE IZ 

ALUMINIJA
Ohišje naprave je 
narejeno iz visoko 
kakovostnega 
aluminija.

REŠETKA ZA ODVOD ZRAKA IZ PROSTORA 
Posebna zasnova rešetke za odvod zraka iz 
prostora omogoča izboljšano kroženje zraka v 
prostoru. 

TOPLOTNI PRENOSNIK S FUNKCIJO 
VAROVANJA PRED BAKTERIJAMI  
Posebna zasnova toplotnega prenosnika je 
zasnovana iz polipropilena, ki preprečuje 
nastajanje in razmnoževanje plesni in bakterij.

Zajem zraka zunaj

Izpih zraka
v ozračje zunaj

Zajem zraka v 
prostoru

Vpih zraka v prostor

Delovanje prenosnika toplote 
pozimi

Prenos toplote 
z izstopnega na vstopni zrak
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MIKrovent sortiment

Zunanjost in izgled rešetke
Standardna zunanja rešetka iz trpežne 
plastike in bele barve je klasika v pre-
zračevalnih sistemih po celem svetu. S 
svojo zasnovo preprečuje vdor padavin 
ali neželenih tujkov, obenem pa zago-
tavlja dovolj zračnosti za nemoteno in 

učinkovito delovanje prezračevalnega 
sistema MIKrovent v notranjosti zgrad-
be. S svojo minimalno debelino 15 mm 
prav tako ni izpostavljena zunanjim me-
hanskim poškodbam. 

Lokacija in vgradnja naprave
MIKrovent Home35 ponuja različne 
možnosti lokacije montaže, ter tako 
ostaja neopažen v prostoru. S svojim 
kompaktnim, estetsko dovršenim dizaj- 
nom omogoča montažo v okenski raz- 
širitvi nad ali ob oknom, ali pa samos- 
tojno na steni. V kolikor imamo na voljo 
okensko razširitev, ga lahko umestimo 
na okno katerekoli znamke.

Za vgradnjo MIKrovent Home35 je pot- 
rebno s pomočjo nosilne šablone, ki se 
namesti na steno, pripraviti dva pre-
boja Ø100 mm za zidni odprtini, oziro-
ma dva preboja Ø80 mm za odprtini v 
razširitvenemu profilu nad ali ob oknu. 

V preboje vstavimo priloženi, gibljivi 
cevi notranjega premera Ø76 mm, ki ju 
predhodno skrajšamo na dolžino pred-
pisano v navodilih za montažo, ki pa je 
v standardni vgradnji 10 cm daljša kakor 
debelina stene, kamor montiramo na-
pravo. Prostor med cevjo in prebojem 
zatesnimo s poliuretansko peno.

Če razmišljate o nakupu novih oken in 
želite v okensko razširitev namestiti MI-
Krovent Home35, proizvajalcu  pokaži-
te načrt montaže MIKrovent Home35 v 
okensko razširitev, da bo lahko pravilno 
načrtoval okno z razširitvenim profilom.
 

173

130

1180

Ø100

Ø145 15
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MIKrovent sortiment

MIKrovent® Office60 in MIKrovent® Professional120 sta druga in tretja pametna naprava, ki ju imamo v ponudbi. Razviti sta z 
namenom prezračevanja večjih prostorov tako zasebnih, več funkcionalnih prostorov v domovih, kot tudi javnih prostorov, 
kot so hotelske sobe, pisarne, in podobno. Z maksimalnim pretokom zraka do 60 m3/h in 120 m3/h lahko prezračujeta pro-
store velikosti do 60 m2 in do 120 m2, kjer se sočasno zadržuje 3 ali več oseb. Priporočila so pripravljena na podlagi pravilnik 
o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02 z dne 15. 5. 2002 – stran 4142).

Delovanje naprave
Vstopni zrak vstopa v MIKrovent® Offi- 
ce60 in Professional120 skozi eno re-
šetko ter cev, ki sta razdeljeni z vmesno 
razdelilno ploščo. Ta kljub enemu pre-
boju skozi steno preprečuje mešanje 
vstopnega z izstopnim zrakom. V nap-
ravi potujeta ločeno, po dveh ločenih 
prekatih, gresta vsak skozi svoj filter, 
ter nato »srečata« v prenosniku toplote, 
kjer izstopni zrak oddaja energijo in to-
ploto vstopnemu zraku.

