
SPECIALIŞTI îN VENTILAŢIE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ

WAFE 200 E
SOLUŢII PENTRU 
CASE ŞI BLOCURI 
DE APARTAMENTE

MANAGEMENTUL ŞI CONTROLUL UNITĂŢII

CONTROL LOCAL

Control  
analog

Unitatea este controlată manual printr-un 
controler analog de perete cu posibilitatea a 9 

nivele de intensitate a ventilaţiei.

Unitatea nu poate fi controlată simultan printr-o 
reţea locală sau de la distanţă.

Control  
indirect  

prin  
reţeaua  
locală

Controlul prin aplicaţia web MyWAFE, folosind un 
telefon, o tabletă sau un computer.

Conectarea la reţea este necesară.

Unitatea poate fi controlată nu numai de către 
acţiunile utilizatorului (un program săptămânal, 

adiţional controlului manual), dar şi în mod 
automat, printr-un senzor de CO2.

Control  
direct  
prin  

reţeaua  
locală

Utilizatorul controlează unitatea folosind un 
touchscreen de 5" pe WAFE Airtouch panel, care 

are aceleaşi funcţionalităţi şi grafică precum 
Controlul Local prin interfaţa web. 

Panoul de control este conectat printr-un cablu la 
unitate de unde se şi alimentează.

VENTILAŢIE ZONALă INTRODUCERE AER VENTILAŢIE ZONALă EVACUARE AER

Zona1 Zona de zi: Sufragerie Bucătărie

Zona2 Zona de relaxare: dormitoare, camera copilului Camere sanitare: băi, toalete, spălătorie

Principii

Ambele zone sunt echipate cu propriul senzor de CO2. 

Informaţiile privind calitatea aerului primite de la ambii senzori 
influenţează setarea direcţionării fluxului de aer în fiecare dintre zone, 

precum şi comportamentul unităţii de ventilaţie.

În timpul zilei este mai intens ventilată zona de zi, iar în timpul nopţii 
zona cu dormitoarele.

De cele mai multe ori, aerul este scos din zonele sanitare.

Dacă este nevoie să ventilaţi mai intens bucătăria, evacuarea este 
redirecţionată către această zonă, de exemplu, prin apăsarea unui 

buton situat în bucătărie.

Dacă este necesar să se ventileze baia şi bucătăria în acelaşi 
timp, ambele ramuri sunt deschise şi unitatea creşte debitul către 

performanţa sa maximă.

CONTROL DE LA DISTANŢă

Conexiune 
prin internet

Cel mai uşor mod de a controla unitatea  
din afara locuinţei.

Controlul de la distanţă este identic  
cu controlul local.

Sigfox IOT 
- reţeaua 

Internet of 
Things

In pricipal furnizează informaţii despre unitate, 
temperaturi, senzori, statusul unităţii, alarme, etc. 

WAFE 200 E este capabilă să comunice  
cu exteriorul indiferent de conexiunea la internet.

De asemenea, controlul de la distanţă este posibil 
prin MyWAFE web application.

Gata de 
integrat în 

automatizarea 
SMART a casei, 

graţie  
modului BMS.

O unitate echipată în acest fel poate fi clasificată 
"smart home system", graţie protocolului ModBUS 

şi poate fi controlată prin comenzi externe.  

Mulţumită ModBUS, unitatea poate fi deasemenea 
monitorizată şi valorile măsurate pot fi afişate 
folosind un mediu părinte al sistemului smart  

de automatizare a casei.

Controler de perete analog Aplicaţia web MyWAFE Panoul WAFE Airtouch

Ventilaţia controlată cu recuperare de căldură furnizează distribuţia eficientă şi echilibrată a aerului proaspăt şi eliminarea aerului rezidual. 
Cantitatea aerului schimbat depinde doar de puterea ventilatoarelor din unitatea de ventilaţie.

Scopul ventilaţiei zonale este acela de a direcţiona mai mult aer spre locul unde este cel mai necesar, folosind valvele din zona respectivă.

Ventilarea zonală se ocupă prioritar de spaţiile ocupate. În cea mai simplă formă fluxul de aer este comutat între două zone de alimentare şi 
evacuare a aerului. Astfel ne permite să folosim unităţi de ventilaţie mai mici chiar şi pentru spaţii relativ mari, ceea ce duce la o investiţie mai 
mică si costuri de funcţionare mai reduse.

Este suficient de obicei ca un apartament să fie împărţit în numai două zone, deşi aveţi posibilitatea să lucraţi cu mai multe zone. Clapetele 
de dozaj care influenţează debitul în zonele individuale sunt controlate fie de senzori de CO2, în mod autonom, fie pe baza unor setări de 
timp. Direcţionarea aerului nu este de 100% pentru o zonă sau alta, ci cu un raport de distribuţie configurabil. Datorită acestui fapt, niciuna 
dintre zone nu va fi complet neventilată.

