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1. Salon Mercedesa - Szczecin

2. BIOTON - Macierzysz k/Warszawy

3. Hotel „BAZUNY” - 

4. Centrum Us³ugowo Handlowe „WIERZYCA” - Starogard Gdañski

5. Ostróda Yacht sp. z o.o. - Ostróda

6. Basen Politechniki Gdañskiej - Gdañsk

7. Laboratorium szczepionek - zamówienie rz¹du holenderskiego

8. Zajezdnia autobusowa - Starogard Gdañski

 

Koœcierzyna

Realizacje:

     Wykonanie higieniczne naszych central  potwierdza  Atest Higieniczny PZH.
     
   Badania wytrzyma³oœciowe obudów oraz szczelnoœci osadzenia filtra F9 

wykona³o dla nas niezale¿ne laboratorium Hermes mieszcz¹ce siê w Gdañskim 

Parku Naukowo - Technologicznym, co zosta³o potwierdzone œwiadectwem z 

badañ.

  W standardzie do ka¿dego naszego urz¹dzenia do³¹czamy Deklaracjê 

Zgodnoœci z norm¹ PN-EN 1886, Dokumentacjê Techniczno - Rozruchow¹ oraz 

gwarancjê.



     Firma Ciecholewski-Wentylacje sp. z o.o. ma zaszczyt zaprezentowaæ Pañstwu 
nowoczesny oraz zaawansowany technologicznie i funkcjonalnie produkt jakim jest 
centrala wentylacyjna. Urz¹dzenie to s³u¿y do zasilania oraz obróbki powietrza w 
instalacjach wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej.

       Produkowany przez nas typoszereg central obejmuje praktycznie wszystkie 
rodzaje zastosowañ:
CW  - wykonanie standardowe (wewnê trzne)
CWD - wykonanie dachowe (przeznaczone do monta¿u na zewn¹trz)
CWH - wykonanie higieniczne (potwierdzone atestem PZH)
CWB - wykonanie basenowe.
CWM - wykonanie morskie.
Standardowa oferta obejmuje typoszereg 14-tu wielkoœci central o parametrach 
podanych w tabeli poni¿ej.

Zakres 
wydajnoœci

[m /h]

1       2        3        4        5         6         7          8          9          10        11        12        13        14
Wielkoœæ
centrali

1000
-

1800

1600
-

3700

2800
-

5600

4300
-

8300

6100
-

11200

8000
-

15000

10000
-

18800

12500
-

22700

15500
-

28000

18800
-

34000

22000
-

40000

25000
-

46000

30000
-

53000

33000
-

600003

   O wyborze wielkoœci centrali z proponowanego typoszeregu decyduj¹ takie wielkoœci jak prê dkoœæ powietrza 
w oknie ch³odnicy, rodzaj filtrów, sposób nawil¿ania oraz poziom natê ¿enia dŸwiê ku.
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     Sekcje filtracji wyposa¿one s¹ w filtry firm Camfil, Eufilter, Krakfil, Ultramare. 
Wœród filtrów zgodnych z norm¹ EN 779 wyró¿niamy miê dzy innymi:

 kasetowe                                        kieszeniowe                               absolutne

Wentylatory “Gebhardt Ventilatoren”:

z napê dem pasowym                                                          z napê dem bezpoœrednim

WentylatorSekcja wentylatora

      Wyposa¿enie sekcji funkcyjnych 
stanowi¹ urz¹dzenia czo³owych 
producentów uznanych na rynku 
wentylacji. Podstawowym dostawc¹ 
zespo³ów wentylatorowych jest 
n iemiecki  producent ,  f i rma 
“Gebhardt Ventilatoren”, lider tej 
bran¿y w Europie.

3

• sekcja wentylatorowa nawiewna lub wyci¹gowa.

