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FLOWAIR jest ekspertem w ogrzewaniu i wentylacji obiektów średnio 
i wielkokubaturowych. Jesteśmy producentem nagrzewnic wodnych, kurtyn 
powietrznych,  kurtyno-nagrzewnic oraz wentylacji bezkanałowej z odzyskiem ciepła. 
Dodatkowo jesteśmy wyłącznym dystrybutorem nagrzewnic gazowych włoskiej firmy 
Robur.

Ofertę produktową można podzielić na trzy grupy:

•  ogrzewanie powietrzne (nagrzewnice wodne, gazowe, elektryczne, dedykowane 
do ferm i kurników),

•  kurtyny powietrzne oraz kurtyno-nagrzewnice,
•  wentylacja bezkanałowa (jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła OXeN oraz 

komory mieszania z nagrzewnicami).

W swojej działalności szczególny nacisk kładziemy na innowacyjne projekty 
z uwzględnieniem wzornictwa przemysłowego. Dzięki wiedzy, którą czerpiemy 
z  wzornictwa, koncentrujemy się nie tylko na estetyce produkowanych urządzeń, 
ale przede wszystkim na korzyściach, które ma nieść ze sobą produkt, ergonomii 
i funkcjonalności rozwiązań, oraz na technologii, która będzie dopasowana do 
potrzeb użytkowników.

Nasza współpraca z projektantami wzornictwa przemysłowego zaowocowała 
powstaniem pierwszej na rynku nagrzewnicy z tworzywa sztucznego, oraz pierwszej 
kurtyno-nagrzewnicy, która łączy w sobie funkcje zarówno kurtyny, jak również 
nagrzewnicy. W 2013 roku wprowadziliśmy urządzenie, które zrewolucjonizowało 
rynek wentylacyjny – bezkanałową jednostkę wentylacyjną OXeN. Jest to połączenie 
innowacyjnej technologii z ciekawym wzornictwem. Kompaktowa, niezależna, 
bezkanałowa jednostka, której niepowtarzalny charakter nadaje obudowa wykonana 
z lekkiego materiału EPP o wysokiej wytrzymałości oraz doskonałej izolacji akustycznej 
i termicznej.

Nasze projekty zostały docenione w wielu prestiżowych, międzynarodowych 
konkursach z dziedziny wzornictwa. Między innymi red dot design awards,  
iF product design oraz Dobry Wzór organizowany przez polski Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego.

2014

O firmie
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Książka przykładowych realizacji przedstawia zbiór studiów przypadku, w których 
zastosowane zostały urządzenia z oferty produktowej FLOWAIR. Dobór urządzeń 
został przygotowany przy współpracy z naszym działem wsparcia projektowego. 
Kontaktując się z nami mogą Państwo liczyć na pomoc w zakresie doradztwa 
i doboru urządzeń grzewczo-wentylacyjnych.

Zapraszamy do lektury. 

Przykłady 
realizacji
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ELiS G
Kurtyny 
przemysłowe

LEO
Ogrzewanie 
nadmuchowe

OXeN
Wentylacja 
z odzyskiem ciepła

ELiS
Kurtyny powietrzne

System 
FLOWAIR

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA 
GRZEWCZO-WENTYLACYJNE
FLOWAIR posiada kompletny system ogrzewania i wentylacji obiektów 
przemysłowych i użyteczności publicznej. Oferta obejmuje m.in. energooszczędną 
wentylację bezkanałową, efektywne kurtyny powietrzne oraz szeroką gamę 
urządzeń do ogrzewania nadmuchowego.
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•  LEO FB – nagrzewnica wodna do 
obiektów przemysłowych

•  LEO FS – nagrzewnica wodna do 
obiektów reprezentacyjnych

•  LEO EL – nagrzewnica elektryczna 
do obiektów przemysłowych

•  LEO AGRO – nagrzewnica wodna do 
obiektów agrarnych

•  LEO D – destratyfikator, do obiektów 
wysokich

• ELiS G – bramy przemysłowe

•  ELiS A – obiekty reprezentacyjne

•  ELiS DUO – kurtyna z funkcją 
nagrzewnicy

•  ELiS T – tania linia kurtyn 
powietrznych

•  OXeN – wentylacja bezkanałowa 
z odzyskiem ciepła

•  LEO KMFB – wentylacja obiektów 
średnio i wielkokubaturowych

•  LEO KMFS – wentylacja obiektów 
reprezentacyjnych 

Ogrzewanie nadmuchowe

Kurtyny powietrzne

Wentylacja 

Oferta
produktowa
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Przykład zastosowania 1

Zastosowane urządzenia:

OXeN 
(jednostki wentylacyjne 
z odzyskiem ciepła)

Wentylacja Ogrzewanie Kurtyny powietrzne

ELiS T 
(kurtyny powietrzne)

LEO FB 
(nagrzewnice wodne)

ELiS G 
(kurtyny przemysłowe)

LEO FB

ELiS T

ELiS G

LEO FB

OXeN

LEO FB

LEO FB

LEO FB
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Budynek biurowo-magazynowy 
z halą garażową i lądowiskiem 
dla helikopterów. 