VENTILARE ZONALĂ

PRINCIPII

Control

Beneficii

Diagrama simplificată a 
ventilării zonale bazată  
pe senzori de CO2.

Zona 2: Zona de relaxare

Unitate de ventilaţie cu 
recuperare de căldură 
 
Senzor Co2  
pentru zona 1 
 
Senzor Co2  
pentru zona 2 
 
Clapete de dozaj zonal 
 
distribuţie aer 
 
Cablaje electrice 
 
atenuator de zgomot 
 
distribuţie a aerului

parteneri

Ca parte a administrării unităţii (cu excepţia utilizării panoului analogic de control), modurile (mod de funcţionare, mod şemineu, mod recirculare, mod de 
noapte) pot fi modificate conform cerinţelor utilizatorului. Pentru mai multe moduri, consultaţi secţiunea noastră de produse  www.wafe.eu.

WAFE 200 E  |  SOLUŢII PENTRU CASE ŞI BLOCURI DE APARTAMENTE VENTILARE ZONALĂ WAFE 200 E  |  SOLUŢII PENTRU CASE ŞI BLOCURI DE APARTAMENTE CONTROL ŞI MANAGEMENT

Următoarele avantaje se realizează prin ventilaţie orientată 
pe zone, cu un debit de aer redus (cu până la 40% faţă de
conceptul non-zonă):
•   Scăderea investiţiei iniţiale, simplificarea soluţiei de 

instalare, economie de spaţiu pentru instalare datorită 
posibilităţii de a monta o unitate de recuperare a căldurii 
cu o dimensiune mai mică.

• Îndeplinirea standardelor de igienă
• Consum redus pe ventilatoare cu aproximativ 50%.
• Înlocuirea mai rară a filtrelor (datorită uzării mai lente)
• Creşterea calităţii microclimatului interior
• Menţinerea mai uşoară a unui nivel de umiditate sănătos, 

evitându-se hiperventilarea

BENEFICII  |  WAFE 200 E  |  COMPARAREA TEHNOLOGIILOR  |  RECUPERATOR ENTALPIC 
RĂSPUNSURI LA OBIECŢII  |  AVANTAJELE INSTALĂRII  |  INSTALARE  |  VENTILARE ZONALĂ 

CONTROL ŞI MANAGEMENT
NOVINGER KLAUS GRUP SRL

Tel.: +40 31 228 92 28
Str. Crinului, Nr. 15C, Roşu, Com. Chiajna, Ilfov, România
www.ventilatie-recuperare.ro

Zona 1: Zona de Zi
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COSTURI REDUSE DE 
INVESTIŢIE 

NU ESTE NEVOIE SĂ FIE 
ACHIZIŢIONAT NICI UN ALT 

ACCESORIU SCUMP PENTRU 
UNITATE.

RECUPERAREA UMIDITăŢII  
ESTE PĂSTRATĂ UMIDITATEA 

OPTIMĂ MULŢUMITĂ 
TEHNOLOGIEI INOVATIVE 

A RECUPERATORULUI 
ENTALPIC.

VERSATILITATE îN AMPLASARE  
UNITATEA POATE FI INSTALATĂ 

PE PERETE SAU PLAFON,  
îN SPAŢIILE TEHNICE, 

PERMIŢâND UN CONSUM REDUS 
DE SPAŢIU.

VENTILAŢIA ZONALă 
REDUCE INVESTIŢIA INIŢIALĂ 

ŞI CHELTUIELILE DE 
FUNCŢIONARE, îNDEPLININD 

TOTODATĂ STANDARDELE  
DE IGIENĂ.

SCHIMBĂTORUL DE CĂLDURĂ ENTALPIC

WAFE 200 E
Ventilaţia mecanică cu recuperare de căldură este pe un trend 
ascendent şi va deveni un element de bază pentru noile clădiri 
cu consum redus începând cu anul 2020. Noua direcţie aduce, de 
asemenea, temeri privind soluţiile complicate. 

Provocarea dezvoltatorului este cum să reconcilieze cerinţele 
viitorilor utilizatori de apartamente, care preferă un dispozitiv 
simplu şi silenţios, cu propriile sale interese pentru o soluţie 
ieftină şi care să ocupe cât mai puţin spaţiu posibil.

O tehnologie specială combină avantajele unui recuperator de 
căldură în contracurent foarte eficient cu abilitatea de a recupera 
umiditatea din condens, care altfel ar fi fost drenată şi pierdută 
către scurgere. 
Umiditatea este redistribuită prin intermediul schuimbătorului 
cu membrană permeabilă. Construcţia membranei permite doar 
moleculelor simple de apă să treacă. Mirosurile, viruşii sau alte 
impurităţi rămân pe partea aerului evacuat. Un efect indirect, dar 
benefic este că WAFE 200 E nu necesită scurgere de condens.

