






VENTILATIA 
IN CONTEXTUL ACTUAL

-Necesitatea ventilarii. 
-Poluarea aerului: exterior, interior
–Ventilarea eficienta a spatiilor interioare
-Modalitati de aerisire/ventilare
-Contextul pandemic
-Solutii existente: descentralizate/centralizate, tipuri de recuperatoare
-Solutiile descentralizate: aplicatii, avantaje, considerente tehnice, pretabile in cazul reabilitarilor.
-Solutii centralizate: aplicatii, avantaje, considerente tehnice.

-Solutii descentralizate ceramice cu flux alternant pentru reabilitarea energetica a blocurilor de locuinte
-Solutii descentralizate pentru reabilitarea unitatilor de invatamant,
a spatiilor din cladirile publice, spitale, etc.

-Proiecte pilot, colaborari, studii de caz, exemple.
-Teste si masuratori ale diferitelor solutii existente in piata. 

ATENTIE la continutul caietelor de sarcini, receptia lucrarilor.



Suntem ființe vii...

• Prin urmare, ce ne caracterizează?



Respirăm!

• Respirăm din momentul în care ne naștem și până când murim. Este o 

nevoie constantă și vitală pentru toate formele de viaţă de pe Pământ. 

Calitatea aerului ne afectează pe toţi. Dar din ce este format aerul pe 

care îl respirăm și de unde provin diverșii poluanţi?











Din ce este compus aerul pe care îl respirăm?

În starea sa normală, compoziția chimică a aerului este un 

amestec format din următoarele gaze:

- Azot (78%)

- Oxigen (20,96%)

- Argon și alte gaze (1,01 %)

- Dioxid de carbon – (0,04%)

- Vapori de apă

Conținutul de dioxid de carbon (CO2) al aerului este un indicator al calității 

aerului interior, presupunând că respirația umană constituie principala sursă de emisie pentru CO2.



Concentratie dioxid de carbon dormitor 18mp, 2 persoane

Neventilat Ventilat





Ventilația

Ventilația este procesul de schimbare sau înlocuirea a 

aerului într-un spațiu ( eliminare a aerului viciat din 

interior, concomitent cu introducerea de aer proaspat din 

exterior) pentru a oferi o calitate superioară aerului din 

cladiri.

Ventilația include atât schimbul de aer cu exteriorul, 

precum și circulația aerului în interiorul clădirii. Este unul 

dintre cei mai importanți factori pentru menținerea calității 

aerului interior.

Ventilație poate fi naturală sau mecanică.

AERISIREA PRIN DESCHIDEREA 
FERESTRELOR Iarna pierdem caldura si vara 
racoare. Pierderile termice cresc împreună cu 
costurile ridicate ale energiei. Pana la 50% din 
pierderile energetice ale unei case modern izolate 
sunt prin ventilatie.

In plus, pentru mentinerea nivelului dioxidului de 
carbon in limite rezonabile, sub 1000 ppm in 
interior, ar trebui sa aerisiti la fiecare 2 ore cate 5 
minute cu fereastrele larg deschise. Intr-un 
dormitor neventilat, pe timpul noptii, acumularea de 
dioxid de carbon ajunge la de peste 5-10 ori cea din 
aerul exterior, cu consecinte asupra calitatii 
somnului, randamentului in munca si sanatatii.

https://ventilatie-recuperare.ro/2017/05/11/o-odihna-buna-este-garantata-de-un-aer-proaspat-bine-oxigenat/


Ventilația naturală - utilizează toate golurile și fisurile casei tale, împreună cu 

ferestrele și alte orificii pasive (cum sunt spatiile de sub uși sau cele dintre uși și 

tocuri), pentru a permite aerului să se deplaseze necontrolat în locuință.

Ventilarea prin deschiderea ferestrelor duce la un schimb de aer necontrolat. Prin 

deschiderea ferestrelor nu umpleţi camera cu aer curat ci cu un amestec de polen, 

praf și gaze de eșapament, etc.

În plus, pierderile termice cresc împreună cu costurile ridicate ale energiei.

Un alt factor este zgomotul care pătrunde din exterior cu efecte deranjante pentru 

confortul nostru acustic.

Așadar, ventilarea prin deschiderea ferestrelor se pretează cand locuința este 

amplasată într-o zona cu un aer exterior nepoluat, avand dezavantajul ineficienței 

energetice in perioadele cand in exterior temperatura nu este cea de confort.