Potrzeby klienta:
 

zapewnienie ogrzewania i wentylacji na 
kilku poziomach obiektu. Klientowi zależało 
na oszczędnym, kompleksowym i prostym 
w obsłudze systemie. Urządzenia powinny być 
dopasowane do istniejącej elewacji budynku.  

Założenia projektowe 
ogólne:  

•  parametry czynnika grzewczego: 70/50oC 
(glikol prop. 35%)

•  temperatura zew.: -20oC
•  izolacja termiczna: bardzo dobra

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – HALA GARAŻOWA

•  temperatura wew.: garażu: 12oC
• straty ciepła przez przenikanie: 54 kW
•  straty ciepła związane z wentylacją garażu  

55 kW (wentylacja na poziomie 5000 m3/h)

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – MAGAZYN

• temperatura wew.: 16oC
•  całkowite zapotrzebowanie 

na moc grzewczą 29 kW
•  nie wymaga wentylacji

 

Propozycja doboru 
urządzeń:  

Hala garażowa – JEDNOSTKI WENTYLACYJNE 
Z ODZYSKIEM CIEPŁA – OXEN, NAGRZEWNICE 
WODNE LEO FB oraz KURTYNY WODNE ELiS G

  4szt. OXeN X2-N-1.2-H 
jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła 
w montażu podstropowym. 
 
Moc odzysku OXeN:  
Q

odz 
= 4 x 9,1 kW = 36,4 kW, wpływa na 

zmniejszenie zapotrzebowania całkowitej 
mocy grzewczej hali garażowej. 
 
Bilans mocy grzewczej: Q = 54 kW przenikanie 
+ 55 kW wentylacja – 36,4 kW ODZYSK CIEPŁA 
= 72,6 kW. 
 
V

naw/wyw
 
maks

= 4 x 1250 m3/h = 5000 m3/h, 
strumień powietrza wentylacyjnego (nawiew 
i wywiew zapewniany przez jednostki odzysku 
ciepła OXeN), wartość strumienia powietrza 
można regulować 0-100%, (zastosowanie filtr 
EU3 zamiast EU4 spowodowało zwiększenie 
wydajności jednostek OXEN z 1200 m3/h na 
1250 m3/h).

   3szt. LEO FB45M 
nagrzewnice wodne, 
Q

gr z
= 3 x 25,2 kW = 75,6 kW 

Sumaryczna moc grzewcza  
w hali garażowej: 75,6 kW. 

  5szt. ELIS G1-N-200 + 2szt. ELIS G1-N-150 
Zaproponowano kurtyny bramowe 
zamontowane ponad bramą o łącznej 
długości szczeliny nawiewu 13,0 m.

HALA MAGAZYNOWA 
– NAGRZEWNICE WODNE LEO FB

  2szt. LEO FB15M 
nagrzewnice wodne, 
Q

grz 
= 2 x 8,4 kW = 16,8 kW. 

  1szt. LEO FB30M 
nagrzewnice wodne,  
Q

grz 
= 1 x 13,6 kW = 13,6 kW. 

Sumaryczna moc grzewcza w hali magazynowej: 
16,8 kW + 13,6 kW = 30,4 kW.

HOLL WEJŚCIOWY  
– KURTYNA DRZWIOWA ELiS T
 

  1szt. ELIS T2-W-150/L 
proponowano kurtynę drzwiową 
zamontowaną ponad drzwiami o długości 
szczeliny nawiewu 1,5 m.

 

Opis instalacji  
i powody wyboru:

Obiekt to wielopoziomowy budynek biurowo-
magazynowy wraz z lądowiskiem dla 
helikopterów. W zależności od poziomu budynku 
zaproponowano różne rodzaje ogrzewania bądź 
wentylacji. 