• sekcja filtracji o klasie zgrubnej (klasa G), dok³adnej (klasa F) i absolutnej (klasy H)

• sekcje odzysku ciep³a:

    - wymiennik krzy¿owy (do 60% temperaturowego odzysku ciep³a)

    - wymiennik obrotowy (do 85% temperaturowego odzysku ciep³a)

    - odzysk glikolowy (do 50% temperaturowego odzysku ciep³a)

    - recyrkulacja, komora mieszania powietrza œwie¿ego ze zu¿ytym

• sekcja t³umi¹ca

• sekcja ogrzewania

            • sekcja ch³odzenia z odkraplaniem

• sekcja nawil¿ania

     Centrale naszej produkcji budowane s¹ na bazie zestawów kompaktowych i modu³owych. Konfiguracja 
modu³owa umo¿liwia dostawê  central jako oddzielnych modu³ów zestawianych na obiekcie. W zale¿noœci od 
przeznaczenia centrale wyposa¿ane s¹ w nastê puj¹ce bloki (sekcje) funkcjonalne:
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     Innym urz¹dzeniem jest wymiennik obrotowy, który sk³ada siê  z wirnika 
stanowi¹cego masê  akumuluj¹c¹ ciep³o. Masa akumuluj¹ca wykonana jest z 
falistej folii aluminiowej nawiniê tej na piastê  wirnika. w ten sposób powstaje 
walec z ogromn¹ iloœci¹ ma³ych kanalików. W czasie wolnoobrotowego ruchu 
wirnika, powietrze usuwane i œwie¿e przep³ywa przeciwbie¿nie przez walec 
wirnika dziel¹c go na dwie strefy. Wyró¿niæ mo¿na strefê  w której wirnik 
przemywany jest zimnym powietrzem zewnê trznym (strona nawiewna 
centrali) i która przemywana jest ciep³ym powietrzem usuwanym z 
pomieszczenia (strona wywiewna centrali). Ruch obrotowy powoduje, ¿e 
wirnik znajduje siê  raz w strefie ciep³ego a raz w strefie zimnego powietrza. W 
ten sposób nastê puje wymiana ciep³a. Wymiennik obrotowy mo¿e osi¹gn¹æ do 
85 % sprawnoœci temperaturowej odzysku ciep³a. Jedynym minusem tego 
urz¹dzenia jest oko³o 5 - 10 % mieszanie siê  powietrza œwie¿ego ze zu¿ytym. 
     W naszych urz¹dzeniach montujemy wymienniki obrotowe uznanych firm, 
takich jak Heatex (Szwecja) oraz Klingenburg (Niemcy). 

     W zwi¹zku ze œwiatow¹ tendencj¹ dla poszanowania 
energii wyposa¿amy nasze centrale w ró¿ne urz¹dzenia do 
odzysku ciep³a z powietrza zu¿ytego, na rzecz powietrza 
œwie¿ego. Najprostszym odzyskiem ciep³a w centralach jest 
stosowanie komory recyrkulacji, czyli mieszania powietrza 
œwie¿ego ze zu¿ytym po wczeœniejszej jego filtracji. Odzysk 
ciep³a zale¿y od stopnia zmieszania, o którym decyduje jakoœæ 
przygotowanej mieszaniny, uwzglê dniaj¹ca iloœæ osób stale 
przebywaj¹cych w pomieszczeniu lub rozcieñczenie 
zanieczyszczeñ do dopuszczalnych stê ¿eñ.
     Normy i przepisy przewiduj¹ od 20 m /h do 50 m /h 
œwie¿ego powietrza na 1 osobê  stale przebywaj¹c¹ w 
pomieszczeniu. O stopniu recyrkulacji decyduje projektant 
instalacji wentylacyjnej, który prowadzi stosowne obliczenia 
zgodnie z przepisami BHP.   
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Filtr Klasa Rodzaj zatrzymywanych zanieczyszczeñ

Zgrubne G3
G4

Owady, w³ókna, w³osy, piasek, gruby py³ atmosferyczny

F5
F6

Dok³adne

Py³ki kwiatowe, gruby py³ atmosferyczny

Py³y atmosferyczne grube i drobne, sadze, zarodniki grzybówF7

F8
F9

Bakterie, mg³a olejowa, sadza

H10
H11
H12

HEPA Bakterie, dym tytoniowy oraz  inne rodzaje dymów i aerozoli

wg danych literaturowych

Klasyfikacja filtrów:

Wymiennik obrotowy

Komora recyrkulacyjna

4

Szeroko stosowanym urz¹dzeniem jest wymiennik krzy¿owy, którego zalet¹ jest brak bezpoœredniego 
kontaktu pomiê dzy powietrzem œwie¿ym a usuwanym. Wymiennik ten zbudowany jest z p³yt blachy aluminiowej 
u³o¿onych i zamocowanych tak by tworzy³y naprzemienne, w¹skie kana³y dla przep³ywu powietrza œwie¿ego i 
usuwanego. Strumienie powietrza omywaj¹ œciankê  i przekazuj¹ sobie ciep³o za poœrednictwem cienkiej blachy 
aluminiowej. Brak mieszania siê  strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego pozwala stosowaæ te 

wymienniki tam, gdzie wystê puje znaczne pogorszenie zapachowe 
w powietrzu usuwanym. W wymienniku krzy¿owym uzyskuje siê  
do 60% temperaturowego odzysku ciep³a. Równie¿ te urz¹dzenia 
produkuj¹ dla nas firmy Heatex i Klingenburg.

   Wszê dzie tam gdzie bezwzglê dnie nie mo¿e dojœæ do zmieszania siê  powietrza œwie¿ego ze zu¿ytym bo w 
pomieszczeniu wentylowanym wystê puj¹ zanieczyszczenia biologiczne lub chemiczne, stosuje siê  odzysk ciep³a 
przy pomocy wymienników, w których transport ciep³a odbywa siê  przy pomocy cieczy poœrednicz¹cej w postaci 
mieszaniny glikolu z wod¹ - wymiennik glikolowy. Umieszczona w powietrzu usuwanym ch³odnica odbiera 
ciep³o z powietrza zu¿ytego a czynnik poœrednicz¹cy, wspomagany pomp¹ transportuje je do nagrzewnicy 
umieszczonej w sekcji nawiewnej powietrza œwie¿ego.

   
W tego rodzaju odzysku ciep³a 
m o ¿ e m y  m a k s y m a l n i e  
spodziewaæ si ê  do 50% 
sprawnoœci temperaturowego 
odzysku ciep³a.
    Ch³odnice i nagrzewnice 
powietrza produkuj¹ dla nas 
takie zak³ady jak GEA Polska 
ze Œwiebodzic, Juwent z 
Warszawy,  P romon t  ze  
Œwiebodzic. Wymienniki te 
wykonane s¹ w postaci stosu 
lamelowego z blachy aluminiowej lub miedzianej, przez 
który przechodzi uk³ad rurek miedzianych po³¹czonych 
kolektorem zasilaj¹cym i powrotnym. Kolektory zasilania 
i powrotu ³¹czone s¹ z centraln¹ instalacj¹ ogrzewania lub 
ch³odzenia obiektu. 

Sekcja wymiennika krzy¿owego

Sekcja nagrzewnicy
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  W zwi¹zku z ha³asem przet³aczanego powietrza, 
powodowanym przez wentylator proponujemy 
zaopatrzenie centrali wentylacyjnej w sekcjê 

t³umienia. Sekcja ta wyposa¿ona jest we wk³ady 
t³umi¹ce, wykonane z niepalnej we³ny mineralnej o 
gruboœci 100 lub 200 mm okrytej welonem 
zapobiegaj¹cym wnikaniu ewentualnych skroplin do 
wnê trza kulisy i porywaniem cz¹stek we³ny. Dostawc¹ 
we³ny jest firma Rockwool, uznany producent w tej 
bran¿y. Standardowo wykonujemy kulisy t³umi¹ce o 
d³ugoœciach 500, 1000, 1500 mm, w zale¿noœci od 
potrzeb.

     Sekcja nawil¿ania s³u¿y dostarczeniu do 
powietrza œwie¿ego odpowiedniej iloœci wilgoci, tak 
by osi¹gn¹æ odpowiedni¹ wilgotnoœæ, oczekiwan¹ 
przez u¿ytkownika. Modu³ nawil¿ania wyposa¿ony 
jest w odpowiednie lance parowe, po³¹czone z 
zewnê trznym urz¹dzeniem wytwarzaj¹cym parê  
wodn¹ lub centralnym system wytwarzania pary na 
obiekcie. U do³u sekcji montowana jest taca ociekowa 
z odprowadzeniem skroplin a na wylocie sekcji 
odkraplacz, dla zatrzymania ewentualnych kropel 
wody. Z regu³y lepszym rozwi¹zaniem jest 
umieszczenie sekcji nawil¿ania w pewnej odleg³oœci 
od centrali wentylacyjnej, w g³ównym przewodzie 
rozprowadzaj¹cym powietrze, w którym przep³yw 
bê dzie bardziej ustabilizowany.