RĂSPUNSURI LA OBIECŢIILE îMPOTRIVA VENTILAŢIEI

BENEFICIILE WAFE 200 E

COMPARAŢIA TEHNOLOGIILOR
Unităţile de ventilaţie cu recuperare de căldură rezolvă în primul 
rând transmiterea căldurii aerului rezidual către aerul proaspăt.

Eficienţa termică redusă se traduce într-o temperatură scăzută 
pe introducere (confort scăzut) sau prin necesitatea utilizării unei 
încălziri suplimentare consumatoare de energie.

Alte tipuri de unităţi, cu eficienţă termică ridicată, pot suferi de 
îngheţarea condensului în schimbător atunci când temperatura 
exterioară coboară sub 0oC. În astfel de condiţii este necesară 
preîncălzirea electrică a aerului de intrare, determinând astfel un 
consum mai mare de energie electrică.

Unitatea trebuie de asemenea să fie conectată la o scurgere pentru 
drenarea condensului. Condensarea umidităţii în unitate are efecte 
negative asupra calităţii mediului interior, aerul devenind prea uscat.

Datorită recuperatorului entalpic special din unitatea WAFE 200 E, 
aceste neajunsuri sunt eliminate.

Aer exterior 
(proaspăt şi rece)

Aer aspirat
(uzat şi cald)

Aer evacuat 
(uzat şi rece)

Aer introdus
(proaspăt şi cald)

Unitatea de ventilaţie cu recuperare de căldură WAFE 200 E, 
dedicată ventilării independente a apartamentelor individuale, 
poate îndeplini toate aceste cerinţe.

Datorită acestui fapt, utilizatorul poate avea control deplin asupra 
performanţei ventilaţiei sale, independent de alte apartamente.

Forma ideală a unităţii permite o instalare ascunsă, care să nu 
perturbe designul interior. În acelaşi timp, scade semnificativ 
nivelul zgomotului perceput.

Cel mai mare beneficiu este însă utilizarea recuperatorului de 
căldură entalpic.

Acest lucru simplifică în mod semnificativ pregătirea construcţiei 
şi instalarea, putând fi poziţionată vertical sau orizontal.
Rezistenţa la căldură a schimbătorului necesită funcţia automată 
de preîncălzire doar de la o temperatură foarte scăzută, -7°C. 
Principala funcţie a unităţii de ventilaţie este de a furniza aer 
proaspăt permanent, indiferent de temperatura exterioară.
Unii producători de unităţi fără preîncălzire reduc debitul de 
aer proaspăt la temperaturi scăzute, lucru care poate fi contrar 
necesităţilor şi cerinţelor de igienă.

CONTROLUL ŞI 
MANAGEMENTUL UNITăŢII  

OPŢIUNI DE CONTROL LOCAL 
ŞI DE LA DISTANŢĂ.

FUNCŢIONAREA AUTONOMă 
A UNITĂŢII POATE FI 

REALIZATĂ PRIN SENZORI 
DE CO2 SAU SUBORDONATĂ 
SOLUŢIEI DE AUTOMATIZARE 

A LOCUINŢEI  
(SMART HOME SySTEM)

COSTURI DE OPERARE 
REDUSE 

DURATA DE VIAŢĂ 
ExTINSĂ PENTRU FILTRE, 

VENTILATOARE CU CONSUM 
REDUS, îNALTĂ EFICIENŢĂ A 

RECUPERATORULUI.

AVANTAJELE INSTALĂRII

INSTALAREA UNITĂŢII WAFE 200 E

•  În apartament există întotdeauna aer proaspăt, indiferent de vremea, 
zgomotul sau poluarea de afară.

• Datorită înlocuirii aerului uzat cu aer proaspăt, utilizatorii vor dormi 
bine în apartament fără a fi nevoie să deschidă ferestrele. În plus, nu 
vor fi deranjaţi de zgomotul de pe stradă.

• O umiditate corectă este menţinută în apartament, scăzând riscul 
apariţiei problemelor de sănătate.

• Apartamentul îşi va păstra o valoare mai ridicată în timp, conţinând o 
tehnologie care devine un standard de piaţă.

• Cheltuielile de încălzire vor fi mai mici comparativ cu situaţia în care 
utilizatorii aerisesc în mod regulat prin ferestre în timpul iernii, 
deasemenea şi cheltuielile de răcire pe timpul verii.

• Totodată, impactul mai redus asupra mediului al apartamentului este 
un element atractiv pentru clienţi. 