HALA GARAŻOWA

W części hali garażowej zaproponowano jednostki 
odzysku ciepła OXeN w wersji bez wymiennika 
ciepła tzw. “zimne”, które mają za zadanie 
zapewnić wentylacje w tej części obiektu. Ze 
względu na konstrukcję ścian zewnętrznych oraz 
ozdobną elewację nie można było zastosować 
urządzeń montowanych naściennie. Dlatego 
zdecydowano się na wybór jednostek OXeN 
montowanych podstropowo.

Zaletami urządzenia OXeN są:

zmniejszenie kosztów eksploatacji  
dzięki rekuperacji (ok. 3750 zł w skali roku 
wynikające z odzysku ciepła  za pomocą 
4szt. OXEN). Mniejsze zapotrzebowanie na 
moc grzewczą oraz mniejsze zużycie energii 
elektrycznej.

•  brak konieczności stosowania wentylatorów 
wyciągowych (jednostka OXEN zapewnia 
nawiew i wywiew), brak konieczności 
stosowania instalacji kanałowej,

•  urządzenie wyposażone w kompletny układ 
automatyki. Łatwe sterowanie za pomocą 
panelu dotykowego T-box, które umożliwia 
podłączenie do centralnego systemu 
zarządzenia budynkiem BMS,

•  sprostanie wymogom przepisów dotyczących 
odzysku ciepła. 
(Rozp. Min. Inf. 12.04.2012 ze zmianami z 05.07.2013 r. ws. war. 

tech., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

W celu zapewnienia ogrzania hali zamontowano 
nagrzewnice wodne LEO FB w lekkiej obudowie 
wykonanej z wytrzymałego i odpornego 
na zabrudzenia materiału EPP (spieniony 
polipropylen).

Łatwy montaż dzięki obrotowej konsoli 
spowodował małą ingerencję w istniejącą 
elewację obiektu. 

Dodatkowo wybrano urządzenia w wersji 
z modulowaną pracą silnika M. Wentylatory EC 
(elektronicznie komutowane) zastosowane w tych 
urządzeniach pozwalają na oszczędność energii 
rzędu 40% w skali roku.

Zalety urządzenia LEO FB to:
 

•  wytrzymała i odporna na zabrudzenia 
obudowa z EPP (spieniony polipropylen),

•  łatwy montaż dzięki obrotowej konsoli,
•  niska waga urządzenia 8 kg.

Część otworów bramowych zabezpieczają kurtyny 
powietrzne ELiS G o łącznej długości szczeliny 
nawiewu 13 m. 

CZĘŚĆ MAGAZYNOWA

Na potrzeby ogrzania części magazynowej 
zamontowano nagrzewnice wodne LEO FB 
w wersji M. 
(zalety urządzeń LEO FB patrz wyżej).  

CZĘŚĆ BIUROWA

W celu zabezpieczenia otworów drzwiowych 
przed stratami ciepłego nagrzanego powietrza 
zimą i stratami zimnego klimatyzowanego 
powietrza latem użyto uniwersalne kutyny 
powietrzne w wersji standardowej ELiS T. 
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 LEO KMFS 
(aparat grzewczo-
wentylacyjny)

UVO 
(wentylatory 
dachowe)

Zastosowane urządzenia:

OXeN 
(jednostki wentylacyjne 
z odzyskiem ciepła)

Wentylacja Ogrzewanie Kurtyny powietrzne

ELiS DUO 
(kurtyno-nagrzewnice)

LEO FB 
(nagrzewnice
powietrzne)

ELiS G 
(kurtyny
przemysłowe)

Przykład zastosowania 2

LEO FB

LEO KMFS

LEO FB

ELiS DUO

UVO

UVO

ELiS DUO

ELiS G

ELiS G

OXeN

LEO KMFS
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Budynek stacji paliw 
z stacją diagnostyczną pojazdów. 

Potrzeby klienta:
 

zapewnienie ogrzewania i wentylacji  dla części 
sali sprzedażowej i stacji diagnostycznej. Ze 
względu na centralne umieszczenie kas w części 
sprzedażowej montaż standardowych urządzeń 
grzewczych nie mógł się odbyć. Natomiast 
w części diagnostycznej należało zapewnić 
wentylację oraz zminimalizować straty powietrza 
związane z ciągłym otwieraniem bram. 