Odkraplacz

Wk³ady t³umi¹ce

6

     Konstrukcja central budowana jest w oparciu o szkielet wykonany z profila zamkniê tego, ze stopu aluminium  o 
przekroju 50x50 mm. Powierzchnia profili konstrukcyjnych jest anodowana w celu zabezpieczenia przed korozj¹. 
W szkielecie osadzone s¹ pokrywy (panele) sta³e i rewizyjne. Panele œcienne z³o¿one s¹ z dwóch kaset, w których 
umieszczona jest niepalna, prasowana we³na mineralna o gruboœci 50 mm.

Filtr kieszeniowy

Profile aluminiowe ze wzmocnieniami

Elastyczne króæce przy³¹czeniowe

Obrotowy wymiennik ciep³a

Rama z profili aluminowych

Rama wentylatora na wibroizolatorach 
z zabezpieczeniem transportowym

Nagrzewnica

Wibroizolatory

Wentylator z napê dem pasowym

Rama noœna

£¹cznik profilu typu “omega”

Naro¿nik aluminiowy

Przepustnica

Budowa:
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przekroju 50x50 mm. Powierzchnia profili konstrukcyjnych jest anodowana w celu zabezpieczenia przed korozj¹. 
W szkielecie osadzone s¹ pokrywy (panele) sta³e i rewizyjne. Panele œcienne z³o¿one s¹ z dwóch kaset, w których 
umieszczona jest niepalna, prasowana we³na mineralna o gruboœci 50 mm.

Filtr kieszeniowy

Profile aluminiowe ze wzmocnieniami

Elastyczne króæce przy³¹czeniowe

Obrotowy wymiennik ciep³a

Rama z profili aluminowych

Rama wentylatora na wibroizolatorach 
z zabezpieczeniem transportowym

Nagrzewnica

Wibroizolatory

Wentylator z napê dem pasowym

Rama noœna

£¹cznik profilu typu “omega”

Naro¿nik aluminiowy

Przepustnica

Budowa:
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    Zewnê trzna kaseta obudowy wykonana jest blachy z pokryciem 
galwanicznym alucynkowym, a wewnê trzna kaseta z blachy 
ocynkowanej. Obudowa centrali posadowiona jest na ramie noœnej 
wykonanej z ceownika z blachy ocynkowanej o standardowej 
wysokoœci 160 mm. W ramie znajduj¹ siê  otwory umo¿liwiaj¹ce 
transport wózkiem wid³owym lub dŸwigiem. Standardowo na 
wlotach i wylotach zamontowane s¹ króæce elastyczne 
umo¿liwiaj¹ce przy³¹czenie urz¹dzenia do sieci przewodów. 

   Wykonanie dachowe central CWD, czyli przeznaczonych do monta¿u na zewn¹trz, wyposa¿amy w zadaszenie 
ociekowe oraz czerpniê  i wyrzutniê  powietrza. Przepustnice na wlotach do centrali umieszczone s¹ wewn¹trz 
obudowy dla ochrony przed obmarzaniem  mechanizmów poruszaj¹cych p³aszczyznami przepustnicy.

Przepustnica Panel wykonany z kaset

Przepustnica

Króciec elastyczny
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     Ze wzglê du na rosn¹ce wymagania stawiane centralom do obróbki powietrza, przede wszystkim dla przemys³u 
farmaceutycznego, elektronicznego, spo¿ywczego a równie¿ szpitali wykonujemy centrale  higieniczne CWH.
Centrale w wersji higienicznej wyposa¿one s¹ miê dzy innymi w:

• wewnê trzne œciany urz¹dzenia ze stali nierdzewnej,

• bloki inspekcyjne u³atwiaj¹ce utrzymanie centrali w czystoœci,

• oœwietlenie niskonapiê ciowe (24V) w blokach inspekcyjnych,

• wizjery umo¿liwiaj¹ce kontrolê  stanu wewnê trznych urz¹dzeñ podczas ruchu,

• przepustnice w wykonaniu szczelnym,

Na ¿yczenie klienta centrale te mog¹ byæ wyposa¿one równie¿ w:

• szkielet ze stali nierdzewnej,

• dodatkowe wanny ociekowe z blachy nierdzewnej z odprowadzeniem wody od spodu centrali,

• bloki sterylizacji z promiennikami UV-E8,

• wymienniki ciep³a w wersji epoksydowanej.

