
profi-air ®
Wentylacja z odzyskiem ciepła 
z gwarancją długowieczności

Zdrowie. Energooszczędność. Komfort.



Proszę pomyśleć 
elastycznie o przyszłości...

INWESTYCJA NA ETAPIE 
BUDOWY OZNACZA 
DŁUGOTRWAŁE PROFITY 
PODCZAS EKSPLOATACJI!

Przyjemny klimat pomieszczeń, skuteczna 
ochrona budynku i najwyższa efektywność 
energetyczna - optymalną bazę dla osiągnię-
cia tych cech budynku w przyszłości zapewni 
Państwu, właścicielom budynków mieszkal-
nych, zainstalowana na starcie wentylacja z 
odzyskiem ciepła czyli rekuperacja. Podczas 
budowy lub prac renowacyjnych instalację 
rekuperacji w systemie profi-air można 
wykonać niewielkim nakładem pracy, a profity 
wynikające z jej działania będą dla właścicieli 
mieszkań długotrwałe, zarówno w przypadku 
ich wynajmowania jak i zamieszkiwania. 
System profi-air pozwala właścicielom na 
całkowitą swobodę w wyborze centrali reku-
peracyjnej i anemostatów. 



STOP

Po prostu spokojnie spać
Każdy Polak spędza przeciętnie co noc 8 godzin 
w sypialni. Jeśli w tym czasie okna pozostają 
zamknięte, ponieważ jest na przykład za zimno, to 
dwutlenek węgla i wilgoć nie mogą się wydostać. 
Wszystkie tekstylia, takie jak materace, pościel, 
dywany staną się wylęgarniami roztoczy i pleśni, 
które mogą wywoływać alergie, migreny i astmę.
Podczas snu człowiek wydycha około 12 litrów CO2 
na godzinę. Jeżeli nie ma wymiany powietrza, to 

ilość szkodliwych dla człowieka gazów w zamknię-
tym pomieszczeniu bardzo szybko wzrasta. Prowa-
dzi to do niewystarczającego spalania w procesach 
endogennych, w efekcie czego człowiek traci ener-
gię. System profi-air zapewnia ciągłą wymianę 
powietrza i w ten sposób dba nieustannie o właści-
wy klimat pomieszczenia, co gwarantuje zdrowy 
sen i prawdziwy wypoczynek.

Komfort i przyjazna atmosfera

bez wentylacji mechanicznej

z wentylacją mechaniczną

wartość graniczna Federalnego Ministerstwa Zdrowia

W sypialni dwuosobowej wskaźnik zawartości CO2 już po około 4 godzinach przekracza wyraźnie wartość 
graniczną wyznaczoną przez Federalne Ministerstwo Zdrowia, podczas gdy wentylacja mechaniczna 
zapewnia trwale właściwy klimat:
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profi-air ® z gwarancją 
długowieczności!

«	ŚWIEŻE	POWIETRZE
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Z wentylacją mechaniczną

- Ochrona budynku
	 »	zachowanie	wartości
	 »	brak	pleśni	i	zniszczeń	wynikających		
	 			z	zawilgocenia
- Wzrost wartości sprzedażowej
-  Oszczędność energii / Podniesienie 
efektywności energetycznej