Założenia  
projektowe ogólne :  

• parametr czynnika grzewczego: 70/50oC
• temp. zewn.: -20oC  

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE - SALON SPRZEDAŻY

• temp. wew.: 20oC
• wysokość: ok. 3 m
• wentylacja: 1600 m3/h
•  zapotrzebowanie na moc grzewczą: 32,0 kW 

(10,2 kW przenikanie + 21,8 kW wentylacja)

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE - STACJA DIAGNOSTYKI 

• temp. wew.: 12 oC
• wysokość: ok. 3,65 m
• wentylacja: 1200 m3/h
•  zapotrzebowanie na moc grzewczą:  

23,0 kW = (10,0 kW przenikanie + 13,0 kW 
wentylacja)

Propozycja 
doboru urządzeń:  

SALA SPRZEDAŻY

  3x ELIS DUO, kurtyno-nagrzewnice 
moc grzewcza części nagrzewnicy: 
Q

grz
 = 3 x 3,7 kW = 11,1 kW.

  2x LEO KMFS15M 
Q

grz 
= 2 x 10,5 kW = 21,0 kW,  

2 x 1150 m3/h = 2300 m3/h (1600 m3/h to ok. 
70% powietrza świeżego i 30% recyrkulacji).    

  2x UVO H1.4 
V

wyw,maks
 = 2 x 1400 m3/h = 2800 m3/h,  

współpracując z LEO KMFS za pomocą 
automatyki KTS oraz DSS zapewniają 
odpowiedni bilans strumieni powietrza 
nawiewanego i usuwanego w pomieszczeniu.

Sumaryczna moc grzewcza w sali sprzedaży: 
11,1 kW + 21,0 kW = 32,1 kW.

STACJA DIAGNOSTYKI

  1szt. OXEN X2-W-1.2-V 
Moc odzysku OXeN: Q

odz 
= 8,9 kW to odzysk 

energii - oszczędność z 1szt. jednostki odzysku 
ciepła OXeN z powietrza wentylacyjnego. 

Bilans mocy grzewczej: Q = 10 kW przenikanie 
+ 13 kW wentylacja – 8,9 kW ODZYSK CIEPŁA 
= 14,1 kW. 
Moc grzewcza OXeN: Q

grz. maks 
= 8,0 kW, moc 

nagrzewnicy wodnej w OXeN. 
 
V

naw/wyw
 
maks 

= 1200 m3/h, strumień powietrza 
wentylacyjnego (nawiew i wywiew 
zapewniany przez jednostki odzysku ciepła 
OXEN), wartość strumienia powietrza można 
regulować 0-100%.

  2x LEO FB9M, 
Q

grz 
= 2 x 3,5 kW = 7,0 kW

Sumaryczna moc grzewcza w stacji diagnostyki: 
7,0 kW + 8,0 kW = 15,0 kW 

 

Opis instalacji i powody 
wyboru:

SALON SPRZEDAŻY

W części sprzedażowej obiektu w celu 
zapewnienia ogrzewania zastosowano kurtyno- 
nagrzewnice ELiS DUO. Umieszczenie 
centralne kas uniemożliwiło zastosowanie 
standardowych systemów grzewczych. ELiS 
DUO to innowacyjne urządzenie łączące w sobie 
cechy kurtyny i nagrzewnicy. Zapewnia dwa 
strumienie powietrza. Jeden zabezpiecza otwór 
drzwiowy przed stratami ciepła a drugi ogrzewa 
pomieszczenie. W ten sposób łączy ono cechy 
kurtyny i nagrzewnicy. 
Dzięki ELiS DUO uniknięto montażu dodatkowej 
nagrzewnicy a to spowodowało zaoszczędzenie 
większej ilości miejsca na półki sklepowe. 

Zalety kurtyno-nagrzewnicy ELiS DUO:

•  nowoczesny design pozwala na zastosowanie 
urządzenia w obiektach o wysokich walorach 
estetycznych, 

•  wysoka sprawność wymiany ciepła, dzięki 
dużej powierzchni aluminiowych lamel 
osadzonych na miedzianych rurkach,

•  regulowane kierownice powietrza 
zapewniające dowolną regulację strumieniem 
powietrza,

• cicha praca wentylatorów,
•  automatyka pozwalająca na podłączenie 

urządzenia do inteligentnego systemu 
zarządzania budynkiem BMS.

Dodatkowo w uzupełnieniu potrzeby wentylacji 
zainstalowano aparaty grzewczo-wentylacyjne 
LEO KMFS. Obudowa zakrywająca całkowicie 
przyłącza hydrauliczne i elektryczne idealnie 
wpisuje się w miejsce reprezentacyjne jakim jest 
sala sprzedaży. 

Zalety urządzeń LEO KMFS:

•  wbudowana komora mieszania dostarczająca 
świeże powietrze do pomieszczenia,

•  obudowa wykonana z wytrzymałego 
tworzywa sztucznego ABS zakrywająca 
przyłącza hydrauliczne i elektryczne, 

•  elementy wykończeniowe wytworzone 
z anodowanego aluminium,

•  zintegrowana konsola montażowa zapewnia 
łatwy i szybki montaż.