Po potrebi sta opremljena z entalpij-
skim prenosnikom toplote, ki bo pos- 
krbel za prenos toplote in vlage v zra- 
ku. Napravi sta serijsko opremljeni s 
filtrom zunanjega zraka ePM 2.5 (F7) 
in filtrom notranjega zraka ePM 10 (G4). 
Vrtljive šobe omogočajo uporabniku 
skoraj neomejeno usmerjanje curka 
svežega, zunanjega zraka v prostor.

ZRAČNI USMERJEVALNIKI Z 
MOŽNOSTJO 360° USMERJANJA ZRAKA  
Inovativna zasnova uporabniku omogoča 
20 natančno prilagodljivih zračnih šob za 
optimalno porazdelitev zraka v prostoru. 

ZRAČNI FILTRI Z MOŽNOSTJO ENOSTAVNE MENJAVE 
Visoko kakovostni filtri ePM 2.5 in ePM 10 (ePM 1*) zadržujejo alergene, viruse 
in večino bakterij, olajšujejo življenje alergikom, preprečujejo vstop različnih 
insektov in omogočajo vstop čistega svežega zraku. Odlikuje jih tudi eno-
stavna in cenovno ugodna zamenjava.

PREDPRIPRAVLJENA MONTAŽNA PLOŠČA 
Omogoča hitro in enostavno pritrjevanje na steno.

INOVATIVNA ZASNOVA POKROVA 
ZUNANJE REŠETKE 
Zunanja rešetka s funkcijo razmeji-
tve zračnih tokov omogoča, da ne 
prihaja do mešanja notranjega in 
zunanjega zraka.

MOŽNOST IZBIRE MED 
ENTALPIJSKIM ALI NAVADNIM 
PRENOSNIKOM TOPLOTE
Izbira prenosnika toplote glede na 
količino vlage v prostoru – v pro-
storih z nizko vlažnostjo se ponuja 
možnost uporabe entalpijskih pre-
nosnikov, medtem ko v prostorih z 
visoko vlažnostjo uporaba standar-
dnega toplotnega prenosnika.

VISOKO ZMOGLJIVI 
TIHI VENTILATORJI 
Kompaktni, tihi, visoko 
zmogljivi in energetsko 
varčni ventilatorji, 
omogočajo inteligentno 
vključevanje v logiko 
delovanja naprave in 
zagotavljajo najboljšo 
uporabniško izkušnjo. 
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Lokacija in vgradnja naprave
Napravi MIKrovent Office60/Professional120 namestimo na 
steno, saj bosta opravljali le tako nemoteno opravljala svoje 
delo. Ker gre pri obeh napravah za večje pretoke zraka, je po-
treben tudi večji preboj skozi steno Ø200 mm. Vanj namesti-
mo vložek polistirena, ki ga po dolžini prilagodimo dolžini 
preboja, ter ga zatesnimo s poliuretansko peno. Da zagoto-
vimo čisto prezračevanje ter onemogočimo, da bi se vstopni 
in izstopni zrak pomešala med seboj, namestimo v preboj še 
razdelilno ploščo, ki ločuje oba tokova zraka.

Zunanjost in izgled rešetke
Zunanja rešetka nadometne izvedbe nudi dolgotrajno in 
obstojno rešitev ne glede na klimatske razmere. Namreč ner- 
javeča pločevina debeline 1,5 mm med drugim zagotavlja ro-
bustnost in odpornost na nepredvidene udarce. Notranjost 
je razdeljena na dva prekata, ki služita za dovod zraka v pre-
zračevalno napravo in odvod slabega zraka iz nje. Primerna 
je za sanacije zgradb ali montažo na fasado zgradbe.