Ventilația mecanică este utilizată pentru a controla calitatea aerului din interior, 

pentru a regla umiditatea, eliminarea mirosurilor si altor contaminanți fizici din aer. Se utilizeaza

unul sau mai multe ventilatoare.

Ventilația naturala –cum ar fi cea prin ferestre- este o solutie eficienta si economica cand 

temperaturile exterioare sunt confortabile dar devine o pierdere semnificativa in sezonul cald sau

rece. Totodata este dependenta de miscarile aerului in exterior ( viteza, directia vantului), de 

diferentele de temperatura dintre interior si exterior, etc. Totodata, odata cu aerul proaspat in interior 

patrund praful, zgomotul, insectele, alergeni, etc.

Ventilația cu recuperare de căldura este o varianta ideala de ventilare mecanica. Utilizeaza un 

schimbator de caldura care transfera energia intre cele doua fluxuri de aer ( cel evacuat din interior 

si cel proaspat adus din exterior).



Poluarea aerului interior

În medie, ne petrecem 80% din timp în interior.

Aerul interior poate fi de până la 5 ori mai poluat decât aerul de la exterior.

Mulți oameni, atunci când se gândesc la poluarea aerului, se gândesc la emisiile de smog și mașini.

Aceasta este ceea ce se numește poluarea aerului exterior, dar este mai periculoasă atunci când devine poluarea 

aerului din interior. 

Poluarea interioara a aerului apare atunci când anumiți poluanți contaminează aerul din zonele interioare ale 

cladirilor. 

Acești poluanți provoaca boli cronice (cardovasculare, respiratoria si chiar cancer).

Îndepărtarea poluanților de aer poate îmbunătăți calitatea aerului din interior. 

Acest lucru se realizeaza prin indepartarea cauzelor poluarii interne si prin ventilatie de rarefiere si dislocare. 

( dilutie sau inlocuire completa a aerului interior cu aer proaspat din exterior).

Ventilatia moderna cu recuperare de caldura inlocuieste constant aerul, filtreaza poluantii externi si elimina 

poluarea interna.

Poluanți interni: Radon, mucegai, 

dioxid de azot, VOC, CO2, ...etc



Acum, mai mult ca oricand, publicul 
larg intelege importanta aerului pe 
care il respiram pentru sanatate.

Locuinta este locul sigur in care ne 
retragem si ne petrecem cea mai mare 
parte a timpului.

Calitatea aerului ne 
influenteaza sanatatea. Pe termen scurt 
prin cum ne simtim, cum ne odihnim, 
prin evitarea gripelor, racelilor, alergiilor 
iar pe termen lung prin evitarea bolilor 
cronice grave cauzate de poluarea cu 
praf, particule fine ( PM10, 2,5), radon, 
substante organice volatile (VOC).



Ventilarea cu filtrarea-purificarea aerului la 

intrarea in locuinta este o solutie care asigura pe termen 
lung sanatatea familiei tale. Casa Nepoluata va deveni cea

mai ravnita solutie locativa.



Un schimb constant de aer este singura modalitate de a obține 

o reducere a concentratiilor de VOC și CO2 la interior.

Ventilarea  permanenta și bazată pe necesități și 

pe un plan bine conceput de ventilare joacă un rol important în calitatea aerului din interior.

https://www.youtube.com/watch?v=Ed5A3ky7KSI&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=Ed5A3ky7KSI&feature=emb_title


SA NE REAMINTIM:



Ventilația și Coronavirus

Unul dintre cele mai simple mijloace de protecție 

împotriva Sars Cov2  este -aerul proaspăt.

Riscul de infecție în aer liber este mult mai mic!

Într-o cameră închisă, o persoană bolnavă 

asimptomatica respiră, vorbeste si elimina aerosoli ce 

contin incarcatura virala. Mastile obisnuite, 

chirurgicale retin mare parte din particulele de mari 

dimensiuni insa aerosolii “scapa” prin neetanseitati, 

aerul alegand calea minimei rezistente.

Dacă nu există o improspatare constanta a aerului cu 

aer proaspat, virușii se răspândesc în cameră antrenati 

de miscarile oamenilor si de diferentele de temperature 

intre suprafete și riscul de infectare crește.

Prin urmare, Institutul Robert Koch avertizează: Dacă 

stați mult timp în camere mici, slab sau neventilate, 

probabilitatea transmiterii virusului prin aerosoli 

crește.



https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-
coronavirus-is-spread-through-the-air.html

https://www.youtube.com/watch?v=AoTZaqWO7WA

https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html
https://www.youtube.com/watch?v=AoTZaqWO7WA








Soluția cea mai eficienta este ventilatia cu 
100% aer proaspat si recuperare de 

caldura

Prin instalarea unui sistem de ventilație ne asigurăm că aerul este schimbat constant cu 
aer proaspat crescand siguranta elevilor si cadrelor didactice in interiorul salilor de 

curs.