Obudowa wentylatora (w wersji z napê dem pasowym) wyposa¿ona jest w króciec spustowy u³atwiaj¹cy mycie 
wentylatora.

Taca ociekowa

Okno rewizyjneDrzwi rewizyjne na zawiasach
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Formularz zapytania ofertowego:
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Zespó³ nawiewno - wyci¹gowy  w wersji standardowej z 
wymiennikiem krzy¿owym, ogrzewczo - nawil¿aj¹cy.

Przyk³ady oznaczeñ:

3

CW -  ON R - 4L - 76 - 6000 / 400 - MOZNACZENIE: 

Wykonanie
standardowe - CW
dachowe - CWD
higieniczne - CWH
basenowe - CWB

Symbol centrali
Wyci¹gowa - W
Ogrzewcza - O
Ogrzewczo - nawil¿aj¹ca ON
Klimatyzacyjna - K
Specjalna - S

komora recyrkulacyjna - R

Wielkoœæ konstrukcyjna zespo³u
wyk. prawe - 1P-14P
wyk. lewe - 1L-14L

Typ centrali
wg schematu funkcjonalnego

Wydajnoœæ [m /h]
wg tabeli wydajnoœci

Sprê ¿ dyspozycyjny [Pa]

Wykonanie - dostawa zespo³u
wykonanie kompaktowe - K
wykonanie modu³owe - M

CW - ZK R / ON - 4L - 24 - 6000 / 400 - MOZNACZENIE: 

Wykonanie
standardowe - CW
dachowe - CWD
higieniczne - CWH
basenowe - CWB

System odzysku ciep³a
wymiennik krzy¿owy - ZK
wymiennik obrotowy - ZO
wymiennik glikolowy - ZG
komora recyrkulacyjna - R

Symbol zespo³u
wentylacyjny - W
ogrzewczy - O
ogrzewczo - nawil¿aj¹cy - ON
ogrzewczo ch³odz¹cy - OC
klimatyzacyjny - K
specjalny - S

Wielkoœæ konstrukcyjna zespo³u
wyk. prawe - 1P-14P
wyk. lewe - 1L-14L

Typ zespo³u
wg schematu funkcjonalnego

Wydajnoœæ [m /h]
wg tabeli wydajnoœci

Sprê ¿ dyspozycyjny [Pa]

Wykonanie - dostawa zespo³u
wykonanie kompaktowe - K
wykonanie modu³owe - M

3

Centrala ogrzewczo  - nawil¿aj¹ca z recyrkulacj¹
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Centrale 
wentylacyjne i
klimatyzacyjne

www.wentylacje.pl
wentylacje@home.pl

 

1. BIOTON - Macierzysz k/Warszawy

2. Hotel „BAZUNY” - 

3. Centrum Us³ugowo Handlowe „WIERZYCA” - Starogard Gdañski

4. Ostróda Yacht sp. z o.o. - Ostróda

5. Basen Politechniki Gdañskiej - Gdañsk

6. 

7. Laboratorium szczepionek - zamówienie rz¹du holenderskiego

8. Zajezdnia autobusowa - Starogard Gdañski

 

Koœcierzyna

Salon Mercedesa - Szczecin

Realizacje:

     Wykonanie higieniczne naszych central  potwierdza  Atest Higieniczny PZH.
     
   Badania wytrzyma³oœciowe obudów oraz szczelnoœci osadzenia filtra F9 

wykona³o dla nas niezale¿ne laboratorium Hermes mieszcz¹ce siê w Gdañskim 

Parku Naukowo - Technologicznym, co zosta³o potwierdzone œwiadectwem z 

badañ.

  W standardzie do ka¿dego naszego urz¹dzenia do³¹czamy Deklaracjê 

Zgodnoœci z norm¹ PN-EN 1886, Dokumentacjê Techniczno - Rozruchow¹ oraz 

gwarancjê.