- Ochrona zdrowia
	 »	brak	zagrożenia	wilgocią	i	pleśnią
	 »	filtry	zabezpieczające	przed	kurzem	
	 			i	alergenami
	 »	likwidacja	zapachów
	 »	zapewnienie	higieny
-  Spełnienie wymogów wszystkich aktualnych norm
- Korzystny klimat w pomieszczeniach
	 »	właściwa	jakość	powietrza	przez	cały	rok
	 »	brak	obciążenia	hałasem
	 »	stały	dopływ	świeżego	powietrza
	 »	ciągłe	usuwanie	substancji	szkodliwych
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Zastosowanie profi-air ® pozwala zminimalizować straty energii
Nowoczesne	technologie	wznoszenia	domów	
energooszczędnych	obniżają	coraz	bardziej	ich	
zapotrzebowanie	na	ciepło.	Oszczędności	
wynikają	głównie	z	tego,	że	przegrody	
zewnętrzne	stają	się	coraz	bardziej	szczelne.	Im	
szczelniejszy	budynek,	tym	ważniejsza	jest	
regularna	wymiana	powietrza,	która	nie	
dopuści	do	rozwoju	pleśni,	zabezpieczy	przed	
zawilgoceniem	i	zapewni	pomieszczeniom	
przyjemny,	zdrowy	klimat.	Ale	przecież	wietrze-
nie	wiąże	się	z	dużymi	stratami	energii.	Zapo-

trzebowanie	na	ciepło	wynikające	z	wentylacji	
w	nowoczesnym	domu	energooszczędnym	
sięga	41%	całkowitego	zapotrzebowania	na	
ciepło.	Rekuperacja	eliminuje	stratę	ciepła,	któ-
re	wraz	ze	zużytym	powietrzem,	wydostaje	się	
na	zewnątrz	przez	otwarte	podczas	wietrzenia	
okna.	Wymiennik	ciepła	w	centrali	rekuperacyj-
nej	umożliwia	odzysk	ciepła.	W	domu	pasy-
wnym	można	odzyskać	nawet	45%	całego	
zapotrzebowania	na	energię	cieplną.		

			Zapotrzebowanie	
	 wynikające	z	wentylacji

				Straty	ciepła	przez	przegrody	
zewnętrzne

			Zapotrzebowanie	na	ciepło		
	 potrzebne	do	podgrzania		
	 wody
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*		udział	procentowy	w	całkowitym	
zapotrzebowaniu	na	ciepło



Montaż elementów profi-air 
rozprowadzających powietrze w syste-
mie wentylacji z odzyskiem ciepła 
oznacza inwestycję w przyszłą wartość 
Państwa nieruchomości. Rekuperacja 
chroni budynek, zapobiega zniszcze-
niom spowodowanym przez wilgoć i 
jednocześnie podnosi wartość budynku 
w razie jego sprzedaży.

Aktualne	i	przyszłe	normy	dotyczące	
wentylacji	pomieszczeń	mieszkalnych	i	
minimalnej	wymiany	powietrza	
stanowią	obecnie	temat	wielu	kontro-
wersyjnych		dyskusji.	Budowanie	
nowoczesnych,	szczelnych	domów	bez	
respektowania	przepisów	dotyczących	
wentylacji	szkodzi	często	i	ludziom	i	
budynkom.	Lepiej	od	razu	wbudować	
przewody	wentylacyjne	i	uniknąć	dro-
giego	i	uciążliwego	instalowania	ich	w	
zamieszkałym	już	domu.	Z	decyzją	o	

centrali	rekuperacyjnej	i	anemostatach	
można	bez	problemu	poczekać	i	
zamontować	je	dopiero	bezpośrednio	
przed	oddaniem	budynku	do	
użytkowania.	Wentylacja	mechaniczna	z	
odzyskiem	ciepła	podnosi	efektywność	
energetyczną	budynku,	ponieważ	
przyjemne,	ciepłe	powietrze	nie	ucieka	
podczas	wietrzenia	przez	otwarte	okna.
Wysoka	sprawność	odzysku	ciepła	
przynosi	długofalowe	oszczędności	
kosztów	ogrzewania.

… bez ryzyka!