Totodată ne asigurăm că ventilăm fără a risipi energie, așa cum se întâmplă atunci
când se ventilează natural prin deschiderea ferestrelor.

Iarna păstrăm căldura la interior, vara pastram racoarea in interior.



SOLUTII EXISTENTE PENTRU VENTILAREA MECANICA, 
CU RECUPERARE DE CALDURA, A SPATIILOR

Tipuri de recuperatoare
Regenerative
-ceramice (aprox 75-88%)
-roata recuperatoare ( rotative) 
(aprox 80-85%)

In placi, Recuperative
-cross flow (aprox 60-70%)
-counterflow (85-95%)





Sisteme de ventilare decentralizate, locale, cu recuperare de caldura.

Sistemele cu flux alternant.

Un sistem de ventilare descentralizat este construit astfel încât unitățile să fie împărțite în 

perechi în diferite poziții în cadrul unei unități rezidențiale. Desi sunt descentralizate, 

sistemele de tipul push-pull, cu recuperator regenerative ceramic sunt comandate

centralizat, pe intreaga locuinta. Au randamente medii certificate Dibt de peste 85%

Primul pas pentru instalarea unui sistem de ventilație descentralizat este planificarea și 

calcularea volumelor de aer necesare.



Principiul de functionare al sistemelor descentralizate
de ventilare cu recuperare de caldura ceramica si flux 

alternant ( push-pull)



-Tehnologia inVENTron
-Tehnologia Xenion
-Garantia inVENTer





inVENTer Smart+ 

Twin 

– pentru băi și 

bucătării



Exemplu de instalare
garsoniera, Bucuresti











IZOLAREA FONICA, 
ELEMENTUL FORTE SEVentilation



Fan Window

Part (Window or FAN) complete area Rw,FAN Rw,Window

Sound isolation value R`w 22 40

SFAN + SWindow SFAN SWindow

Area each m² 2.02 0.02 2

Rw,Lü+F = 38



Gama completa SEVentilation

SEVi 160 CA-clean Air

Panoul de control 
SEC Touch



SEVi 160 Pereti subtiri

SEVi Duo, pentru bucatarii



Solutiile NovingAIR PHANTOM pentru locuinte, 
recuperatoare de caldura descentralizate cu flux alternant si

acumulator ceramic.

https://youtu.be/cQ2N0cegD7M

https://youtu.be/cQ2N0cegD7M








https://youtu.be/_DlewUDl94s

https://youtu.be/_DlewUDl94s


Avantajele sistemelor de ventilare cu 
recuperare de caldura
SEVentilation/Inventer DESCENTRALIZATE
cu flux ALTERNANT:

-fara tubulaturi
-retrofit facil/instalare initiala facila
-control centralizat pe intreaga locuinta
-igienizare usoara
-filtre G3-F7 ( SEVi Clean Air)
-fara rezistente suplimentare pentru protectie la inghet, fara rezistente electrice
suplimentare ( menite uneori sa mascheze o recuperare ineficienta a caldurii)
-fluxul alternant permite o ventilare integrala si eficace a intregului volum al 
locuintei
-posibilitati pentru pereti subtiri, incepand cu 15cm.
-toata gama de aplicatii( pod, subsol, camera de zi, bai, bucatarii)
-solutie de integrare in fatada, in termosistem-discret, neintruziv.
-izolare fonica de exceptie ( pana la 64dB –Dn, Rw 18-34dB)
-Sunet imperceptibil ( de la 14-16dB )



Simulare CFD, ventilatie in flux alternant



Simulare CFD, ventilatie in flux alternant



Simulare CFD, ventilatie in flux alternant



Exemplu dimensionare sistem de ventilare SEVentilation, 
descentralizat, cu recuperare de caldura, recuperator ceramic si

flux alternant





Sistemele de ventilare cu recuperator ceramic compozit, descentralizate, cu flux 
alternant asigura un amestec optim al aerului.

Rezultatele cercetarilor demonstreaza eficienta ridicata a ventilarii
rezidentiale alternante comparativ cu sistemele centralizate, considerate 
pana de curand potential mai eficiente. Prejudecatile privind sistemul
alternant au fost respinse.
Pentru o lungă perioadă de timp, sistemele de ventilație centralizate au 
fost considerate a fi optime în zona de ventilare a locuinței, în timp ce
unitățile descentralizate au fost deseori considerate doar o soluție
temporară pentru clădirile existente.