Dla zapewnienia odpowiedniego bilansu 
strumieni wentylacyjnych zastosowano 
wentylatory dachowe UVO.  Ich zadaniem jest 
usuwanie zużytego powietrza z pomieszczenia. 
W połączeniu z aparatem grzewczo-wentylacyjnym 
LEO KMFS tworzą kompletny system 
mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej.

STACJA DIAGNOSTYCZNA

W celu zapewnienia wentylacji w części stacji 
diagnostycznej zamontowano jednostkę odzysku 
ciepła OXeN w wersji z wodnym wymiennikiem 
ciepła. Oprócz wymiany powietrza w obiekcie 
dzięki wodnemu wymiennikowi urządzenie 
podgrzewa powietrze zapewniając ciepły 
nadmuch. 

Zaletami urządzenia OXeN są:

zmniejszenie kosztów eksploatacji  
dzięki rekuperacji (ok 950 PLN w skali roku 
wynikające z odzysku ciepła  za pomocą 
1szt. OXEN), Mniejsze zapotrzebowanie na 
moc grzewczą oraz mniejsze zużycie energii 
elektrycznej.

•  brak konieczności stosowania wentylatorów 
wyciągowych (jednostka OXEN zapewnia 
nawiew i wywiew), brak konieczności 
stosowania instalacji kanałowej,

•  urządzenie wyposażone w kompletny układ 
automatyki. Łatwe sterowanie za pomocą 
panelu dotykowego T-box, które umożliwia 
podłączenie do centralnego systemu 
zarządzenia budynkiem BMS, 

•  sprostanie wymogom przepisów dotyczących 
odzysku ciepła. 
(Rozp. Min. Inf. 12.04.2012 ze zmianami z 05.07.2013 r. ws. war. 

tech., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

W celu uzupełnienia ogrzewania zastosowano 
nagrzewnice wodne LEO FB w lekkiej obudowie 
wykonanej z wytrzymałego i odpornego 
na zabrudzenia materiału EPP (spieniony 
polipropylen). 

Dodatkowo wybrano urządzenia w wersji 
z modulowaną pracą silnika M. Wentylatory EC 
(elektronicznie komutowane) zastosowane w tych 
urządzeniach pozwalają na oszczędność energii 
rzędu 40% w skali roku. 

Zalety urządzenia LEO FB to:

•  wytrzymała i odporna na zabrudzenia 
obudowa z EPP (spieniony polipropylen),

•  łatwy montaż dzięki obrotowej konsoli,
• niska waga urządzenia 8 kg.

Na potrzeby zabezpieczenia strat związanych 
z ciągłym otwieraniem bram zainstalowano 
kurtyny powietrzne ELiS G w wersji pionowej. 
Dzięki zasięgowi do 7,5 m są one w stanie 
zabezpieczyć cały otwór drzwiowy. 
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Zastosowane urządzenia:

OXeN 
(jednostki wentylacyjne 
z odzyskiem ciepła)

Wentylacja Kurtyny powietrzne

ELiS T 
(kurtyny powietrzne)

Przykład zastosowania 3

ELiS T

ELiS T

OXeN

OXeN

OXeN

OXeN
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Sala 
bankietowa

Potrzeby klienta:
 

zapewnienie wentylacji w dwóch salach 
bankietowych. Klientowi zależało na oszczędnym 
i prostym w obsłudze rozwiązaniu, zwłaszcza na 
prostej w obsłudze automatyce, którą będzie 
mógł sterować personel pracujący w obiekcie.  

Założenia projektowe 
ogólne:  

•  parametry czynnika grzewczego: 70/50oC  
• temp. wew.: 18-20oC
• proj. temp. zew.: -20oC
• potrzeba tylko wentylacji

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE - SALA NR 1

• max. 200 osób
•  V

naw,hig.,min.
 = 200 x 20 = 4000 m3/h 

przyjęto: V
naw 

= 4800 m3/h
•  zapotrzebowanie na moc grzewczą do celów 

wentylacyjnych: 65 kW

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE - SALA NR 2

•  ok. 50 osób 
•  V

naw,hig.,min. 
= 50 x 20 m3/h = 1000 m3/h 

przyjęto: V
naw 

= 1200 m3/h  
•  zapotrzebowanie na moc grzewczą do celów 

wentylacyjnych: 16 kW
 

Propozycja 
doboru urządzeń:  

SALA NR 1

   4szt. OXeN X2-W-1.2-V 
jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła. 
 