Ø200

270 350

1430

160

500

190

330

483,5

32

013

200

320
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Tip naprave Home35 Office60 Professional120

Namen prezračevanja Posamezni bivalni prostori, manjše 
pisarne…

Večfunkcionalne bivalni prostori, 
hotelske sobe, pisarne..., 30 - 60 m2

Večji prostori, učilnice, vrtci, 
dvorane..., 60 - 120 m2

Možna lokacija
Horizontalno/vertikalno na steno ali 
horizontalno/vertikalno v okensko 

razširitev
Vertikalno na steno Vertikalno na steno

Pretok zraka [m3/h] 12-35 20-60 60-120
Vračanje toplote [%] do 72 do 91 do 87
Vračanje energije1 [%] / do 70 do 70

Priključna napetost [V] 230 VAC 
50 Hz

230 VAC 
50 Hz

230 VAC 
50 Hz

Poraba električne energije [W] do 13 do 23 do 88
Šumnost2 [dB] do 33 do 33 do 38

Dimenzije DxŠxV [mm] 1180 / 173 / 130 350 / 287 / 1430 350 / 287 / 1430

Filtri
zunanjega zraka

ePM 2.5 (F7) / ePM 1  
(H10 in H13)3

ePM 2.5 (F7) / ePM 1  
(H10 in H13)3

ePM 2.5 (F7) / ePM 1  
(H10 in H13)3

notranjega zraka ePM 10 (G4) ePM 10 (G4) ePM 10 (G4)
Območje delovanja  

zunanje temperature [°C] od -25 do 504 od -25 do 504 od -25 do 504

Nadzor Pametna naprava / WiFi /  
Senzorska postaja3 / ModBus3

Pametna naprava / WiFi /  
Senzorska postaja3 / ModBus3

Pametna naprava / WiFi /  
Senzorska postaja3 / ModBus3

Senzorji

Serijsko Temperatura in vlaga Temperatura in vlaga Temperatura in vlaga

Senzorska postaja3 CO, CO2, VOC CO, CO2, VOC CO, CO2, VOC

Radon3 Radon Radon Radon

Tabela specifične rabe energije za MIKrovent Professional120

Stopnja 
ventilacije Rekuperacija [%] Pretok  

zunanjega zraka [m3/h]
Pretok  

notranjega zraka [m3/h]

1 87 60 60

2 87 75 76

3 84 90 90

4 84 105 106

5 81 119 120

Tabela specifične rabe energije za MIKrovent Office60

Stopnja 
ventilacije Rekuperacija [%] Pretok  

zunanjega zraka [m3/h]
Pretok  

notranjega zraka [m3/h]

1 91 20 20

2 88 30 30

3 88 40 40

4 86 50 50

5 86 60 60

Tabela pretokov zraka in rekuperacije za MIKrovent Home35

Stopnja 
ventilacije Rekuperacija [%] Pretok  

zunanjega zraka [m3/h]
Pretok  

notranjega zraka [m3/h]

1 73 13 12

2 72 18 18

3 70 24 24

4 68 30 30

5 66 35 35

1 Ob uporabi entalpijskega izmenjevalnika toplote.
2 Pri 8 dB dušenja v prostoru.
3 Na zahtevo.
4 Naprava deluje do -25°C, proizvajalec komponent jamči delovanje komponent do -20°C
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MIKrovent Academy

ROČNO – MANUAL 
je način namenjen prilagajanju lastnim potrebam. Uporabnik 
sam nastavlja količino zraka skozi napravo ter lahko izbire 
med 5 stopnjami delovanja.

SAMODEJNO – AUTOMATIC 
je način namenjen uporabi MIKroventa takrat, ko želimo, da 
naprava deluje samodejno v skladu s predpisanim protoko-
lom delovanja, ali kadar dalj časa ne uporabljamo prostora (a 
še vedno želimo, ohranjati optimalne pogoje bivanja v pro-
storu).

ODVOD – OUT
je način, ko naprava samo odvaja zrak iz prostora. Ta način 
uporabljamo takrat, kadar želimo hitro zmanjšati količino sla-
bega zraka v prostoru (npr. vonjave). Tega načina ne smemo 
uporabljati, če imamo v prostoru odprt ogenj (npr. kamin), saj 
lahko pride do pomanjkanja zraka za zgorevanje v kurišču, 
kar ima za posledico nastanek ogljikovega monoksida, ki je 
strupen in zdravju nevaren plin. Izbiramo lahko med 5 stop-
njami delovanja. 

