
Prezračevalni sistem

MIKrovent®

Princip delovanja

 Dovodni ventilator sesa zunanji zrak 
skozi vstopno rešetko in filter za zu-
nanji zrak, ter ga potiska skozi pa-
tentno zaščiten prenosnik toplote v 
prostor. Kapilarni prenosnik toplote 
(rekuperator) ima tri standardne 
dolžine 267, 467 in 667 mm, tako 
da ga lahko prilagajamo za različne 
dolžine MIKroventov.

 Odvodni ventilator sesa topel zrak 
pod stropom in ga preko filtra in 
prenosnika toplote potiska na pros-
to. Ker je zrak pod stropom običaj-
no najbolj topel in tudi najbolj one-
snažen rešimo na ta način kar dve 
težavi: izkoriščamo toploto zraka, ki 
ima pri gretju s konvektivnimi ogre-
vali običajno temperaturo nad 20°C 
in odvajamo najslabši del zraka iz 
prostora.

*odvisno od modela in količine zraka.

Dovaja sveži zrak in 
zagotavlja do 87% 
rekuperacije toplote zraka*

ENODRUŽINSKA
HIŠA

0-300 m3/h

0-30 m3/h

0-30 m3/h

3 sobe

soba in 
dnevni prostor

0-30 m3/h
MIKrovent®

0-30 m3/h
MIKrovent®

5x
MIKrovent

5 x 30 m3/h = 150 m3/h
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Tehnični podatki 

Načini vgradenj

Samostojna horizontalna vgradnja

Samostojna vertikalna vgradnja

Lmin
15 mm

Lmin 

15 mm

Lmin
15 mm

MIKrovent

MIKrovent

MIKrovent

Zunanja stran - razdalja med odprtinama

Zunanja stran Notranja stran v prerezu

Razdalje od zidu (stene)

Razdalje od zidu

L1 = 960 mm
L2 = 1160 mm
L3 = 1360 mm

130 mm

160 mm

Lv = 806 mm
Lv = 1006 mm
Lv = 1206 mm

ø100 mm

Premer odprtin v zidu

ø100 mm

ø76 mm

ø76 mm

Standardne dolžine

L1 =  960 mm
L2 =  1160 mm
L3 =  1360 mm

Prilagodljiva 
pozicija izhoda 
napajalnega kabla

strop

zidzid

zid
Lv = 806 mm
Lv = 1006 mm
Lv = 1206 mm

Lv = 806 mm
Lv = 1006 mm
Lv = 1206 mm

ø100 mm

Premer 
odprtin  
v zidu

ø100 mm

strop

strop

Lv ... L vgradnje

Lmin       15 mm

Lmin    15 mm

okrogel zračnik 
120x120 mm

Notranja stran v prerezu

160 mm

notranja cev ø76 mm

protipovratna loputa

okrogel zračnik 120 mm
odprtina v steni ø100 mm

MIKrovent
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Tehnične lastnosti

Sestavni deli

Vgradnja ob okno

Prikaz vpiha sveža zraka v prostor

Zunanji zrak

Odvod zraka
iz prostora

Avtomatika

Dovod zraka

Filter za zrak
iz prostora

Filter 
za zunanji zrak

Ohišje iz Al
profila

Zaključna rešetka

* Zunanja rešetka in povezovalni kanal sta sestavni del izdelka.

Prezračevalni sistem MIKrovent® 100

Pretok zraka m3/h 10–30

Priključna napetost (V) AC/DC 230/12 in 110/12

Potrebna moč (W) 4-21

Vračanje toplote (η1) do (v %) 71-87

Šumnost pri dušenju 8 dB v prostoru* 25-35

*  Predmet preliminarnih meritev. Podatki o porabi elektrike zajemajo transformacijo in regulacijo 
na priključku aparata. Pridržujemo si pravico spremembe tehničnih podatkov.

Zunanja stran Notranja stran v prerezu Notranja stran

Lv = 806 mm
Lv = 1006 mm
Lv = 1206 mm

MIKrovent

steklosteklo

krilokrilo

okvir

razširitevrazširitev

zidzid

15 mm
15 15razširitev

razširitev

krilo

okvir

ø100 mm

120 mm

ø100 mm

Lv

radiator

160 mm
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Ventilatorji

Filtri

Prenosnik toplote - PT

PTC grelnik

Mikrovent 100 ima vgrajena dva ventilatorja z visokim izkoristkom, enega 
za dovod in enega za odvod zraka. Ventilatorja poganjata elektronsko kr-
miljena motorja z visokim izkoristkom. Pretok zraka je zato mogoče zve-
zno nastavljati.