Moc odzysku OXeN: Q

odz 
= 4 x 12,0 = 48,0 kW, 

48,0 kW to odzysk energii - oszczędność z 4 szt. 
jednostek odzysku ciepła OXeN z powietrza 
wentylacyjnego. 
 
Bilans mocy grzewczej: Q = 65 kW wentylacja 
– 48 kW ODZYSK CIEPŁA = 17 kW. 
 
Moc grzewcza OXeN: 
Q

grz. maks 
= 4 x 7,6 = 30,4 kW, moc nagrzewnic 

wodnych w OXeN. 
 
V

naw/wyw
 
maks 

= 4 x 1200 = 4800 m3/h, strumień 
powietrza wentylacyjnego (nawiew i wywiew 
zapewniany przez jednostki odzysku ciepła 
OXeN), wartość strumienia powietrza można 
regulować 0-100%,.

SALA NR 2 

  1szt. OXeN X2-W-1.2-V 
jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła, 
 
Moc odzysku OXeN: 
Q

odz 
= 1 x 12,0 kW = 12,0 kW, 12,0 kW to odzysk 

energii - oszczędność z 1szt. jednostki odzysku 
ciepła OXeN z powietrza wentylacyjnego.  
 
Bilans mocy grzewczej: Q = 16 kW wentylacja 
– 12 kW ODZYSK CIEPŁA = 4 kW. 
 
Moc grzewcza OXeN: Q

grz 
= 1 x 7,6 kW = 7,6 kW, 

moc nagrzewnic wodnych w OXeN. 
 
V

naw/wyw maks 
= 1 x 1200  m3/h = 1200 m3/h, 

strumień powietrza wentylacyjnego (nawiew 
i wywiew zapewniany przez jednostki odzysku 
ciepła OXeN), wartość strumienia powietrza 
można regulować 0-100%.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - KURTYNY

SALA NR 1
– 3 otwory drzwiowe 200/225 cm, kurtyna nad 
każde z drzwi.

  3szt. ELIS T2-W-200/L 
kurtyny z wymiennikami wodnymi.

SALA NR 2 
– otwór drzwiowy 150/225 cm.

  1szt. ELIS T2-W-150/L 
kurtyna z wymiennikiem wodnym.

 

Opis instalacji i powody 
wyboru:

W celu zapewnienia wentylacji w obu salach 
bankietowych zaproponowano urządzenia OXeN 
w wersji z wodnym wymiennikiem ciepła. Oprócz 
wymiany powietrza w obiekcie dzięki wodnemu 
wymiennikowi urządzenie podgrzewa powietrze 
zapewniając ciepły nadmuch. Wspomaga 
istniejący system grzewczy w pomieszczeniu. 

Zalety urządzenia OXeN:

zmniejszenie kosztów eksploatacji  
dzięki rekuperacji (to ok. 7040 zł  
w skali roku zakładając 8 godzin pracy 
dziennie (oszczędność ok. 155,9 GJ energii 
cieplnej rocznie).

•  brak konieczności stosowania wentylatorów 
wyciągowych (jednostka OXEN zapewnia 
nawiew i wywiew),

•  brak konieczności stosowania instalacji 
kanałowej,

•  urządzenie wyposażone w kompletny układ 
automatyki. Łatwe sterowanie za pomocą 
panelu dotykowego T-box, które umożliwia 
podłączenie do centralnego systemu 
zarządzenia budynkiem BMS,

•  sprostanie wymogom przepisów dotyczących 
odzysku ciepła. 
(Rozp. Min. Inf. 12.04.2012 ze zmianami z 05.07.2013 r. ws. war. 

tech., jakim powinny odpowiadać budynki i ich susytuowanie)

W celu zabezpieczenia otworów drzwiowych 
przed stratami ciepłego nagrzanego powietrza 
zimą i stratami zimnego klimatyzowanego 
powietrza latem użyto uniwersalne kutyny 
powietrzne w wersji standardowej ELiS T.   
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Gdynia Hala magazynowa
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Gdynia Hala magazynowa

Hala magazynowa

Założenia:  

• temperatura czynnika grzewczego: 80/60°C
•  wymagana ilość świeżego powietrza: 

V
went. 

= 2400 m3/h
•  proj. temp. zew.: -16oC
•  proj. temp. wew.: 16oC

  2szt. OXeN X2-W-1.2-V  
Moc odzysku OXeN: Q

odz 
= 2 x 9,2 kW = 18,4 kW 

to oszczędność energii - oszczędność z 2szt. 
jednostek odzysku ciepła OXeN z powietrza 
wentylacyjnego. 