KAŻDY BUDYNEK 
MOŻNA BARDZO 
ŁATWO ZMIENIĆ W 
OAZĘ SZCZĘŚCIA.
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Bez wentylacji mechanicznej

-  regularne otwieranie okien o 
każdej porze roku
	 »	zwiększone	straty	enerii
	 »	spadająca	temperatura
	 »	zwiększone	obciążenie	hałasem
- brak filtracji powietrza
	 »	do	wnętrz	dostaje	się	kurz	
	 	 i	zapachy
	 »	nie	ma	ochrony	przed	
	 	 alergenami

- brak kontroli
	 »	powstawanie	pleśni
	 »	możliwość	szkód	w	wyniku	zawilgocenia
	 »	brak	możliwości	skorzystania	z	gwarancji
- niższa wartość nieruchomości
- już jutro budynek nie będzie spełniał  
  wymaganych standardów techniki

Utrata wartości z powodu 
niewłaściwej wentylacji!
Norma	DIN	1946-6	zawiera	założenia		prawidłowej	wentylacji	dla	nowych	i	modernizowanych	budynków.		Aby	zapewnić	
wystarczającą	wymianę	powietrza	w	domu	zamieszkałym	przez	cztery	osoby,	należy	przewietrzać	go	co	najmniej	cztery	razy	
dziennie	od	czterech	do	ośmiu	minut,	albo	budynek	trzeba	wyposażyć	w	instalację	wentylaci	mechanicznej:

ENERGIA

HAŁAS

KURZ

ZAPACHY



Geprüfte Qualität ● 
Hyg

ien
e-

In
st

itu
t d

es
 R

uh
rg

eb
ie

ts
 ● 

Umwelthygiene + Toxikologie ● Geprüfte Qualität

www.HYG.de

„profi-air Rohr“
(Kunststoffrohr weiß/weiß-grau) 

Prüfung der
mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit

gemäß DIN EN ISO 846
Verfahren A und C

(siehe Prüfbericht W-230613-13-Ho)

gültig von 05/2013 bis 05/2018

Prüfung
der chemischen Beständigkeit 

gegenüber der Einwirkung
von ausgewählten Desinfektionsmitteln
in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-1

und DIN EN ISO 4628-1
Prüfbericht W-227579-13-Ho

Kompletny system profi-air produko-
wany przez Fränkische Rohrwerke, 
specjalistę w dziedzinie rur karbowa-
nych, jest przystosowany do wszyst-
kich warunków, jakie mogą wystąpić w 
nowych i remontowanych budynkach.

System	rozprowadzenia	powietrza	jest	
kompatybilny	ze	wszystkimi	
dostępnymi	na	rynku	rekuperatorami,	
nie	tylko	z	centralami	profi-air	touch	i	
pasującymi	do	nich	akcesoriami.	Ta	
cecha	sprawia,	że	jest	to	optymalny	sys-
tem,	który	dopasuje	się	do	każdych	
wymagań	i	wszystkich	życzeń.	System	

elastycznych	przewodów,	wbudowany	
na	etapie	stanu	surowego	albo	podczas	
remontu,	stanowi	najistotniejszą	część	
instalacji	rekuperacji.	Gdybyśmy	chcieli	
instalację	taką	dodać	później	lub	
wymienić	przewody	na	inne,	będzie	to	
oznaczało	ogromny	wysiłek	i	
niewspółmierne	nakłady.

Dzięki	wewnętrznej	warstwie	rur	zopty-
malizowanej	pod	względem	przepływu,	
powietrze	przemieszcza	się	w	instalacji	
wyjątkowo	cicho	i	przy	zminimalizowa-
nych	oporach	przepływu,	co	dodat-
kowo	zmniejsza	całkowite	zużycie	ener-
gii.	Ten	aspekt	jest	co	najmniej	tak	samo	
ważny,	jak	efektywność	energetyczna	
centrali	rekuperacyjnej.

Wszystkie	elementy	systemu	profi-air	
są	produkowane	i	pakowane	w	niena-
gannych	warunkach	higienicznych.	Ich	
nieszkodliwość	dla	zdrowia	człowieka	
potwierdza	pieczęć	niemieckiego	insty-
tutu	Hygiene-Institut	des	Ruhrgebiets	
oraz	polski	atest	PZH.	

