
Mrčes? Zatohlost?

 KONDENZACIJSKA VLAGA?    

PREZRAČEVALNI SISTEM

Vlaga? Plesen? Slab vonj? Pomanjkanje
kisika?

Temeljito in Varčno prezračevanje prostorov



www.moxture.com

KONDENZACIJSKA
VLAGA

Vlaga, plesen, slab vonj, pomanjkanje
kisika, prah, alergeni … !?

 

EDINSTVEN  REKUPERACIJSKI
PREZRAČEVALNI SISTEM REO2



KONDENZACIJSKA/PROSTORSKA VLAGA
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Pri kondenzacijski vlagi se plesen razvije kot posledica trajnejše obremenitve z vlago v
samem prostoru. 

Pri tem velja pravilo, da najprej izbruhne na najhladnejših mestih, ki so običajno posledica
toplotnih mostov.

Na razvoj plesni tako vplivajo trije bistveni dejavniki:

- Višina relativne vlage v prostoru.
- Temperatura v samem prostoru.
- Temperatura površine na kateri se pojavlja plesen.

Vsi ti trije dejavniki pogojujejo točko
rosišča. Ta določa, pri kateri
temperaturi in relativni vlagi bo
prihajalo do pojava kondenza na
površinah.



PROBLEM:

Učinkovito in pravilno zračenje je dobro zagotoviti skozi vse letne čase. Posebej zahtevno obdobje
za pravilno zračenje pa je pozimi, ko ljudje intenzivno varčujejo z energijo. Pogosto prav na račun
kakovosti zraka. Najbolj problematična so stanovanja v hišah in večstanovanjskih objektih, kjer so v
bližnji preteklosti množično menjavali klasična okna s hermetično zaprtimi PVC ali ALU okni. Termo
stekla, nepropustni PVC okenski in vratni okvirji ter nepropustne fasadne izolacije so pripomogle k
velikim prihrankom toplote, ki pa so žal pogosto tudi na račun slabe kakovosti zraka.
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Zaradi dobre zrakotesnosti sodobnih novih in obnovljenih stanovanjskih
objektov je vse bolj ogrožena kvaliteta zraka v bivalnih prostorih. 
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Le redke energetske sanacije večstanovanjskih blokov in individualnih hiš vključujejo tudi
vgradnjo pravilnega in učinkovitega sistema zračenja. Če torej v takšnem stanovanju ali hiši
želite dihati resnično svež, kakovosten in zdrav zrak, morate ta odlično izolirana okna
dnevno odpreti na stežaj kar nekajkrat. To pa pomeni, da je potrebno v hladnejših mesecih
mrzel in svež zrak dnevno večkrat segreti od recimo zunanjega minusa do sobne
temperature, s čimer se skoraj v celoti izniči namen še tako dobre toplotne izolacije stavbe.
Toda, večkratno zračenje skozi okna in vrata, zrak v prostoru samo ohladi in osveži, ne
zagotavlja pa njegovega kroženja. Za odpravo ali preprečitev plesni pa je nujno, da zrak v
prostoru neprestano rahlo kroži in odvaja na prosto kondenzacijsko vlago, ki je glavni vir
zelo nevarne zidne plesni. 



REŠITEV:

REO2 – LOKALNI DVOCEVNI PREZRAČEVALNI
SISTEM Z REKUPERACIJO
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Je namenjen za temeljito in varčno prezračevanje prostorov z
rekuperacijo, kar pomeni, da topel odpadni zrak, med potovanjem
na prosto, temeljito segreva svež vstopni zrak.



Glavna posebnost sistema REO2 je edinstven patentiran prenosnik toplote, ki je v celoti
izdelan iz ekspandiranega stiropora, posebne toplotno prevodne folije in lepila. Hkrati v
enem kosu predstavlja ohišje, zračne kanale, izmenjevalec toplote ter zvočno in termično
izolacijo zraka med pretokom, zato je izdelava REO2 sistema konkurenčna in cenovno
dostopna. 

REO2 modul-izmenjevalec je izredno lahek, nima sestavnih delov, ki bi se lahko pokvarili,
zato JE TRAJEN, površinsko utrjen in fino obdelan. Sistem zahteva le od 0,75 m2 do 1,3 m2
prostora v debelini od 16 do 19 cm, odvisno od tipa izmenjevalca ter potreb naročnika.
Običajno se preprosto prilepi na strop ob zunanji steni prostora ali vgradi v viseče
stropove.
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Za manjše objekte, kot so bivalni zabojniki, počitniške prikolice ali avtodomi, kjer sta teža
in prostor izredno omejena, kakovostno zračenje pa je še posebej pomembno, se lahko
konstrukcija REO2 izmenjevalca toplote prilagodi tako, da je njegova velikost največ 50 x
100 cm in debeline od 8 do 10 cm. 

