
MIKrovent® je inovativen lokalni 

prezračevalni sistem, ki neprestano 

dovaja svež zrak v prostor in poskrbi 

za 100 % izmenjavo zraka pri zaprtih 

oknih in ohranja toploto v prostoru.

REŠITEV JE MIKROVENT

mikrovent.si

IZMENJAVA ZRAKA,  OHRANITEV ENERGIJE  IN  VARČEVANJE

  Da 90 % časa preživimo v zaprtih prostorih?

  Da je vaša spalnica zjutraj zatohla, vi se pa 
zbujate neprespani?

  Da je notranji zrak 5 krat bolj onesnažen kot 
zunanji?

   Da je za normalno delo in bivanje v prostoru 
treba zamenjati celoten zrak vsaki 2 uri?

  Da vas ponoči zebe, ker spite pri odprtem 
oknu?

  Da 50% plačane toplotne energije porabite za 
prezračevanje?
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 PREZRAČEVALNI SISTEM

MIKrovent®

Rekuperacija toplote do 95 % pri 100% izmenjavi zraka.

V A R N O S T I 
K A K O V O S T I 
PRIHRANKOV

LET



TEHNIČNI PODATKI
Prezračevalni sistem MIKrovent® 30 MIKrovent® 60 MIKrovent® 120

Pretok zraka [m3/h] 10–30 20–60 40–120

Vračanje toplote (η1) (v %) do 87 do 95* do 90*

Priključna napetost [V] AC/DC 230/12 & 110/12

Potrebna moč [W] do 20 do 50 do 75

Dimenzije [mm] 180 / 130 / 160 1500 / 300 / 230

Območje delovanja zunanje temp. [°C] od -25 do 50

Šumnost*** [dB]  do 35 do 40

Senzorji Temperatura / Vlaga / CO2
** / VOC**

*    Pri maksimalnem pretoku zraka s F7 filtrom po EN308** na zahtevo.
**     Senzorja CO2 in VOC po želji kupca.
***  Pri 8 dB dušenja v prostoru.

PRIZNANJA
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 ZAKAJ MIKrovent?

Brez 
zunanjega hrupa

Prihranki
do 40%

Rekuperacija
toplote do 95 %

Pretok zraka
do 120 m3/h

Daljinski nadzor  
s pametno napravo

Daljinski
nadzor

MIK je slovensko, družbeno odgovorno podjetje 
z več kot 28-letno tradicijo in 200 zaposlenimi.

Ohranimo energijo. PRIHRANIMO.

PREDNOSTI

  Odvaja odvečno vlago iz prostora in preprečuje 
nastanek zidne plesni.

  S pomočjo filtrov očisti zrak in poskrbi za 
zdravo bivalno okolje in prijetno počutje.

  Poskrbi za 100% izmenjavo zraka in s pomočjo 
vgrajenega rekuperatorja zagotavlja prihranek 
pri ogrevanju v prostoru.

  Preprečuje prepih in onemogoča vdor insektov.

   Preprečuje vdor zunanjega hrupa.

   Enostavna montaža.

   MIKrovent izpolnjuje pogoje  
za pridobitev subvencije EKO sklada.

Srebrni
ceh

Zlata 
zvezda

POKLIČITE BREZPLAČNO
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