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Firma NOVENCO Building & Industry wyznaczyła zespół inżynierów 
projektantów, aby pomogli Państwu w prawidłowym zaprojektowa-
niu systemu wentylacji i uczestniczyli we wszystkich fazach wykona-
nia projektu: od projektu wstępnego, poprzez sporządzenie wyceny, 
instalację oraz przekazania systemu na obiekcie, na obsłudze 
systemu kończąc.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się skontaktować z naszymi in-
żynierami, którzy udzielą Państwu wszelkich informacji dotyczących 
systemu wentylacji NOVENCO.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE
ZACZYNA SIĘ OD PROJEKTOWANIA

SYSTEM NOVENCO SPEŁNI  
WSZYSTKIE WYMAGANIA  
I ZAPEWNI ZNACZNE OSZCZĘDNOŚCI
System NOVENCO Building & Industry zapewnia świeże powietrze 
w garażu w sposób skuteczny i szybki, przy jednocześnie niskich 
kosztach. Praca systemu wentylacji NOVENCO oparta jest 
na wentylatorach strumieniowych, które w sposób 
kierunkowy przemieszczają powietrze w gara-
żu. Czujniki detekcji gazów toksycznych CO, 
LPG oraz NOx, zainstalowane w strate-
gicznych miejscach w garażu, zapewnia-
ją włączenie tylko tych wentylatorów 
strumieniowych, w rejonie których 
wystąpiło przekroczenie dopuszczal-
nych stężeń tych gazów.
Praca wentylatorów zapewnia mieszanie 
powietrza zanieczyszczonego z powie-
trzem świeżym i przemieszczanie mieszani-
ny w kierunku wentylatorów wywiewnych.

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW INSTALACJI
W porównaniu z systemem tradycyjnym wymagającym kanałów 
wentylacyjnych, system wentylacji Novenco jest tańszy nawet do 
50%. W systemie NOVENCO obszerne, masywne i nieestetyczne 
kanały wentylacyjne oraz rozległa sieć przewodów wentylacyjnych

jest całkowicie zbędna. Jest to bardzo istotne w przypadku, gdy
część podziemna jest przebudowywana na parking lub już istnieją-

cy podziemny garaż wymaga przebudowy instalacji wenty-
lacji. W systemie NOVENCO kanały wentylacyjne są 

zastąpione przez wentylatory strumieniowe i 
przewody elektryczne.

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW 
EKSPLOATACJI
Wentylatory w systemie wentylacji stru-
mieniowej są załączane tylko wtedy, kiedy 
jest to wymagane, dzięki czemu oszczędza-

na jest znaczna ilość energii w porównaniu 
z systemem, w którym wentylatory działają z 

pełną wydajnością lub przez cały czas.
NOVENCO jest liderem w dziedzinie wentylacji 

strumieniowej i spełnia najnowsze wymagania tech-
niczne oraz standardy. Nasz system działa skutecznie przy znacznie 

mniejszej ilości przetłaczanego świeżego powietrza bez pogorszenia 
bezpieczeństwa w garażu. Pozwala również zastosować mniejsze 
wentylatory oraz wymaga mniej miejsca i energii w porównaniu z 
systemem zaprojektowanym w tradycyjny sposób.
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Skuteczne projektowanie systemu wentylacji strumieniowej NOVENCO 
Building & Industry wymaga pełnego przemyślenia całościowego rozwiązania. 
Należy wziąć pod uwagę przewidywany ruch pojazdów w garażu, obciążenie 
szczytowe ruchu oraz wielkość garażu.
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FAKTY NA TEMAT SYSTEMU 
NOVENCO
ODDYMIANIE I KONTROLA DYMU
• Ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu
• Poprawa widoczności podczas ewakuacji
• Ułatwienie i przyśpieszenie identyfikacji 

zagrożeń przez straż pożarną
• Rozrzedzenie dymu przez wentylatory
• Przemieszczanie dymu w kierunku
• wentylatorów oddymiających
• Szybkie usuwanie dymu
• Niskie koszty instalacji ze względu na brak 

konieczności budowy masywnych kanałów 
wentylacyjnych

• Zbędna instalacja tryskaczowa
• Zbędne bramy pożarowe
• Chłodzenie gorącego dymu
• Zmniejszenie zniszczeń konstrukcji dokonanych 

przez wydzielone w czasie pożaru ciepło
• Skuteczne i szybkie usunięcie dymu w czasie 

gaszenia oraz po ugaszeniu pożaru

WENTYLACJA BYTOWA
• Brak konieczności instalacji kanałów wentylacyjnych
• Bardziej atrakcyjny wygląd garażu
• Niższe koszty instalacji ze względu na brak  

konieczności budowy masywnych kanałów 
wentylacyjnych

• Oszczędności kosztów inwestycji w porównaniu 
z systemem kanałowym

• Oszczędności kosztów eksploatacji w porównaniu  
z systemem działającym w cyklu ciągłym

• Wysoka efektywność mieszania powietrza  
(brak miejsc nagromadzenia zanieczyszczeń)

• Nie występują “martwe punkty”, w których  
nie  zachodzi ruch powietrza

• Cicha praca
• Zastosowanie silników dwubiegowych
• Niższe koszty pracy wentylatorów osiowych
• Prosty montaż wentylatora (w ciągu 1 godziny)  

oraz elastyczność przy przebudowie
• Elastyczność przy wyborze miejsca montażu  

wentylatorów



mu 15917 1119

Pure competence in air.

WWW.NOVENCO-BUILDING.COM