REO2 sistem je patentiran pri URS-IL pod št. 25751.
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zelo tiho, 
brez toplotnih mostov in 
morebitnega hrupa od zunaj. 

Za razliko od ENOCEVNIH stenskih sistemov REGENERACIJE zraka, kjer se izmenjujeta
izstopni in svež vstopni zrak skozi eno in isto stensko odprtino, se pri sistemu REO2 čist in
odpaden zrak ne mešata in ne ustvarjata podtlaka ali nadtlaka v prostoru. 

Zaradi ločenih poti zraka in konstantne izmenjave toplote med odpadnim in svežim
zrakom, gre pri sistemu REO2 za t.i. REKUPERACIJO. Izmenjava toplote s tem ne poteka
kampanjsko, kot pri regeneraciji, ampak konstantno, zato je izkoristek toplote večji, zrak
pa čistejši. 
Dve odprtini v steni, kjer se nahajata dva cevna ventilatorja, sta v celoti prekriti z
izmenjalcem toplote, zato deluje sistem 



Med delovanjem vstopni in izstopni zrak potujeta znotraj ohišja, izdelanega iz
površinsko utrjenega stiropora po dveh ločenih, kačasto speljanih izdolbenih kanalih,
ki sta pregrajena s posebno folijo za prenos toplote. Zaradi velike dolžine poti zraka po
kačasto zavitih kanalih in odlične toplotne prevodnosti pregradne folije, je čas prenosa
toplote iz izhodnega na vhodni zrak, za razliko od večine stenskih sistemov, dovolj dolg za
konstanten in temeljit prenos toplote.
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"Rada imava bolj žive barve, a REO2 sva pustila takšnega, kot sva ga dobila", sta po treh mesecih povedala Marta in Janez in dodala: "
ODLIČNO dela, skoraj ga NI SLIŠATI, zrak je ČUDOVIT in kar ne moreva verjeti, da nama 

TOPLOTA, po zamenjavi celotnega zraka v sobi, skoraj nič NE PADE.
Vse kaže, da se bova tudi PLESNI znebila enkrat za vselej, kar bova seveda videla čez čas, saj sva šele vse prebarvala na novo.

Res sreča, da sva vas našla. Sva že imela predračun za veliko dražji sistem, ki pa si ga k sreči nisva mogla privoščiti".
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En rekuperator REO2 zadostuje za temeljito prezračevanje prostora velikosti
do 45 m2. Uporabniki sistema REO2 so posebej zadovoljni s prezračevanjem v
kopalnici, kjer se prostor po tuširanju precej hitro posuši, ni več vonja po
zatohlosti ali celo plesni, temperatura v prostoru pa ostane skoraj enaka, kot
pred zračenjem.
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REO2 sistem je prejemnik ZLATEGA PRIZNANJA za INOVACIJO LETA 2022 pri
GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE ZA KOROŠKO.



PREDNOSTI PREZRAČEVALNEGA SISTEMA REO2

PRIHRANEK PRI OGREVANJU - ZIMA
Zaradi velike dolžine poti zraka po kačasto zavitih kanalih in odlične toplotne
prevodnosti pregradne folije, je čas prenosa toplote iz izhodnega na vhodni zrak, za
razliko od večine stenskih sistemov, dovolj dolg za konstanten in temeljit prenos
toplote.
Efektivna stopnja vračanja toplote po evropskih standardih in metodi EN308 znaša 78% 

TIHO DELOVANJE
Sistem deluje izredno tiho (17 db) in ga je moč z regulatorjem obratov skoraj
popolnoma utišati.

PRIHRANEK PRI HLAJENJU - POLETJE
Zaradi velike dolžine poti zraka po kačasto zavitih kanalih in odlične toplotne
prevodnosti pregradne folije, je čas prenosa hladnega zraka iz izhodnega na vhodni
zrak za razliko od večine stenskih sistemov, dovolj dolg, da ohladi vhoden zrak.
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BREZ DRAGIH VZDRŽEVALNIH STROŠKOV IN SERVISIRANJA
REO2 modul-izmenjevalec je izredno lahek, nima sestavnih delov, ki bi se lahko
pokvarili, zato JE TRAJEN, površinsko utrjen in fino obdelan.

REO2 porabi za delovanje 32 W električne energije na uro, kar pomeni 0,43 W/h
na 1m3 zamenjanega zraka pri polnem delovanju.

NIZKA PORABA ELEKTRIKE

REO2 sistem je patentiran pri URS-IL pod št. 25751.
Vse različice RO2 sistema imajo CE certifikat. 

PATENT IN CERTIFIKATI
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Ugodno        Enostavno       Trajno 

REO2 je edinstven patentiran prenosnik toplote, ki je v celoti izdelan iz
ekspandiranega stiropora, posebne toplotne prevodne folije in lepila.