Standardno  so vgrajeni filtri 
kakovosti F5 (MERV 12 ÷14 po 
ASHRAE) na dovodu in G4 (MERV 
4÷8) na odvodu. Na voljo so tudi 
ogleni filtri (AO) ali filtri za večkra-
tno uporabo F5 in G4. Večja kako-
vost filtrov povečuje tudi pretočne 
upore, zato se nekoliko poveča 
tudi poraba elektrike in zmanjša 
največji pretok. Z aparatom lahko 
dobavimo filtre po želji naročnika.

Prenosnik toplote ali rekuperator je patentiran in služi za predgrevanje 
zunanjega zraka s toploto zraka, ki ga odvajamo iz prostora. Narejen je iz 
polipropilenskih plošč z mikrokanali, ki zagotavljajo visok prenos toplote. 
Prenosnik toplote lahko po potrebi čistimo z vodo, poleg tega pa se na 
gladkih stenah ne prijemlje prah. Na zunanji zrak se ne prenašajo vonjave 
in vlaga. Prenosnik toplote ima na obeh straneh ustji za usmerjanje zraka.  
PT lahko v celoti recikliramo.

Pri zelo nizkih zunanjih temperaturah se zrak, ki ga odvajamo iz prostora 
ohladi pod temperaturo kondenzacije in kondenzat bi na izstopu pričel 
zmrzovati. Da to preprečimo je za področja, kjer so zelo ostre zime pri-
poročljivo vgraditi grelnik zunanjega zraka. V ta namen se lahko vgradi v 
MIKrovent 100 posebni polprevodniški grelnik PTC, ki samodejno vzdržuje 
temperaturo zunanjega zraka na zahtevano temperaturo, običajno med 0 
÷ +5°C. PTC grelnik se vgrajuje po želji naročnika.



Zaščita pred zmrzaljo

Zasun

Senzorji temperature, vlage in CO2

Daljinski upravljalnik

Zaradi visokega izkoristka se lahko, pri nizkih zunanjih temperaturah in občasnem obratovanju naprave, v rekupe-
ratorju pojavi kondenzat na strani odvodnega zraka. Mikrovent ima zato posebno teflonsko cevko, po kateri nastali 
kondenzat odvajamo na stran svežega zraka, ki vstopa in vsebuje običajno zelo malo vlage. S tem vračamo del vlage 
v prostor, posebno tedaj, kadar imamo vgrajen grelnik svežega zraka. Do kondenzacije običajno prihaja ob zagonu 
naprave pozimi in kadar naprava deluje samo občasno ter v primeru visoke vlage v prostoru.

MIKrovent je edini lokalni prezračevanik, ki ima motorizirane zasune, ki zap-
rejo dovod in odvod zraka skozi aparat, kadar ta ne deluje. S tem zagotavlja-
mo, da se prostor v času, ko ne obratuje, ne hladi ali greje. Zaradi naravnega 
vzgona ali vetra lahko skozi zunanje rešetke vdira hladen ali topel zrak in s 
tem vpliva na njeno energijsko učinkovitost. Mikromotorji zaprejo oba kana-
la tudi v primeru, da zmanjka elektrika, saj imajo za pogon poseben električ-
ni akumulator – samopolnilno baterijo.

Mikrovent 100 je standardno opremljen s tipalom za temperaturo zraka na izstopu. Če je ta 
temperatura 1°C +/- 1 K, potem se prične zmanjševati količina dovedenega zraka, tako, da 
ostane temperatura zraka na izstopu nad zmrziščem. V primeru, da je MIKrovent 100 opre-
mljen z grelnikom zraka se grelnik zraka vklopi in količina se ne spreminja in je odvisna od 
nastavljene količine.
Kadar imamo vgrajen senzor za vlago v prostoru in naprava deluje avtomatsko, je količina 
zraka odvisna od vlage v prostoru. Količina zraka se spreminja od minimalne pri relativni 
vlagi v prostoru 40% ali manj, do maksimalne pri relativni vlagi 60%.
Kadar imamo vgrajen senzor za koncentracijo CO2 v prostoru in naprava deluje avtomatsko, 
je količina zraka odvisna od koncentracije CO2 v prostoru. Količina zraka se spreminja od 
minimalne pri koncentraciji CO2 v prostoru 800 ppm ali manj,  do maksimalne pri koncen-
traciji CO2 v prostoru 1000 ppm.

Daljinski upravljalnihk služi za 
upravljanje MIKroventa na daljavo. 
Vsebuje tipko za vklop – izklop in 
tipke za spremembo količine zraka. 
Ima tudi uro, s katero lahko nastavi-
mo dnevno, nočno in tedensko delo-
vanje MIKroventa 100.
Na prikazovalniku lahko kaže uro ali 
temperature v prostoru.