Wentylacja z odzyskiem ciepła z rąk eksperta
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Jeden system dla wszystkich 
przypadków
profi-air ® classic
-		gładka,	antybakteryjna	i	antystatyczna	
wewnętrzna	warstwa

-	możliwe	znaczne	strumienie	przepływu
-	innowacyjna	technika	łączenia	-	bez
	 konieczności	uszczelniania	taśmą	klejącą
-	łatwe	i	precyzyjne	gięcie	-	małe	zużycie		
	 kształtek
-	rury	i	kształtki	zoptymalizowane	pod
	 	względem	przepływu	(ograniczenie	
	 szumu	i	mniejsze	zużycie	energii)

profi-air ® tunnel
-	gładka,	antybakteryjna	i	antystatyczna
	 	warstwa	wewnętrzna
-	przepływ	do	45	m3/h
-	innowacyjna	wewnętrzna	uszczelka
	 umożliwia	pewne	połączenie
-	ekstremalna	stabilność	pod	
	 obciążeniem
-	bardzo	mała	wysokość	(52	mm)
-	rury	i	kształtki	zoptymalizowane	pod		
	 względem	przepływu	(ograniczenie		
	 szumu	i	mniejsze	zużycie	energii)		
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Anemostaty
System	profi-air	jest	kompatybilny	ze	
wszystkimi	anemostatami	125	mm	
dostępnymi	na	rynku.

profi-air ® touch
-	krzyżowo-przeciwprądowy	wymiennik	
	 ciepła	zapewnia	wysoką	sprawność	do	91%	
-	najnowsza	technologia	wentylatorów		 	
	 (RadiCal)
-	w	pełni	automatyczna	bypass	letniego	
	 trybu	pracy	zapobiega	niepożądanemu
	 podgrzewaniu	świeżego	powietrza
	 napływającego	do	pomieszczeń	podczas
	 chłodnych	letnich	nocy
-	bardzo	łatwa	wymiana	filtrów
-	prosty	w	obsłudze	ekran	dotykowy
-	możliwa	współpraca	z	siecią	domową:
	 obsluga	centrali	poprzez	smartphon,	
	 laptop,	tablet	lub	PC			
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Mają Państwo wolny wybór

System profi-air gwarantuje Państwu 
pozostawia swobodę w wyborze 
wszystkich możliwości nawet wtedy, 
gdy wbudowane są już przewody: 

Sami	Państwo	zadecydują	o	funkcjach,	
kształtach,	rozmiarach	i	wyglądzie:	sys-
tem	przewodów	profi-air	można	
połączyć	zgodnie	ze	swoimi	wymagani-
ami	i	swoim	gustem	z	centralą	profi-air	
touch	i	naszymi	anemostatami!

Albo	skorzystają	Państwo	z	możliwości	
wyboru:	Podoba	się	Państwu	inna	cen-
trala,	która	optymalnie	pasuje	do	przez-
naczonego	dla	niej	miejsca	Planują	
Państwo	zakup	rekuperatora	zintegro-
wanego	z	pompą	ciepła?	Nie	stawiamy	
Państwa	potrzebom	żadnych	granic.	
Również	w	przypadku	kombinacji	nas-
zego	systemu	przewodów	profi-air	
rozprowadzających	powietrze	z	elemen-
tami	z	innych	źródeł,	otrzymują	
Państwo	oczywiście	gwarancję	na	
wszystkie	produkty	pochodzące	z	
FRÄNKISCHE.

Dotyczy	to	również	sytuacji,	gdy	
wybiorą	Państwo	anemostaty	i	kratki	
wentylacyjne	innych	producentów,	ze	
względu	na	to,	że	swym	charakterem	
pasują	one	lepiej	do	Państwa	koncepcji	
aranżacji	wnętrza.		

Pełna elastyczność



Prosimy	Państwa	o	kontakt		
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