V enem kosu predstavlja ohišje, zračne kanale, izmenjevalec toplote ter zvočno in
termično izolacijo zraka v pretoku.
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CENIK   
1x

1.081,86€

2x
3-4x

MOXTURE REO2

Cena našega prezračevalnega sistema MOX-REO2  s komplet inštalacijo in
montažo je:

 

V primeru interesa za naš prezračevalni sistem REO2 nam sporočite in bomo
pripravili ponudbo samo za vas.

z vključenim
9,5% DDV

MOXTURE REO2

5x+

MOXTURE REO2

MOXTURE REO2

2.055,53€

 4.868,37€

2.985,93€

5% popust
8% popust

10% popust

od

od

Zagotovite si svoj REO2 in v svoj dom vnesite  svež zrak brez izgube toplote.

z vključenim 9,5% DDV
z vključenim 9,5% DDV

z vključenim 9,5% DDV



PLESEN

"Razlog, zakaj je plesen tako nevarna,
je ta, da so njene spore tako majhne,
da se jih na glavo bucike lahko naseli

tudi do 250.000."
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Še malo o plesni...



PLESEN - TIHI UBIJALEC

Plesen, takšno ali drugačno, najdemo v skoraj vsakem stanovanju. Ker niso vse plesni nevarne in je
njihovo toksičnost običajno mogoče dokazati zgolj z laboratorijskimi preiskavami, vendar jo je
priporočljivo vedno odstraniti. Spore plesni se enostavno in hitro prenašajo. Prilepijo se na
gostitelja – človeka, žival, čevlje – ali pa v stanovanje pridejo celo skozi odprto okno. Nato se
ugnezdijo v vlažnem delu stanovanja in se začnejo razmnoževati. Najpogosteje je to na vlažnem lesu,
stenah, tleh, kartonu in celo bombažnih izdelkih. Če začne plesen poseljevati naše domove, lahko to
postane izjemno nevarno za zdravje. 

Pojavijo se lahko alergije, infekcije, poškodbe kože, ožilja in številne druge bolezni.

Pri ljudeh se kot posledica izpostavljenosti plesni najpogosteje pojavljajo alergije in pomenijo
reakcijo na nekaj ekstremno nevarnega in v skrajnih primerih celo smrtno nevarnega. 
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Razlog, zakaj je plesen tako nevarna, je ta, da so njene spore tako majhne, da se jih na glavo bucike
lahko naseli tudi do 250.000 in lahko prodrejo v obrambne mehanizme organizma. Ko enkrat prodrejo
v telo, se začnejo kopičiti v spodnjem delu pljuč in preko pljuč preidejo v krvni obtok. 

To lahko prepreči pljučem, da bi prenašala kisik v krvni obtok in povzroči brazgotinjenje pljuč,
poškodbo drugih organov in v najslabšem primeru smrt.

Pazite se toksičnosti plesni. Glede na to, da 90 odstotkov časa preživimo v zaprtih prostorih,
moramo zagotoviti, da bodo naši domovi zdravi. A na žalost večinoma niso. 
Dolgotrajna izpostavljenost črni plesni tako lahko povzroči zastrupitev organizma, saj plesen
sprošča toksine. 
Zastrupitev se kaže z glavoboli, kašljem, vnetjem grla, težavami s sinusi, vročino, vrtoglavico ter
slabostjo in je lahko, če je ne odkrijemo in začnemo pravilno ter hitro zdraviti, tudi smrtno nevarna.
Poškoduje lahko tudi notranje organe, ožilje, kožo …

V najhujših primerih lahko plesen poškoduje notranje organe in povzroči celo odpoved organov
pri ljudeh.
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Do tega pride, če spore plesni prodrejo v človeško telo in začnejo kolonizirati določene organe, se
hraniti z njimi in medtem sproščati mikotoksin, ki je nevaren za ljudi. 

Mikotoksin je nevaren za vse notranje organe, vključno s srcem, pljuči in reproduktivnimi
organi. Učinki izpostavljenosti plesni na reproduktivne organe še niso dobro raziskani, vendar pa so
raziskave pokazale, da so imele ženske, ki so bile dlje časa izpostavljene črni plesni, težave z
zanositvijo in da so doživele več spontanih splavov. Izpostavljenost pa je nevarna tudi za plod, saj so
študije primerov pokazale, da so nekateri otroci, katerih matere so bile med nosečnostjo
izpostavljene plesni, trpeli zaradi krvavitev v pljučih.

Mikroskopski pogled plesni.
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Bolezenska stanja.



MOXTURE, sanacija vlage d.o.o.
Kolodvorska cesta 2

1290 Grosuplje

031-255-228

office@moxture.com
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www.facebook.com/moxture

Kontaktirajte nas še danes:

Spremljajte nas tudi na:
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