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W dniu 8 listopada br. odby³ siê w Teatrze Wybrze¿e w

Gdañsku premierowy pokaz nowego typoszeregu central

klimatyzacyjnych o nazwie VENTUS, wprowadzonych do

oferty handlowej firmy VTS Polska. By³o to pierwsze spo-

tkanie w Polsce z cyklu imprez organizowanych przez fir-

mê  pod nazw¹ VENTUS – roadshow REWOLUCJA 2005.

W prezentacji nowego urz¹dzenia udzia³ wziê³o ogó³em 300

osób z terenu Trójmiasta, Bydgoszczy, Torunia i Olsztyna,

bêd¹cych projektantami, wykonawcami i inwestorami

obiektów wyposa¿anych w systemy wentylacji i klimaty-

zacji.

Prezentacjê nowego urz¹dzenia poprzedzi³ dynamicz-

ny pokaz taneczno-akrobatyczny, wzbudzaj¹cy zachwyt

wœród zasiadaj¹cych na widowni du¿ej sceny wspomnia-

nego teatru. Jak siê póŸniej okaza³o, ogromne tempo mi-

strzowskich pokazów wystêpuj¹cych na scenie artystów,

stanowi³ przygotowanie widzów do premierowego pokazu

nowej centrali. A ten w sposób niezwykle sprawny i profe-

sjonalny zosta³  poprowadzony przez p. Marka Kupca i p.

Cypriana Estemberga, którzy przekazali zebranym wiele

istotnych informacji o charakterze technicznym, a tak¿e

u¿ytkowym, dotycz¹cych nowego typoszeregu urz¹dzeñ.

Przygotowan¹ prezentacjê urozmaicili dwoma konkursami

adresowanymi do s³uchaczy, w obu przypadkach zwyciê-

scy otrzymali ciekawe upominki i oczywiœcie gromkie bra-

wa zebranych. Teraz mo¿e s³ów kilka o bohaterze tej im-

prezy, czyli nowej centrali.

Nowy typoszereg zaprezentowany pod nazw¹ VEN-

TUS, w zamierzeniu firmy VTS zast¹pi produkowany

od wielu lat typoszereg central typu CV-A i CV-P. Nowy

typoszereg opracowany zosta³ w 16 wielkoœciach urz¹-

dzeñ, zapewniaj¹cych optymalny ich dobór do kubatury

obiektów. Warto zauwa¿yæ, ¿e najmniejsze wielkoœci w

typoszeregu charakteryzuj¹ siê wysokoœci¹ tylko 360

mm, a to oznacza, i¿ mo¿na je bez wiêkszych proble-

mów montowaæ w pomieszczeniach technicznych, u¿yt-

kowych, a tak¿e wewn¹trz kana³ów wentylacyjnych.

Istotnym nowum konstrukcji central typu VENTUS, jest

ich obudowa, która nie zawiera typowego dotychczas

szkieletu aluminiowego. Stanowi¹ j¹ panele typu „san-

dwich” wype³nione piank¹ poliuretanow¹, które od ze-

wn¹trz pokryte s¹ specjaln¹ antykorozyjn¹ pow³ok¹

ochronn¹, dziêki czemu urz¹dzenia te mog¹ byæ stoso-

wane w ró¿nych strefach klimatycznych. Wa¿nym uzu-

pe³nieniem ca³oœci jest zastosowany do omawianych

urz¹dzeñ nowy sterownik przemys³owy z zewnêtrznym

pulpitem steruj¹cym, który pozwala ³atwo odczytaæ oraz

zadaæ wymagane parametry pracy centrali z dowolnego

miejsca w obiekcie. Zastosowany system automatyki

steruj¹co-zabezpieczaj¹cej jest w pe³ni kompatybilny z

BMS

W bloku odzysku ciep³a central typu VENTUS, produ-

cent oferuje trzy rozwi¹zania, a s¹ to: regenerator obroto-

wy, wymiennika p³ytowo-krzy¿owy oraz uk³ad glikolowy.

Sprawnoœæ temperaturowa tych wymienników w najkorzyst-

niejszych warunkach mo¿e osi¹gaæ poziom 85 %. W pre-

zentacji i materia³ach technicznych, zwraca siê uwagê na

optymaln¹ prêdkoœæ przep³ywu strumienia powietrza w

p³aszczyŸnie czo³owej wymienników ciep³a, która winna

wynosiæ 2,6 m/s (wynik symulacji komputerowych w za-

kresie optymalizacji charakterystyk cieplno-przep³ywowych

wymienników ciep³a).

Jeœli chodzi o jakoœæ wyrobu i osi¹gane parametry, to

ich potwierdzeniem s¹ posiadane przez producenta odpo-

wiednie certyfikaty miêdzynarodowe, w tym Eurovent, ISO

9001 i ISO 14001, normy bezpieczeñstwa CE oraz normy

EN 1886 i EN 13056. Potwierdzeniem wysokiej jakoœci tych

wyrobów mo¿e byæ 5-letni okres gwarancji udzielanej na

nie przez firmê VTS.

Doskona³ym Ÿród³em szczegó³owych informacji tech-

nicznych o nowym typoszeregu central jest ich katalog, który

otrzyma³ ka¿dy z zaproszonych do Teatru Wybrze¿e goœci.

Ze swej strony mam nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie na

³amach naszego pisma pojawi siê znacznie bogatsza tech-

nicznie prezentacja walorów nowych central, i to zarówno

w aspekcie ich cech technicznych, jak i oceny ekonomicz-

nej, która z roku na rok nabiera istotniejszego znaczenia w

dobie systematycznie rosn¹cych kosztów noœników energii

i coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotycz¹cych

ochronny œrodowiska.

Po prezentacji urz¹dzenia, w foye teatru gospodarze

imprezy przygotowali smakowity poczêstunek, który sta-

nowi³ wdziêczne t³o do dzielenia siê uwagami i opiniami o

prezentowanym typoszeregu urz¹dzeñ, stwarza³ równie¿

mo¿liwoœæ odnowienia starych i nawi¹zania nowych zna-

jomoœci, a równie¿ bezpoœredniej wymiany pogl¹dów z

przedstawicielami producenta. Opuszczaj¹c mury teatru

zostaliœmy mile zaskoczeni jeszcze jedn¹ niespodziank¹ w

postaci sympatycznych upominków, bêd¹cych mi³¹ pa-

mi¹tk¹ dla ka¿dego z zaproszonych goœci z tego interesuj¹-

cego spotkania.

Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e prezentowany przez firmê VTS

nowy jej wyrób oka¿e siê konstrukcj¹ ze wszech miar udan¹,

takie mo¿na odnieœæ wra¿enie z analizy danych katalogo-

wych. Oczywiœcie potwierdziæ je musz¹ wyniki badañ uzy-

skane w obiektach rzeczywistych, bowiem dopiero one

Centrala klimatyzacyjna VENTUS
– pierwsza odsłona w Gdańsku
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zweryfikuj¹ za³o¿enia projektowe urz¹dzenia.

Poni¿ej prezentujemy kilka fotografii z tego spotkania.

Zenon BONCA