DOVOD – IN
Naprava samo dovaja zraka v prostor. Izbiramo lahko med 5 
stopnjami delovanja. Ta način pogosto uporabljamo poleti v 
nočnem času, ko se zrak ponoči ohladi in lahko z njim ohla-
jamo prostor (stene), ter s tem prihranimo potrebno energijo 
za hlajenje prostora. 

Prezračevalne naprave delujejo glede na serijsko vgrajene senzorje, dodatne senzorske postaje in pro-
tokole delovanja, ki prilagajajo delovanje naprave glede na stanje v okolici. Tako na primer naprava ob 
zaznavanju povečane koncentracije CO2 ali visokih temperaturnih razlikah med notranjim in zunanjim 
zrakom ve, kakšen mora biti režim delovanja. 

Da naprava v vsaki situaciji v prostor dovaja optimalno količino svežega zraka, a pri tem še vedno ostaja 
nemoteča za okolico, so na voljo 4 načini delovanja naprave.

1 Ob uporabi entalpijskega izmenjevalnika toplote.
2 Pri 8 dB dušenja v prostoru.
3 Na zahtevo.
4 Naprava deluje do -25°C, proizvajalec komponent jamči delovanje komponent do -20°C
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Smart MIKrovent 
Ko zgolj daljinski upravljalnik ni več dovolj, je na voljo Smart MIKrovent, ki uporab-
niku omogoča nadgrajeno uporabniško izkušnjo. Preko WiFi povezave s pametno 
napravo ali računalnikom se lahko s svojimi MIKrovent prezračevalnimi naprava-
mi povežete kjerkoli že ste. Tako lahko poskrbite za popolno prezračen prostor v 
apartmaju ob morju še pred vašim prihodom, spreminjate nastavitve delovanja 
vseh naprav na enem mestu, spremljate analitiko vseh naprav, ali pa zgolj naročite 
filtre zraka, ko je to potrebno. Uporabnik si lahko nastavi tudi tedenski programa-
tor delovanja.1

by MIK Celje by MIK Celje

Breathe fresh air. Breathe fresh air.
Control
MIKROVENT

�� Remote Control

Control
MIKROVENT 

�

� IN

A

OUT

M �

5OUT ON
SPEED DEVICEMODE

ModBus 
ModBus je komunikacijski protokol, ki je zaradi svoje preprostosti in razpoložlji-
vosti postal zelo priljubljen in razširjen protokol komuniciranja med napravami. 
Gre za serijski komunikacijski protokol za industrijske elektronske naprave. Temelji 
na serijski komunikaciji med glavno enoto (master) in eno ali več podrejenih enot 
(slave), ki so povezane v isto enoto neposredno ali preko modema. 

Smart Home
Nadgradnja Smart MIKroventa je njegova povezljivost v Smart Home. Naprava je 
povezljiva z uveljavljenimi sistemi za pametno upravljanje in povezljivosti v domo-
vih, kot so Alexa, Google Home, in podobno. Povejte MIKroventu, kakšnega zraka 
si želite, z zgolj enim glasovnim ukazom.2

MIKrovent
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Upravljanje s senzorsko postajo
V primeru nakupa senzorske postaje, ki je neodvisna od naprave, ki se preko Wi-Fi 
dostopne točke poveže z MIKrovent napravo, lahko na prikazovalniku na dotik 
upravljamo z napravo. Upravljanje z napravo je enostavno in hitro. Napravo lahko 
vklopimo in izklopimo, nastavimo način ter stopnjo delovanja naprave.

Delovanje in upravljanje naprav
MIKrovent Academy

 *kmalu na voljo

Naložbo »Pametni energetsko učin-
koviti lokalni prezračevalni sistem z 
rekuperacijo – SMART MIKrovent 40« 
sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.
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19Vzdrževanje naprav
MIKrovent Academy

Za zagotavljanje pravilnega delovanja 
naprave v njeni življenjski dobi, mora-
mo napravo pravilno vzdrževati. Ker je 
MIKrovent projektiran in grajen tako, da 
je vzdrževanje enostavno, je dolžnost 
uporabnika zgolj ta, da pravočasno in 
pravilno poskrbi za higieno notranjega 
in zunanjega filtra. 