Samodejne lopute 
Mikrovent 100 ima poleg motornih zasunov tudi samodejne lopute na vsto-
pni in izstopni strani,  ki ju odpira tok zraka. Ko naprava ne deluje sta zaprti 
in preprečujeta vstop mrčesa ali prahu v dovodni in odvodni kanal.
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Delovanje MIKroventa

Elektro povezava

Režimi delovanja Naprava ima 4 obratovalne režime:

M -   MANUAL je režim, ki je namenjen trajnemu obratovanju. Uporabnik lah-
ko nastavlja količino zraka od minimalne do maksimalne (od 8 do 30 
m3/h zunanjega zraka) glede na velikost prostora njegovo uporabo in 
želeno šumnost. V času obratovanja sta oba zasuna z elektro motornim 
pogonom odprta. Ob izklopu naprave se ventilatorja izklopita, zasuna se 
zapreta.

A -  AUTO namenjen je avtomatskemu prezračevanju. Hitrost delovanja MIK-
roventa uravnavajo senzorji vlage in temperature.

O -  OUT - Odvajanje zraka iz prostora je režim, pri katerem deluje samo 
ventilator, ki odvaja zrak iz prostora v okolico. Ta režim uporabljamo za 
kuhinje brez kuhinjske nape, pralnice, likalnice in podobne prostore. V 
tem režimu odvajamo zrak iz prostora in ustvarjamo v prostoru podtlak. 
Ob vklopu deluje naprava z minimalno količino zraka, ki jo lahko poljubno 
spremenimo in tako nastavimo želeno intenzivnost odvoda zraka iz pros-
tora. Naprava se nahaja v tem režimu dokler uporabnik ne preklopi na kak 
drug režim delovanja.

I -  IN - Dovajanje zunanjega zraka je način delovanja, ki je uporaben za na-
ravno hlajenje prostorov. V tem režimu deluje samo ventilator, ki dovaja 
zunanji zrak v prostor. Pozimi lahko ta režim uporabimo za prezračevanje 
prostorov z odprtim kaminom. V kuhinjah s kuhinjsko napo z odvodom 
zraka na prosto nam služi za dovod svežega zraka v prostor. Uporabnik 
lahko nastavi količino zraka od minimalnega do maksimalnega, odvisno 
od potreb. Dovod hladnega zraka od zunaj ustvari v prostoru nadtlak. Ta 
način delovanja naprave omogoča podhlajevanje prostorov in zmanjšuje 
stroške hlajenja s klimatskimi napravami. Če uporabljamo napravo v skla-
du z navodili in dovajamo hladen svež in suh zrak v prostor, lahko tudi 
zmanjšujemo relativno vlago v prostorih. Naprava se nahaja v tem načinu 
delovanja dokler uporabnik ne preklopi na kak drug režim delovanja.

•  Če so zunanje temperature poleti višje od temperature prostora in če je relativna vlaga zunaj večja od relativne 
vlage v prostoru, potem je smiselno prezračevalno napravo izklopiti. V režimu delovanja AUTO se bo naprava izklo-
pila sama.

MIKrovent
L
N 
PE

AC ~ 230 V

MIKrovent 100 priključimo na omrežje 
230V/50Hz po priloženem navodilu s 
kablom, ki je pri napravi. 

PRIkLjUčITeV MORA OPRAVITI ZA 
TO USPOSOBLjeNA OSeBA.

Tega režima ne smemo uporabljati v prostorih s kaminom in 
odprtim ognjem v času uporabe. Uporaba je zaradi vnosa CO 
v prostor smrtno nevarna!
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Prednosti MIKroventa

Ključ za naročanje

•  Zagotavlja zdravo, kakovostno in varčno prezračevanje 
prostora pri zaprtem oknu.

•  Zagotavlja do 68 % prihrankov pri stroških nakupa, 
vgradnje, delovanja in vzdrževanja v primerjavi z 
podobnimi prezračevalnimi sistemi.

•  Predstavlja do 4x nižji strošek začetne investicije v 
primerjavi s centralnim prezračevalnim sistemom. 

•  Ne potrebuje dodatnih kanalov za distribucijo zraka, 
torej odpadejo tudi stroški čiščenja in porabe elektrike za 
distribucijo po kanalih.

•  Ohranja vse funkcije zaprtega okna, kot n.pr. varovanje 
pred vlomom, zvočna in toplotna izolacija pred zunanjimi 
vplivi.

•  Preprečuje prepih, vdor zunanjega prahu in hrupa, 
nastanek plesni in ugodnih življenjskih pogojev za pršice 
itd.