• Tehnologia poate face parte dintr-un concept de "casă inteligentă".

•  Unitatea este situată în apartament - astfel proprietarul sau locatorul 
poartă responsabilitatea pentru cheltuielile de funcţionare.

• Întreţinere uşoară datorită operaţiunilor autonome, constând exclusiv 
în înlocuirea filtrelor.

• Datorită traseelor comune legate la exterior pentru introducere şi 
separat pentru evacuare, nu sunt necesare grile de faţadă sau clapete 
de protecţie la foc. Aceast lucru extinde durata de viaţă a filtrelor 
locale, pe fiecare apartament.

• Soluţia corespunde standardelor de incendiu şi de igienă, în timp ce nu 
influenţează în mod semnificativ proiectarea clădirii.

• Datorită zgomotului foarte redus şi a altor parametri ai ventilaţiei, nu 
este necesar să se introducă măsuri suplimentare de diminuare a 
zgomotului exterior şi de reducere a patrunderii prafului în clădire.

• Bypass indirect de vară - funcţionarea numai a unui singur ventilator 
permite răcirea spaţiilor interioare în sezonul cald.

Principalele avantaje pentru client

Varianta         – instalare orizontalăVarianta        – instalare verticală

Avantaje în implementare şi în utilizare
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WAFE 200 E
(978 x 875 x 250 mm)

CELE MAI îNTÂLNITE OBIECŢII  
REFERITOARE LA RECUPERAREA  
DE CăLDURă îN APARTAMENTE

SOLUŢIA CU WAFE 200E

Este prea complicat în timpul construcţiei
Întârzieri şi complicaţii pot apărea datorită lipsei de experienţă în 
instalarea unităţilor şi a sistemului de distribuţie prin tubulaturi.

Riscurile ce pot apărea în timpul construcţiei  
sunt acoperite de o proiectare atentă
WAFE vă poate ajuta cu partea de proiectare şi cu companii partenere 
specializate în instalare.

Clientul nu va aprecia ventilaţia cu  
recuperare de căldură
Ventilaţia cu recuperare de căldură creşte costul proiectului 
şi clientul nu va dori să plătească un preţ mai mare pentru 
apartament.

Ventilaţia cu recuperare de căldură este pe un trend 
crescător şi devine un standard comun
Sistemele de distribuţie nu sunt scumpe - ele îşi merită preţul şi aduc 
valoare chiar în proiecte unde sunt echipate numai o parte din apartamente. 
Clienţii deja cunosc avantajele recuperării de căldură. În câţiva ani, casele şi 
apartamentele fără ERV/HRV vor avea o valoare de piaţă semnificativ mai mică.

Clientul se va teme de limitări când va utiliza 
produsul
Unitatea va fi zgomotoasă şi utilizatorul nu va putea deschide 
ferestrele.

Unitatea WAFE nu limitează deloc obiceiurile clientului
Designul şi instalarea unităţilor WAFE au fost gândite cu o maximă atenţie pe 
partea de silenţiozitate. Funcţionarea fără zgomot se realizează printr-o unitate 
de înaltă calitate şi un sistem de distribuţie performant. Ventilarea cu ajutorul 
unităţii este mai silenţioasă ca zgomotul străzii ce pătrunde în locuinţă.

Grilele interioare de aer strică arhitectura 
interiorului 
Sistemele centralizate de ventilaţie pe întreaga clădire 
au sisteme complicate de distribuţie în timp ce sistemele 
descentralizate necesită acces la faţadă.

Soluţia WAFE îmbină inteligent elemente centralizate  
şi descentralizate 
Centralizarea gurilor externe de introducere şi evacuare păstrează puritatea 
arhitecturală în timp ce descentralizarea unităţilor pe apartamente aduce un 
plus de eficienţă.

Vor fi dificil de îndeplinit cerinţele igienice,  
de incendiu şi alte standarde în construcţii 
Separarea spaţiilor la foc, calitatea aerului furnizat,  
încărcarea statică.

Specialiştii WAFE pregătesc soluţia având discuţii cu 
toate părţile implicate (arhitecţi, designeri, dezvoltatori)
Soluţia noastră satisface toate standardele de igienă, protecţie la foc şi nu 
limiteaza arhitecţii în faza de proiectare.

Mentenanţa unităţilor complică  
facility managementul
Costurile de întreţinere şi mentenanţă vor fi o complicaţie în 
plus pentru clienţi şi recuperarea de căldură va fi o sursă de 
reclamaţii.

Mentenanţa este simplă şi este o responsabilitate 
individuală
Unităţile funcţionează complet autonom şi anunţă statusul facility 
managementului prin conexiune fără fir iar proprietarul doar înlocuieşte 
filtrele.
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