Filter notranjega zraka je pralen. Nje-
govo pranje priporočamo nekajkrat na 
leto, da tako omogočimo dobro filtri-
ranje notranjega zraka. Po pranju ga 
moramo dobro osušiti in suhega vrniti 
v napravo. Ko pranje ni več učinkovito 
(ko se npr. celice začnejo trgati), ga za-
menjamo z novim. 

Filter zunanjega zraka prestreza iz-
jemno majhne delce v zraku, ki lahko 
med drugim dosežejo tudi pljuča. Iz 
tega razloga je filter narejen iz poseb-
nega materiala, ki ni pralen. Filter zu-
nanjega zraka je potrebno menjati, ko 
nas na to opozori avtomatika v napravi. 
Pogostost menjave je odvisna od one-
snaženosti zraka v okolici, v kateri je 
naprava nameščena. Če je zunanji zrak 
izjemno onesnažen, se filter zamaši 
prej, zato ga je potrebno tudi pogoste-
je menjati. V vsakem primeru pa pripo-
ročamo menjavo zunanjega filtra vsaj 
enkrat na leto.

Poleg pravilne in pravočasne menjave 
filtrov zraka, k zdravemu prezračevanju 
in pravilnemu delovanju naprave dop-
rinese tudi redno servisiranje, oz. pre-
gled naprave. Pooblaščeni serviserji so 
usposobljeni za servisiranje MIKrovent 
naprav in bodo znali hitro odpraviti 
napake na izdelku, v kolikor se slednje 
pojavijo. Poleg menjave filtrov (če to ne 
storite sami) bodo preverili tudi delova-
nje preostalih komponent v MIKroventu 
ter vam tako omogočili pravilno in ne-
moteno delovanje naše prezračevalne 
naprave.

Strošek delovanja naprav
Stroški, ki nastopijo kot posledica de-
lovanja naprav MIKrovent, so povezani 
s porabo električne energije, stroški 
menjave filtrov ter opravljanja letnega 
servisa. 

Spodaj je predstavljen izračun porabe 
električne energije, potrebne za delo-
vanje MIKrovent-a ob predpostavki, da 
naprava skozi celotno leto obratuje na 
avtomatskem načinu delovanja. 

Za izračun smo uporabili statistični po- 
datek o ceni elektrike 1 kWh = 0,14 € 
(Slovenija,  za   leto   2020),   oziroma 1 
kWh = 0,26 € (Nemčija, za leto 2020).

MIKrovent model Home35 Office60 Professional120

Povprečna poraba 
električne energije [W/h] 13 23 88

Povprečna poraba 
električne energije [kW/leto]*

13 W x 24 h x 365 = 
113.880 Wh = 113,8 kWh

23 W x 24 h x 365 = 
201.480 Wh = 201,5 kWh

88 W x 24 h x 365 = 
770.880 Wh = 770,9 kWh

Strošek porabe  
električne energije 

na letni ravni
[€/leto]

Slovenija 114 kWh x 0,14 € = 15,9 € 201,5 kWh x 0,14 € = 28,21 € 771 kWh x 0,14 € = 107,94 €

Nemčija 114 kWh x 0,26 € = 29,64 € 201,5 kWh x 0,26 € = 52,39 € 771 kWh x 0,26 € = 200,46 €
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20 Obseg dobave
MIKrovent Academy

Z nakupom MIKrovent naprav, stranka dobi napravo v klasični beli barvi s serijskimi senzorji temperature in vlage, komplet fil-
trov za notranji in zunanji zrak, daljinski upravljalnik, standardno zunanjo rešetko, priključni kabel z vtikačem 230 VAC, ter ves 
potreben material za montažo, vključno s cevjo za preboj stene do debeline 50 cm (ki ga po dolžini lahko prilagodi na lokaciji 
montaže) in stiroporjem. Potrošni material (npr. zatesnitvena pena) ni vključen v dobavo in jo mora stranka priskrbeti sama. 

