
РЪКОВОДСТВО
За монтаж на клапаните Aereco

за производителите и монтажниците на дограми

Нагнетателен прозоречен клапан ЕММ

Предназначение
Автоматичните влагорегулируеми нагнетателни устройства (прозоречни клапани) ЕММ и ЕНА
(наричани по-нататък ПК) са предназначени за постоянно дозиране на притока на свеж външен
въздух в помещението, в зависимост от влажността в него. Устройството позволява постоянно
да се осъществява въздухообмен (вентилация), без да се отварят прозорците. Според здравос-
ловните норми за един човек са необходими не по-малко от 30 куб. м свеж въздух на час.

Какво представлява вентилацията?
Вентилацията представлява постоянен въздухообмен в помещенията. Съгласно съществува-
щите строителни и здравословни норми, всяко жилищно помещение (апартамент) трябва да има
система за вентилация, която да отделя въздуха от помощните помещения (кухни, бани, тоа-
летни). За да работи ефективно тази система, пропорционално на изтегления въздух трябва да
постъпва свеж външен въздух. В повечето от българските жилища първата част на тази си-
стема (изтеглянето на мръсния и влажен въздух) съществува. За осигуряване на достатъчно
свеж, здравословен въздух допреди няколко години не се правеше нищо, защото дограмите на
жилищата не бяха добре уплътнени и пропускаха достатъчно въздух. С подмяната им обаче с
нови PVC и алуминиеви дограми жилищата се херметизираха, а въздухът стана нездравосло-
вен за дишане. Появи се и един доста досаден проблем – конденз, влага и мухъл в домовете. По-
следните изследвания доказват, че те са изключително вредни за здравето. Ето защо,
поставянето на устройства, осигуряващи приток на свеж въздух, стана жизнено необходимо. Про-
зоречните клапани Аереко са едно успешно, интелигентно и икономично решение на тези про-
блеми.

Разлики между прозоречния клапан Аереко и открехнатия прозорец
Първо, прозорецът трябва постоянно да се отваря и затваря, докато клапаните Аереко автома-
тично регулират притока на въздух.
Второ, през отворения прозорец в помещението постъпва повече от необходимия по норматив
външен въздух, при което през студените зимни дни помещението се изстудява бързо и прека-
лено много. Клапаните Аереко са изключително икономични – при ползването им температурата
в жилището се понижава незначително и незабележимо за обитателите.
Трето, ако живеете на шумна улица, отваряйки прозореца си вие значително намалявате звуко-
изолационната му характеристика – от 30-32 dB (колкото е шумоизолацията на стандартен
стъклопакет) до 17-18 dB. А все пак сте платили за тази звукоизолация. Ползвайки Аереко вие
имате от 37 до 54 dB.
Четвърто, открехнатият прозорец, особено ако живеете на нисък етаж, крие потенциална опас-
ност от нежелани посещения.
Същите забележки се отнасят и за прозорците с вертикално отваряне. Освен това, хладният
въздух през зимата (който е по-тежък от топлия) създава усещане за течение и дискомфорт.

Конструкция на прозоречен клапан ЕММ

ПК ЕММ се състои от три отделни части:
1. Външна козирка – монтира се на външната част на прозореца с цел предпазване на отвора
от външни атмосферни замърсявания и насекоми.
Разработен е в два варианта:



ASAM (Стандартен)

A-EMM (Акустичен – с шумоизолация)

2. Монтажна планка – монтира се на вътрешната страна на дограмата. Дава възможност за
регулиране на наклона на струята външен въздух – вертикално нагоре или под ъгъл.

3. Прозоречен клапан, който се монтира на монтажната планка.

Клапанът има подвижен изпълнителен механизъм, регулиращ количеството на подавания въздух.
Неговата работа се управлява от специален датчик за влага.

Вертикален поток Наклонен поток

Датчик - изпълнителен механизъм



Принцип на работа на клапана EMM

Принципът на работа на прозоречния клапан се основава на изменение на големината на вход-
ния му отвор, в зависимост от относителната влажност на въздуха в помещението.
Движението на въздуха през клапана се осъществява при условие, че в жилището съществува
пасивна или активна вентилация, т.е. има ефективно работещи вентилатори, отдушници и ре-
шетки в баните, тоалетните, кухните.