Moc grzewcza OXeN: Q
grz

 = 2 x 10,0 kW = 20,0 kW, 
V

naw/wyw maks
= 2 x 1200 m3/h = 2400 m3/h. 

 
Całkowita moc grzewcza jednostek OXEN:  
2 x 9,2 kW + 2 x 10,0 kW = 38,4 kW.

*  przy założeniu średniej temp. powietrza zewnętrznego wg 
IMGW w porównaniu z wentylacją mechaniczną bez odzysku 
ciepła.

 Oszczędność:  

wynikająca z zastosowania 2 szt. jednostek 
odzysku ciepła OXeN X2 wynosi ok. 1900 zł
oraz 42,2 GJ energii cieplnej w skali roku.*
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Wola Filipowska Warsztat



15

Wola Filipowska Warsztat

Warsztat

Założenia:  

•  wymagana wentylacja 4800 m3/h
• proj. temp. zew.: -20oC
• proj. temp. wew.: 16oC

  4szt. OXeN X2-N-1.2-V  
Moc odzysku OXeN:  
Q

odz 
= 4 x 11,2 kW = 44,8 kW 

44,8 kW to odzysk energii - oszczędność z 4szt. 
jednostek odzysku ciepła OXeN z powietrza 
wentylacyjnego. 

*  przy założeniu średniej temp. powietrza zewnętrznego wg 
IMGW w porównaniu z wentylacją mechaniczną bez odzysku 
ciepła.

 Oszczędność:  

wynikająca z zastosowania 4 szt. jednostek 
odzysku ciepła OXeN X2 wynosi 44,8 kW, 
co powoduje oszczędność eksploatacyjną 
w sezonie grzewczym mogącą wynosić 
nawet ok 6900 zł. oraz 154 GJ energii 
cieplnej w skali roku.*

V
naw/wyw maks

 = 4 x 1200 m3/h = 4800 m3/h, 
strumień powietrza wentylacyjnego.
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Hala produkcyjna Balaguer
Ostrów Wlkp. 
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Hala produkcyjna Balaguer
Ostrów Wlkp. 

Hala

Założenia:  

• temperatura czynnika grzewczego: 80/60°C
•  wymagana ilość świeżego powietrza: 

V
went. 

= 4500 m3/h
•  proj. temp. zew.: -18oC
•  proj. temp. wew.: 18oC

  4szt. OXeN X2-W-1.2-V  
Moc odzysku OXeN: Q

odz 
= 4x10,6 kW = 42,4 kW 

to oszczędność energii - oszczędność z 4szt. 
jednostek odzysku ciepła OXeN z powietrza 
wentylacyjnego. *  przy założeniu średniej temp. powietrza zewnętrznego wg 

IMGW w porównaniu z wentylacją mechaniczną bez odzysku 
ciepła.

 Oszczędność:  

wynikająca z zastosowania 4 szt. jednostek 
odzysku ciepła OXeN X2 wynosi ok. 4600 zł 
oraz 103,1 GJ energii cieplnej w skali 
roku.*

Moc grzewcza OXeN: Q
grz 

= 4 x 10,0 kW = 40,0 kW  
V

naw/wyw maks
= 4 x 1200 m3/h = 4800 m3/h. 

 
Całkowita moc grzewcza jednostek OXEN:  
4 x 10,6 kW + 4 x 10,0 kW = 82,4 kW.
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Żywiec  Sala gimnastyczna
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Żywiec  Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna

Założenia:  

•  wentylacja maksymalna zimą:  
3 x 1200 = 3600 m3/h

•  proj. temp. zew.: -20oC
•  proj. temp. wew.: 20oC
•  parametry czynnika grzewczego: 70/50oC
•  wymagana moc grzewcza urządzeń 

zmniejszona o odzysk energii: 
61,0 kW  = 48 kW (przen.) + 49 kW(went.) –  
– 36,0 kW(odzysk ciepła z jd. OXeN)

  3szt. OXeN X2-W-1.2V 
Moc odzysku OXeN:  
Q

odz 
= 3 x 12,0 kW = 36,0 kW 

- odzysk energii - oszczędność z 3szt. 
jednostek odzysku ciepła OXeN z powietrza 
wentylacyjnego. 
Moc grzewcza OXeN:  
Q

grz 
= 3 x 8,2 kW = 24,6 kW  

to moc nagrzewnic wodnych w OXeN 
V

naw/wyw maks 
= 3 x 1200 m3/h = 3600 m3/h, 

strumień powietrza wentylacyjnego (nawiew  
i wywiew zapewniany przez jednostki odzysku 
ciepła OXeN

  2szt. LEO FB45M,  
Q

grz  
= 2 x 20,0 kW = 40,0 kW, nagrzewnice 

wodne. Sumaryczna moc grzewcza:  
24,6 kW + 40,0 kW = 64,6 kW.