•  Je enostaven za uporabo in omogoča popolno 
prilagoditev delovanja (ročno ali avtomatsko upravljanje). 

•  Omogoča vgradnjo senzorjev za vlago v prostoru in VOC 
(plinskih  organskih snovi).

• Omogoča možnost priklopa na centralni nadzorni sistem.

•  Z uporabo kakovostnih pralnih filtrov (F7, F8) za sveži 
zrak čisti vstopajoči zrak in olajšuje življenje alergikom.

• Je lahko del razširitvenega profila okna in zato nevpadljiv.

•  Idealen pri toplotni sanaciji obstoječih stavb ali v 
novogradnjah, saj ne potrebujemo kanalov za razvod 
zraka

• Lahko se prilagodi vsaki dimenziji okna.

•  Zagotavlja prezračevanje skladno z zahtevami SIST/EN 
standardov in predpisov o energetski učinkovitosti stavb 
(PURES iz 1.3.2009).

MIKrovent 100/V/C1/A0/C/P/L1

L1 -  dolžina

P -  PTC grelnik

C - senzor CO2

A0 - filter

C1 - barva RAL

V - tip montaže

100 - model

L1 ...  960 mm
L2 ...  1160 mm
L3 ...  1360 mm

A0 ... Ogljeni filter

C1 ... RAL 9006
C2 ...  RAL 9007
C3 ... RAL 9016

V ...    Vertikalni
HL ...    Horizontalni levo
HD ...    Horizontalni desno

Problem čiščenja kanalov
V centralnih prezračevalnih napravah se skozi leta uporabe 
naberejo manjše nečistoče in na njih se ustvarijo kolonije 
bakterij, plesni ali drugih škodljivcev. Zato je treba kanale 
od časa do časa očistiti in dezinficirati. Tudi najboljši filtri 
tega ne preprečujejo, saj v času, ko naprava ne deluje, priha-
ja do manšega kroženja zraka po kanalih. Čiščenje negladkih 
ali pa gladkih kanalov s koleni in prehodi je izjemno zahte-
ven, težak in relativno drag postopek. Zato mnoge države 
že razmišljajo, da bi v stanovanjih in individulanih stavbah v 
katerih izvedba otežuje čiščenje, prepovedali vgradnjo cen-
tralnih prezračevalnih naprav. Lokalni prezračevalni sistemi 
teh težav nimajo.

RAL 9007 RAL 9006 RAL 9016

Barve MIKroventa



Tehnični opis

MIKrovent je lokalna prezračevalna naprava za zidno ali nadokensko vgradnjo. Uporabna je za novogradnje ali adap-
tacije. Ima daljinskim sistem upravljanja in 4 načine delovanja. Sistem je sestavljen iz protitočnega visoko-učinko-
vitega prenosnika toplote - rekuperatorja in zvezno nastavljivih ventilatorjev za dovod in odvod zraka, ki imata 
elektronsko kontrolirane motorje z visokim izkoristkom. Naprava ima dva filtra: za zunanji zrak razreda F7 in za zrak 
iz prostora razreda G4. Po želji pa se lahko dobavijo tudi filtri z aktivnim ogljem ali pralni filtri. Opremljena je  z av-
tomatsko proti-zmrzovalno zaščito, dvema loputama za zaščito pred zunanjimi vplivi,  dvema motoriziranima zasu-
noma, ki tesno zapirata dovod in odvod in s tem, posebno pri visokih stavbah preprečujeta naravno prezračevanje 
v času, ko naprava ne obratuje. Poleg tega ima naprava na dovodnem in odvodnem kanalu tudi samodejne lopute, 
ki se odpirajo pod vplivom toka zrak iz ali v napravo. Zaščitne rešetke proti padavinam, mrčesu ali vetru so sestavni 
del dobave. Naprava ima prostorsko ločena priključka za dovajanje in odvajanje zraka, da s tem preprečimo mešanje 
odvodnega in zunanjega zraka. 

Zrak iz prostora se 
zajema na najvišjem 
mestu, kjer je 
najtoplejši in najbolj 
onesnažen.

Zunanji predgreti zrak na 15 do 
18°C dovajamo ob oknu navzdol 
usmerjen levo ali desno, kjer se 
meša s toplim zrakom, ki se dviga 
nad ogrevalom, ki je običajno pod 
oknom in se dogreje na temperatu-
ro prostora. Tok mešanice zraka se 
odkloni od okna in usmeri v sredino 
prostora, ki ga prezračujemo.

Dvigajoč topel zrak npr. iz radiatorja.

MIK, d.o.o., Celjska cesta 55, 3212 Vojnik  •  t 03 425 50 50  •  f 03 425 50 60  •  e mik@mik-ce.si  •  s mik-ce.si