Însă cercetările științifice actuale relativizează această imagine 
învechită și confirmă eficiența ridicată a ventilației descentralizate a 
locuinței, care funcționează conform principiului push-pull (flux 
alternant si recuperator ceramic).

Popularitatea acestor sisteme este indicată și de vânzările crescânde ale 
unităților de ventilație descentralizate, care s-au dublat în ultimii 4 ani, 
ajungand la peste 200.000 de unitati numai pe piata din Germania. Dar 
cum diferă în detaliu sistemele de ventilație centralizate și
descentralizate, care sunt rezultatele cercetărilor cu privire la ventilația
locuintei și care ar trebui să fie consecințele pentru cei interesați de 
achiziționarea unui sistem de ventilație?
Ventilația controlată a spațiului de locuit este aproape indispensabilă în
cursul proiectarii moderne a unei construcții și renovări eficiente din 
punct de vedere energetic a unei cladiri. Și astfel există acum o varietate
de concepte și produse pentru ventilația casei.

Un sistem de ventilare descentralizat ceramic alternant, 
care funcționează în conformitate cu principiul push-pull 
este într-adevăr atât de eficient







Extras din SR EN 13141-
8:2014
Sistemele descentralizate de 
ventilare, cu recuperare de 
caldura cu recuperatoare
ceramice si flux alternant.

Includerea acestor sisteme
si a metodelor de masurare
in SR EN 13141-8.



Solutia locala EOS, locuinte, camera de hotel, camere
de camin. Recuperator in placi, cu montaj in plafonul

baii.







Exemplu instalare EOS, recuperator de caldura
semicentralizat.

Un element deosebit de important in ventilatie:
Grila de transfer ( Silendo Renson in imagine-cu izolare fonica)



EOS in camera de hotel
si microapartamente



VENTILAREA CU
RECUPERARE DE CALDURA IN SCOLI





Saptamana cu ventilatie

Maxim atins uzual 
fara ventilatie

Saptamani cu ventilatie si fara



• Unitate de ventilare scoli si
gradinite cu recuperare de caldura si
umiditate WAFE 1000 EFS : 
https://ventilatie-
recuperare.ro/produs/unitate-
descentralizata-ventilatie-
recuperare-caldura-wafe-1000-erv/

Ventilatie cu 100% aer proaspat si recuperare de caldura
SOLUTII PENTRU SCOLI

https://ventilatie-recuperare.ro/produs/unitate-descentralizata-ventilatie-recuperare-caldura-wafe-1000-erv/






Avantajele solutiei NovingAIR NRoom
-Solutie unica 2 in 1: Ventilare si Incalzire, debite pana la 350m3/h
-Aspect exterior si interior discret
-Fara scurgere de condens, se elimina costuri si complicatii tehnice
-Economie semnificativa la radiatoare si manopera necesara instalarii acestora—Schimbator
apa-aer din cupru cu aripioare de aluminiu, cu protectie aditionala de suprafata ( powder-
coating). Garantie extinsa 7 ani pentru acest element.
-Eliminarea altor materiale si manopere necesare ascunderii in scafe a unei unitati montate la 
plafon si a accesoriilor acestora( gips-carton, structura gips carton, finisaje gips carton, trape, 
consolem sustinere, cablaje, scurgeri etc)
-Reducerea timpilor de executie pe intregul proiectul
-Incalzire rapida datorita convectiei fortate
-Baterie de preincalzire integrata in carcasa unitatii ( fara elemente aditionale pe tubulaturi).
-Sistem de atenuare a zgomotului integrat in unitate, fara atenuatoare voluminoase de 
tubulatura
-Fara tubulaturi vizibile, cele mai scurte trasee de evacuare, complet inserate in perete.
-Fara necesitatea modificarii tablourilor de tamplarie si fara reducerea suprafetei vitrate
necesare iluminatului natural.
-Se integreaza perfect in locul radiatoarelor si nu ocupa alte volume utile din clasa. Nu 
coboara plafonul si nu reduce vizibilitatea la tabla.
-Cel mai scazut nivel de zgomot din clasa sa.
-Randamente ridicate datorita recuperatoarelor de caldura in contracurent de inalta
performanta ( tip HRV, optional ERV-cu recuperare de umiditate)
-Ventilatorare centrifugale EC cu consum redus EBM-Papst
-Carcasa de ultima generatie, in structura EPP, pentru o etanseitate sporita si punti termice
minime. Fara echipamente grele suspendate, fara riscuri suplimentare.
-Difuzie uniforma a aerului, in intreg volumul incaperii, datorita celor 3 unitati in loc de una
singura
-Functionare independenta a fiecarei unitati permite o modulare mai eficienta a debitelor
furnizate ( unitatile functioneaza independent si pot lucra in debite diferite simultan)
-Viteze reduse ale aerului, datorita suprafetei foarte mari a grilelor de refulare.
-Acces facil pentru schimbarea filtrelor si eventuale operatiuni de servisare/intretinere
ulterioara spre deosebire de unitati incastrate in plafon, care necesita trape
supradimensionate de vizitare ce complica orice astfel de operatiune.
-8 trepte de viteza ( 7+Boost)
-Functionare manuala sau automata, dupa senzorul de CO2 integrat sau dupa BMS
-Martor schimb filtre
-Panou de control integrat
-Sistem de blocare panou control (child lock)
-Conectivitate MODBUS-BMS