*  przy założeniu średniej temp. powietrza zewnętrznego wg 
IMGW w porównaniu z wentylacją mechaniczną bez odzysku 
ciepła.

 Oszczędność:  

Wynikająca z zastosowania 3 sztuk 
jednostek odzysku ciepła OxeN wynosi 36 
kW co powoduje znaczną oszczędność 
eksploatacyjną w sezonie grzewczym mogącą 
wynosić nawet 5300 zł oraz 117 GJ energii 
cieplnej w skali roku* i dodatkowo mniejsze 
zapotrzebowanie na kotłownię o 36,0 kW.



20

Hala produkcyjna Kaczmarek
Wolsztyn 
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Hala 1 - istniejąca Hala 2 - projektowana

Założenia:  

• proj. temp. zew.: -18oC
• proj. temp. wew.: 17oC
• zał. parametry czynnika grzewczego: 70/50oC
• wymagana wentylacja: 3600 m3/h

  3szt. OXeN X2-N-1.2V 
Moc odzysku OXeN: Q

odz 
= 3 x 9,2 kW = 27,6 kW  

- odzysk energii - oszczędność z 3 szt. jednostek  
odzysku ciepła OXeN z powietrza wentylacyjnego 
V

naw/wyw
 
maks

= 3 x 1200 m3/h = 3600 m3/h.

Założenia:  

• proj. temp. zew.: -18oC
• proj. temp. wew.: 12oC
• zał. parametry czynnika grzewczego: 70/50oC
• wymagana wentylacja: 7200 m3/h

  6szt. OXeN X2-W-1.2V 
Moc odzysku OXeN: Q

odz
= 6 x 8,0 kW = 48,0 kW  

to odzysk energii - oszczędność z 6szt. 
jednostek odzysku ciepła OXeN z powietrza 
wentylacyjnego. 
Moc grzewcza OXeN:  
Q

grz 
=  6 x 7,2 kW = 43,2 kW  

to moc nagrzewnic wodnych w OXeN, 
V

naw/wyw
 
maks

= 6 x 1200 m3/h = 7200 m3/h.

*  przy założeniu średniej temp. powietrza zewnętrznego 
wg IMGW w porównaniu z wentylacją mechaniczną bez 
odzysku ciepła

 Oszczędność:  

wynikająca z zastosowania 9 szt. jednostek odzysku ciepła OXeN 
X2 wynosi ok. 9900 zł oraz 220 GJ energii cieplnej w skali 
roku.* Dodatkowo zaproponowane rozwiązanie umożliwiło 
unikniecie rozbudowy kotłowni, która byłaby konieczna, gdyby 
zrealizowano pierwotne założenia wentylacji bez odzysku ciepła.

Hala produkcyjna Kaczmarek
Wolsztyn 
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Istebna Restauracja Złoty Groń

Przykłady realizacji
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Istebna Restauracja Złoty Groń

Przykłady realizacji

Założenia:  

• temperatura czynnika grzewczego: 80/60°C
•  wymagana ilość świeżego powietrza: 

V
went .

= 1000 m3/h
•  proj. temp. zew.: -20oC
•  proj. temp. wew.: 20oC

  1szt. OXeN X2-W-1.2-V  
Moc odzysku OXeN: Q

odz 
= 1 x 12,0 kW to 

oszczędność energii - oszczędność z 1szt. 
jednostki odzysku ciepła OXeN z powietrza 
wentylacyjnego. 

*  przy założeniu średniej temp. powietrza zewnętrznego wg 
IMGW w porównaniu z wentylacją mechaniczną bez odzysku 
ciepła.

Restauracja

Moc grzewcza OXeN: Q
grz 

= 1 x 10,0 kW, 
V

naw/wyw
 
maks 

= 1200 m3/h. 
 
Całkowita moc grzewcza jednostki OXEN:  
12,0 kW + 10,0 kW = 22,0 kW.

 Oszczędność:  

wynikająca z zastosowania 1 szt. jednostek 
odzysku ciepła OXeN X2 wynosi ok. 1400 zł
oraz 31,2 GJ energii cieplnej w skali roku.*
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