V kolikor stranka želi pobarvano rešetko, dodatne filtre, dodatne senzorje ali drug način upravljanja naprave (ModBus) je to 
potrebno dodatno naročiti.
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MIKrovent Academy

Je vaš prostor opremljen v posebnem stilu, a se bojite, da bo MIKrovent v prostoru izrazito 
izstopal? 
Ne skrbite. MIKrovent se lahko zlije z okolico. Personalizrajte svojo napravo in jo prilagodite vašim željam.

Ne želite, da bi zunanja rešetka preveč vplivala na izgled fasade vašega objekta? 
Za Vas smo razvili vgradno rešetko.
Vgradna rešetka podometne izvedbe nudi rešitev primerno za vgradnje v stiroporne izolacije novogradenj ali sanacije starih 
zgradb z novo izolacijo. Notranjost je razdeljena na dva prekata, ki služita za zajem zraka v prezračevalno napravo in izpuh 
slabega zraka iz nje. Zajem in izpuh zraka je skozi dve aluminijasti rešetki višine 90 milimetrov in širine 277 milimetrov. Podo-
metna izvedba rešetke je prav tako primerna za zgradbe, ki so pod spomeniškim varstvom.

Gradite na novo in želite narediti prostor za MIKrovent že danes? 
Imamo rešitev. MIKrobrick je termo-izolacijski EPS gradnik, s katerim lahko že pri načrtovanju nove gradnje upoštevate luknjo, 
primerno za MIKrovent Office60 in MIKrovent Professional120. Z zunanjimi merami 270 mm x 270 mm x 365 mm je primeren 
tudi za krajšanje, saj ga pred vstavitvijo enostavno odrežete na želeno dolžino.
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22 In še, preden zaprete ta katalog… 
MIKrovent Academy

Prezračevalna naprava služi v prvi 
vrsti zagotavljanju zdravega zraka v 
prostoru, šele pozneje pa zniževanju 
stroškov. Ravno zato je pomembno, 
kakšen zrak vstopa v prostor, po tem, 
ko gre skozi napravo in njene filtre.

Naprava mora v prostor dovajati svež, 
prečiščen, z negativnimi ioni bogat 
zrak. To dosežemo le s kratkimi kanali 
brez kovine in z uporabo visokokakovo-
stnih filtrov tipa ePM 1, ePM 2.5 in ePM 
10, ki so sposobni zadržati fine škodlji-
ve delce v zraku, kot so virusi, bakteri-
je, alergeni, akumulirani črni karbon ter 
prašni delci.

Ne zanemarite razlike med enocevnim 
in dvocevnim sistemom. 
Enocevne prezračevalne naprave se 
poslužujejo regenerativnega principa 
vračanja toplote. Pri takšnih napravah 
zrak potuje po eni cevi not in ven, ener-
gija se shranjuje v keramičnem satju, 
medtem ko naprava obratuje s preki-
nitvami. Za stalno prezračevanje potre-
bujemo torej 2 napravi.

Pri dvocevnih, rekuperacijskih prezra-
čevalnih napravah zrak potuje po dveh 
ločenih ceveh, s čimer je prenos bak-
terij in prašnih delcev s cevi na vstopni 
zrak onemogočen. Energija izstopnega 
zraka se kontinuirano oddaja vstopne-
mu zraku, brez prekinitev delovanja. 
Ravno zato dvocevni rekuperacijski 
sistemi bolje ustrezajo definiciji zdra-
vega prezračevanja.