Управление на клапана ЕММ
- автоматичен режим
Включва се с помощта на черната ръчка – долно положение.
При този режим автоматично се регулира подаването на свежа струя, в
зависимост от влажността на въздуха в помещението.
- режим на минимално проветряване
Включва се с помощта на черната ръчка – горно положение.
Този режим на работа на клапана е предназначен за намаляване на при-
тока на външен въздух в случай на силни ветрове и студове (изключи-
телно ниски температури – под минус 20-30 градуса С, или вятър над 20
м/сек).

Техническите характеристики на ЕММ можете да намерите на адрес:
http://www.bezvlaga.com/wp-content/uploads/emm-tehn-har.pdf

Допълнителни аксесоари за прозоречните клапани EMM
Телескопичен канал 11501AL
Предназначен е за монтиране заедно с клапаните EMM на кухи системни профили. Служи за
изолиране на вътрешните части на алуминиевия профил от външния въздух.

Крива на изменение на количеството входящ
въздух в зависимост от влажността в

помещението за различните модели ЕММ
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Шумоизолация на прозоречните клапани Аereco
Тъй като цялата продукция на Aereco се произвежда във Франция, данните за шумоизолацията
в таблиците са посочени съгласно ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ, а именно EN20140 Part 10.
Подробности за шумоизолационните характеристики можете да прочетете на адрес:
http://www.bezvlaga.com/teoria/shum/

Условия за експлоатация

- Прозоречните клапани се използват при задължително функциониране на пасивна или ак-
тивна вентилационна система. Препоръчително е помещенията да са отопляеми зимно време.
- Вкарваният отвън въздух трябва да може да се движи безпрепятствено в посока от прозореца
с клапана към санитарните възли или кухнята, в които са разположени всмукателни устройства
(вентилатори или решетки). Входната врата на жилището трябва да бъде добре уплътнена.
Вратите между стаите (с монтирани на прозорците клапани) и вратите на санитарните възли или
кухнята не трябва да се затварят плътно – т.е. трябва да имат малък процеп между вратата и пода
или специална вентилационна решетка в долния край на вратата с цел безпрепятствено движе-
ние на въздуха в посока към отдушника.

Препоръки за монтаж
Прозоречните клапани могат да бъдат поставени практически на всички видове профили от PVC,
дърво, алуминий или комбинациите от тях.
• Препоръчително място за монтаж – в горната част на прозореца, така че входящата струя
въздух, постъпващ през клапана, да бъде насочена към тавана.
• Препоръчително разположение – хоризонтално. Черната ръчка за управление на режимите
да е разположена отляво отгоре (за ЕММ).
• Препоръчителен размер на технологичния отвор (прорез, който се прави с фреза) върху пе-
рото на крилото и съосно на перото на касата: 2 бр. 10мм х 134мм с 22мм между тях. По този
начин се осигурява достатъчна здравина на оставащата част от дограмата. Допуска се прорезът
да бъде с ширина до 12 мм, в зависимост от профила – целта е да не се наруши целостта на гу-
меното уплътнение и да не остане прекалено тънка и слаба част в края на перата на крилото и
касата (за по подробна информация виж схеми за монтаж, където са дадени схемите за монтаж
за различните видове профили. ↓
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1. За херметизирани прозорци от PVC
Стандартно прозоречният клапан ЕММ се монтира на мястото на затваряне на крилото към ка-
сата (най-горната част на крилото, в най-тънката му част). На чертеж 1 е представен вариант за
монтаж върху профил REHAU Basic

2. За херметични прозорци от дърво
Препоръките за монтаж на клапаните са аналогични, като при PVC профилите (вижте чертеж).
Препоръчително е вътрешната повърхност на отвора да се намаже в влагоустойчив лак.

3.За специфични прозоречни конструкции се консултирайте в офисите на Елси-М.



Поддръжка
Прозоречните клапани Aereco не се нуждаят от специална поддръжка. Почистват се един-два
пъти в годината, в зависимост от замърсеността им (това зависи от замърсеността на външния
въздух). Полепналият прах по решетката на външната козирка се премахва с прахосмукачка,
четка или по друг начин механичен начин. Корпусът на устройството се забърсва с леко на-
влажнена кърпа. Не трябва да се използват абразивни или химически агресивни почистващи
препарати.
Образуващото се понякога петно от прах над клапана също се забърсва с кърпа.
НЕДОПУСТИМО Е КЛАПАНЪТ ДА СЕ МИЕ ПОД ВОДНА СТРУЯ ИЛИ ДА СЕ МОКРИ.