Masuratori efectuate in proiectul scoala N. Iorga, Slatina

Maxim atins sala neventilata: 7311 ppm CO2

Cu ventilatie, plafonarea nivelului CO2 Ventilat

Oprire ventilatiei

MAXIM ATINS!!!



Principalele avantaje ale solutiei NovingAIR WAFE 1000

-Greutate redusa a unitatii, doar 90Kg, singura unitate de acest tip in structura
EPS
-Recuperare de caldura si umiditate, pentru a preveni uscarea aerului la interior 
in sezonul rece. Eficienta superioara: recuperare caldura specifica + caldura
latenta. 
Atentie: valoarea eficientei in rec. caldurii sensibile este usor mai scazuta decat la 
un recuperator fara rec de umiditate insa trebuie adaugata contributia
recuperarii caldurii latente.
-Fara scurgere de condens: permite multiple configuratii de pozitionare, fara
condens stagnant in eventuale tavite de colectare.
-Baterie de protectie la inghet inclusa, pentru temperature sub -7 grade Celsius. 
Datorita rec. de umiditate, scade temp. de pornire a prot. la inghet.
-Functionare automata, in mod inteligent, dupa senzorul de dioxid de carbon 
integrat.
-Conectivitate internet in standard, permite control de la distanta si
monitorizarea parametrilor de pe un simplu telefon, integrare MODBUS, ctrl.0-
10V, protectie incendiu, etc.
-Montaj retrofit rapid, in aproximativ 3-6 ore.
-Perfect calibrata pentru o clasa de 60-70mp cu 30 de copii.
-Sistem de atenuare fonica integrat, pentru zgomot redus <35dB.
-Eficienta in recuperarea de caldura >80%.



















Unitate WAFE 1000, extras din modul de control prin internet









1200H





12001200H



Sisteme centralizate, pentru proiecte mari.
1.000-100.000m3/h











Solutii complexe NovingAIR - Komfovent

VAV Boxes, Clapete VAV, Clapete VAV pentru laboratoare, camere curate, clapete incendiu



Proiecte pilot, programe de cercetare



Program de cercetare interdisciplinar cu scopul 

de îmbunătățire a calității mediului interior în 

clădirile educaționale din România

www.scolisanatoase.ro www.facebook.com/aercuratscoli

Coordonator proiect: Conf. univ. dr. habil. Ing. CS 1 Tiberiu CATALINA
tiberiu.catalina@utcb.ro / Telefon: 0763 91 54 61

http://www.scolisanatoase.ro/
mailto:tiberiu.catalina@utcb.ro


www.scolisanatoase.ro

Program de cercetare interdisciplinar cu scopul de 

îmbunătățire a calității mediului interior în clădirile 

educaționale din România

www.facebook.com/aercuratscoli

http://www.scolisanatoase.ro/


Masuratori efectuate in proiectul scoala N. Iorga, Slatina

Maxim atins sala neventilata: 7311 ppm CO2

Cu ventilatie, plafonarea nivelului CO2 Ventilat

Oprire ventilatiei

MAXIM ATINS!!!



Unitate WAFE 1000, extras din modul de control prin internet



Scoala N. Iorga, Slatina, unitate de ventilare WAFE 1000



Scoala pilot, sector 3 Bucuresti, proiectul Scoli Sanatoase, Recuperatoare Nroom, NovingAIR



Teste si masuratori ale diferitelor solutii existente in piata. 