Ne pozabite, da je rekuperacija pri 
različnih pretokih zraka različna.
Naprava pri nižjih pretokih zraka dose-
ga višji nivo rekuperacije oz. vračanja 
toplote – zrak potuje počasneje, dlje 

časa oddaja energijo vstopnemu zraku, 
ter tako zagotavlja manjšo razliko med 
vstopnim zrakom ter zrakom v prostoru.
Ponudniki nemalokrat zapišejo, da na-
prave dosegajo nivo rekuperacije do 
90%, a je potrebno vedeti pri katerem 
pretoku zraka. Če naprava načeloma 
obratuje med 20 in 80 m3/h, ter pri  
30 m3/h dosega 78% rekuperacijo, po-
tem zagotovo ne bo dosegala niti prib-
ližno tolikšne rekuperacije pri 80 m3/h. 
Ne enačite moči naprave z močjo ven-
tilatorja. 
Pri marsikaterem ponudniku boste v 
opisu naprave našli informacijo o moči 
ventilatorja, s čimer sicer ni nič narobe, 
a niti ni tako pomemben podatek. Po-
membnejša informacija je dejanska 
moč naprave – če naprava sama, zara-
di svojih tehničnih lastnosti tolikšnih 
pretokov ne omogoča, potem je poda-
tek, da je ventilator sposoben dovaja-
ti in odvajati do 150 m3/h, popolnoma 
nepomemben. Zato se raje fokusirajte 
na dejansko moč naprave, ter pretoke 
zraka, ki jih slednja dosega.

Ponudbe, ki jih primerjate, morajo biti 
na istem imenovalcu. 
Velikokrat je slišati, da so ponudbe, ki 
na prvo oko izgledajo cenovno ugodne, 
nemalokrat tudi zavajajoče – in marsik-
daj je res tako. Samo zato, ker je izdelek 
sam dejansko cenejši, še ne pomeni, da 
bo končna investicija prav tako cenejša. 
Nakup prezračevalne naprave ne sme 
biti fokusiran zgolj na izdelek in njego-
vo ceno, temveč mora vključevati vse 
dodatke, za nemoteno delovanje, kakor 
tudi storitve montaže, ki prav tako zah-
tevajo svoj strošek.

Zgodi se namreč lahko, da vam ponu-
dnik razlaga o ceni naprave, brez da bi 

kjerkoli omenil še dodatne stroške z na-
kupom upravljalnih konzol (brez kate-
rih naprava sploh ne deluje), nakupom 
učinkovitejših filtrov, morda vam ne 
bo niti omenil, da boste morali dodat-
no kupiti cevi za v steno, po katerih bo 
zrak potoval in brez katerih naprave ne 
morete niti zmontirati. Ravno zato, bo-
dite pozorni na obseg ponudbe, da ne 
boste kupili mačka v žaklju. Ne pozabi-
te na podrobnosti, ki igrajo veliko vlogo 
na zdravje in denarnico. 

Prezračevalne naprave, ki so sposob-
ne vračanja toplote in energije (ki 
torej niso navadni ventilatorji), imajo 
v sebi vgrajene določene senzorje, s 
pomočjo katerih zaznavajo lastnosti 
zraka, ter te lastnosti vzdržujejo znot-
raj svojega delovanja. Če je v napravi 
vgrajen samo senzor temperature, po-
tem bo naprava sproti prilagajala svoje 
delovanje v skladu s predpisanim pro-
tokolom za uravnavanje temperature. 
Enako z ostalimi senzorji – npr. vlage, 
CO2, VOC, radonom, in podobno.
Podobna zgodba je z načinom upravlja-
nja naprave. Slednjo lahko upravljate 
preko stenskih upravljalnih konzol (za 
katere je, v kolikor ne delujejo preko 
npr. Bluetooth povezave, potrebna 
razpeljava kablov od naprave pa do 
lokacije upravljalnega vmesnika – kar 
povzroča dodaten strošek), s pomočjo 
daljinskega upravljalnika ali pa na dalja-
vo preko WiFi povezave. 

Tako vrsta senzorjev, ki so v napravi, 
kot tudi način upravljanja naprave sta 
pomembna faktorja pri primerjavi iz-
delkov – tako iz vidika funkcionalnosti, 
kot iz vidika dodatnih stroškov.

… bodite pozorni na to, kaj kupujete. 
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MIKrovent Home35

MIKrovent Home35

MIKrovent Home35

MIKrovent
O�ce60/Professional120
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MIK Fenster GmbH
Fürstenrieder Straße 280
81377 München
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phone +49 8920 046 701
mobile  +49 1578 915 41 21

envelope info@mikfenster.de
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