Гаранционен срок
Гаранционният срок е две години (от датата на закупуването). Гаранцията не важи за случаите
на механична повреда, причинена в процеса на монтажа или експлоатацията.
Хидрорегулируемият датчик, вграден в клапаните EMM има безсрочна гаранция.
Гаранционни условия
1. Гаранцията е действителна само при наличие на фактура или квитанция, на които са указани
датата на покупката, типът на устройството и наименованието на фирмата-дистрибутор.
2. Гаранцията не покрива ремонта при повреди, предизвикани от монтаж и експлоатация, които
не са съобразени с инструкциите на производителя.
3. Гаранцията не е действителна, ако серийният номер, указан на устройството, е заменен, из-
трит или е невъзможно да се прочете. В този случай устройството трябва да се върне на фир-
мата-дистрибутор.

В случаите, когато не са изпълнени препоръките за монтаж и условията за експлоатация, СД
Елси-М не гарантира аеродинамичните характеристики на оборудването и очакваното равнище
на комфорт.

Нуждата от прозоречен клапан
Обикновено клиентите, които са решили да сменят дограмата си с нова, добре уплътнена, не се
решават да си поставят прозоречни клапани, защото фирмите основно рекламират отличната
херметизация на съвременните дограми. И макар че хората ясно осъзнават необходимостта от
свеж въздух в дома си, те се отнасят болезнено чувствително към темата за уплътнението и
съхраняването на топлината в помещенията. Едва когато започнат проблемите с конденза,
влагата и мухъла, започват активно да се интересуват от начините за премахването им (на нашия
сайт може да се запознаете с всички предлагани на пазара влагоуловители, влагопоглъщатели,
специални бои и др., които обаче дават само времеменни резултати в борбата в влагата).
Ние ви препоръчваме да поставите прозоречни клапани на дограмата си още при нейното
производство - от фирмата-производител, в заводски условия.
Необходимо е клиентите да се убедят сами, че клапаните Aereco в никакъв случай няма да
понижат качествата на тяхната дограма, тъй като при монтажа им не се нарушава целостта на
уплътнението, а освен това клапаните притежават вградена шумоизолация, която е с показатели
за шумоизолация по-високи от тези на стъклопакета. При монтаж на специална външна козирка
шумоизолацията може да се повиши допълнително.

Рекламации на прозоречните клапани Aereco
Ето няколко примера за възможни рекламации:

1. «Клапанът е счупен, това е заводски брак.»
Контролът на продукцията на Aereco във Франция е много строг, така че вероятността да бъде
допуснат заводски брак е минимална. Клапанът може да бъде повреден в процеса на експлоа-
тация.



Ако на клапана ЕММ не работи черната ръчка за принудително затваряне, тази повреда не води
до блокиране на подвижната пластина и устройството продължава да работи ефективно.
От какво може да бъде причинена тази повреда? След блокиране с черната ръчка (поставяне
в режим на минимален поток на въздуха) не бива да се опитвате ПРИНУДИТЕЛНО да отваряте
подвижната пластина. Тя се регулира единствено посредством датчика за влага.

2.«Клапанът не работи, пластината е постоянно отворена, очевидно датчкикът не дей-
ства».
Причината за подобна «повреда» обикновено е външна намеса на потребителя. Не бива да се
превърта с отверка винта, намиращ се в отвора на корпуса – той се регулира само в завод-
ски условия. НЕ БИВА да се разглобява корпусът на клапана или да се променят заводските на-
стройки.
Причина за блокиране на движението на пластината може да бъде попаднали отпадъчни ма-
териали от профила (стружки, отломки), които блокират клапана в отворено положение. Не-
обходимо е монтажниците да са информирани за този евентуален проблем и добре да почистят
отвора и дограмата от полепналите частици, преди окончателно да поставят клапана.

3. «През зимата, когато се доближа до прозореца, усещам въздушната струя от клапана.»
Причина за това е единствено неправилният монтаж, т.е. потокът на външния въздух трябва да
е насочен нагоре, към тавана, а не надолу.
КЛАПАНЪТ ЕММ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МОНТИРАН ТАКА, ЧЕ ВЪЗДУХЪТ ДА ОТИВА НАГОРЕ – т.е.
черната ръчка да се намира в горната лява част на корпуса на клапана.
Грешката се поправя много лесно – клапанът се отделя от монтажната планка и се поставя пра-
вилно.

4.«В жилището ми е студено и смятам, че причина за това са клапаните».
Трябва да е ясно, че клапаните Aereco не са отоплителен уред. Жилището трябва да е добре

отоплено, за да се чувствате комфортно, независимо дали имате прозоречен клапан или не.