ATENTIE la cerintele tehnice din continutul caietelor de 
sarcini, receptia lucrarilor.



https://aeriseste.ro/teste-echipamente-descentralizate-de-ventilatie-cu-recuperare-de-caldura-novingair-inventer-prana/

Model Echipament Importator
Debit refulare 
DECLARAT

Debit extractie DECLARAT
Debit refulare 
MASURAT

Debit extractie 
MASURAT

Abateri Observatii

UM m3/h m3/h m3/h m3/h %

NovingAIR Phantom 
Active

NovingAIR 60 60 63.28 60.95 3.53

Inventer Smart +
Ventair 
Sisteme

58/54 58/54 53.96 54.07 0.03
* 54m3/h cu 
atenuator fonic

Prana 150 Premium Plus Ecovent 105 97 34.57 32.93 -66.58

Debit de refulare 
sub o treime din 
valoarea 
declarata

Prana 200 C Ecovent 185 177 94.4 107.6 -44.20

Debit de refulare
sub jumatate din 
valoarea
declarata

Masurarea a 4 echipamente disponibile in piata, pentru a se verifica daca performantele
declarate in fisa tehnica se confirma in realitate.

Laboratoare acreditate:
INSIST –UTCB-Facultatea de Ingineria Instalatiilor

TZWL Germania, European test center for residential ventilation units



sursa date declarate:
Prana: https://ecovent.ro/recuperator-caldura-prana-150-premium-plus/
Novingair: https://ventilatie-recuperare.ro/produs/recuperator-de-caldura-novingair-phantom-active/
Inventer: https://inventer.ro/product/sistem-ventilatie-descentralizat-recuperare-caldura-ceramic-inventer-ivsmart/

CONCLUZII:

Unitatile testate Novingair Phantom Active si Inventer Smart+ respecta valorile declarate in fisele tehnice, chiar se remarca unitatea
Inventer cu un debit masurat cu abatere la a doua zecimala.
Unitatile Prana testate au debite de 2 pana la de 3 ori mai mici decat valorile declarate in fisele tehnice.
Declararea unor performante reale este imperios necesara, orice alte induceri in eroare intrand in sfera falsului si inselaciunii, afectand
concurenta intre companii cu produse aparent similare, irosind banii publici in proiecte cu autoritatea publica si neatingand tintele din 
diferitele proiecte.
Asociatia pentru AER PROASPAT isi propune sa continue seria de teste si cu alte echipamente si va invita sa va alaturati noua, ca specialisti, 
deoarece avem nevoie de sustinere in demersurile pe care le intreprindem. Orice observatie, propunere de echipamente la teste, sustinere-
sunt binevenite.

Rapoartele le puteti descarca mai jos:
https://aeriseste.ro/wp-content/uploads/2022/10/Raport-nr-00793-NovingAIR-Phantom-Active-din-08.02.22.pdf
https://aeriseste.ro/wp-content/uploads/2022/10/Raport-nr-00794-Inventer-Smart-160-din-08.02.22.pdf
https://aeriseste.ro/wp-content/uploads/2022/10/Raport-nr-00792-Prana-150-Premium-Plus-din-08.02.22.pdf
https://aeriseste.ro/wp-content/uploads/2022/10/58433-DE-RO-Raport-de-inspectie-PRANA-200-C.pdf

https://ecovent.ro/recuperator-caldura-prana-150-premium-plus/
https://ventilatie-recuperare.ro/produs/recuperator-de-caldura-novingair-phantom-active/
https://inventer.ro/product/sistem-ventilatie-descentralizat-recuperare-caldura-ceramic-inventer-ivsmart/
https://aeriseste.ro/wp-content/uploads/2022/10/Raport-nr-00793-NovingAIR-Phantom-Active-din-08.02.22.pdf
https://aeriseste.ro/wp-content/uploads/2022/10/Raport-nr-00794-Inventer-Smart-160-din-08.02.22.pdf
https://aeriseste.ro/wp-content/uploads/2022/10/Raport-nr-00792-Prana-150-Premium-Plus-din-08.02.22.pdf
https://aeriseste.ro/wp-content/uploads/2022/10/58433-DE-RO-Raport-de-inspectie-PRANA-200-C.pdf
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regenerativ..!

ISH-2019









Va multumesc pentru atentie!
Contact: Sabin Preda
Presedinte Asociatia pentru Aer Proaspat
office@aeriseste.ro
0723.613.785

mailto:office@novingair.com