5.«В жилището ми стана по-шумно, откакто сложих прозоречни клапани»
Шумът в жилището не може да се свързва с клапаните. Съвременната шумоизолация на стъкло-
пакетите е силно преувеличена. Основният източник на шум в градовете е транспортът, а той е
съсредоточен в диапазона 100-500 Херца (средно 250 Херца). Именно в този диапазон се на-
мира резонансната честота на стъклопакетите с дебелина 30-40 мм, при които звукоизолацията
е минимална. Така че причината за лошата звукоизолация са тънките стъклопакети
Сумарната звукоизолация на цялата дограма е около 30 dB и тя е за сметка на добрата
звукоизолация на високите честоти, които са малко при градския шум.
Клапаните Aereco заемат отвор, който е само 0.5% от целия прозорец, така че не могат да по-
влияят на сумарната шумоизолация. Освен това клапаните Aereco са с допълнителна шумоизо-
лация.

6.«Клапанът е замръзнал – на корпуса му има лед и скреж.»
Това е възможно да стане при температури под минус 35 градуса, но и в този случай клапаните
продължават да функционират, въпреки заскрежаването.

При неправилна експлоатация също е възможно да се появи заледяване по клапана. Ето някои
случаи:
а) Стаята има врата, след която има херметически затворен коридор. Вследствие на това
външният въздух не може да влиза през клапана и не може да циркулира. При много ниски
температури и липса на движение на въздуха корпусът на клапана се охлажда и по него се
появява конденз и лед.



Проблемът се решава по следния начин - вратата на стаята трябва да има прорез в долната си
част (1-1,5 см) или да не се затваря плътно. При неправилно функциониране на вентилацията в
дома (например ако съседите от горните етажи са прекъснали отдушника) се появяват
аналогични проблеми.

б) Вентилацията работи нормално, вратата не се затваря плътно, но пак се появява скреж.
Ако при много ниски температури сте затворили клапана, потокът на свеж въздух ще е минимален
и недостатъчен. Влажността в помещението веднага ще се увеличи. Замръзване на клапана няма
да настъпи, но може да се появи скреж по корпуса му.
Трябва да се знае, че дори в този случай клапанът продължава да функционира. Не бива да се
жертва вентилацията за сметка на съхранението на температурата в помещението.

7. «Клапанът не работи.»
Случва се подвижната пластина да застане неподвижно в минимално отворено положение (5
куб.м/час). Това обаче не е повреда, а означава, че въздухът в помещението е сух. Клапаните
Aereco са програмирани така, че ако в помещението няма хора и влагоотделяне, те икономисват
топлина, пропускайки по-малко външен въздух.

8. Общи забележки за «нестандартни» клиенти.
Усещането за комфорт е субективно при всеки човек. Дори при данните от научните изследвания
за влиянието на параметрите на микроклимата (температура, влажност и т.н.) се взема под
внимание мнението на 80% от хората, участващи в даден експеримент, т.е. при какво съчетание
на температура и влажност 80% от хората казват, че се чувстват комфортно, а останалите 20%
– „не много комфортно”.
В България, за разлика от редица други западноевропейски страни, хората обръщат повече
внимание на топлината в домовете си, а не на качествата на въздуха, който дишат. Освен това
човек веднага забелязва дали в дома му е студено или топло, но без специална апаратура трудно
може да определи концентрацията на въглероден двуокис или радон например.
Затова хората трябва да са наясно какво ще постигнат с монтажа на клапаните Aereco.
Тези, които системно не отопляват достатъчно жилищата си, откриват по-рано нуждата от
клапаните Aereco, отколкото хората, които поддържат температура 24-25 градуса в домовете си,
тъй като при по-висока температура относителната влажност на въздуха е по-ниска. Това обаче
не означава, че добре отопляваните жилища нямат нужда от прозоречен клапан. За да
гарантирате здравословен въздух за цялото семейство, при добре отоплявано жилище трябва да
си монтирате клапан с приток на въздух 11-35 или 17-35 куб.м/час, а не 5-35 куб.м/час.

За други нестандартни ситуации можете да ни пишете на e-mail: bezvlaga@gmail.com
Ще се опитаме да ви отговорим изчерпателно.
Схеми за монтаж на прозоречните клапани върху различни видове PVC, алуминиеви и дървени
профили ще намерите на нашия сайт: www.bezvlaga.com


