
PORADNIK dla tych,
którzy chcą mieszkać zdrowo i wygodnie

świeże powietrze na zawołanie

Firma Bartosz Sp.j. działa w branży inżynieryjno-sani-
tarnej od 1990 roku. Dzięki fachowej wiedzy opartej 
na wieloletnim doświadczeniu, jak również ciągłemu 
doskonaleniu się, stawiamy czoło wymaganiom 
współczesnego rynku. Gwarantujemy najbardziej 
efektywne, sprawdzone technologie. Proponujemy 
bogatą gamę wyrobów, zapewniając jednocześnie 
naszym klientom sprawną i kompleksową obsługę.
Od 2000 roku, kiedy wprowadziliśmy na rynek rewela-
cyjny polski patent na spiralny wymiennik ciepła, w ra-
mach spółki prężnie rozwija się dział wentylacji. Zalety 
wymiennika ciepła BARTOSZ - wysoki odzysk ciepła  
i niskie koszty eksploatacji, zyskały zaufanie i zadowole-
nie użytkowników.

W naszej ofercie znajdą Państwo:
•  kompletne zestawy i centrale wentylacyjne do domów 

jednorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej
•  centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła do obiektów 

przemysłowych (wykonane jako jednostki wewnętrzne 
lub zewnętrzne)

•   centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne
•   automatykę sterującą układem wentylacji

Firma Bartosz Sp.j. posiada również bogate 
doświadczenia w dziedzinie uzdatniania wody.
Jesteśmy producentem:
•   zestawów hydroforowych
•  stacji uzdatniania wody (w tym AquaVital do domów 

jednorodzinnych)
• pompowni ścieków i wód deszczowych

Firma Bartosz Sp. j. Bujwicki, Sobiech
ul. Sejneńska 7,  
15-399 Białystok
tel. (085) 745 57 12 w. 70, 38, 39 
fax (085) 745 57 11
wentylacja@bartosz.com.pl 
www.bartosz.com.pl,  
www.bartoszwentylacja.pl

przedstawiciel

Rekuperator jest „sercem” układu wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła. Na polskim rynku mamy do 

czynienia z kilkoma typami rekuperatorów. Każdy z nich ma 
swoje mocne i słabe strony, dlatego podejmując decyzję o 
wyborze optymalnego dla siebie rozwiązania inwestor powi-
nien dokładnie porównać parametry oferowanych urządzeń 

oraz koszty zakupu i eksploatacji. Wielu producentów podaje 
teoretyczną sprawność centrali w warunkach idealnych, war-
to jednak zapytać o sprawność w warunkach rzeczywistych, 
przy różnych trybach pracy. Tylko dokładne porównanie pa-
rametrów i analiza przewidywanych kosztów eksploatacji po-
zwoli wybrać rekuperator optymalny dla Państwa potrzeb.

Porównanie rekuperatorów

Schemat ideowy przepływu Strumieni powietrza w wymienniku Spiralnym BartoSz

Rodzaj rekuperatora Mocne strony Słabe strony

krzyżowy • �prosta konstrukcja (brak części ruchomych, 
pewność działania)

•  niski poziom odzysku ciepła, ok. 50-60% 
•  brak odporności na ujemne temperatury 

(rekuperator może ulegać szronieniu  
i zamarzaniu już w temp.-5°C)

•  przeciwdziałanie szronieniu wymaga 
zastosowania nagrzewnic na wlocie 
świeżego powietrza, co przekłada się 
na dodatkowe koszty eksploatacyjne lub 
spowolnienia pracy wentylatora nawiewnego, 
co obniża sprawność systemu wentylacji

obrotowy •  odzysk ciepła na poziomie ok. 80% •  możliwość mieszania się strumieni powietrza 
wywiewanego z nawiewanym

•  dodatkowy pobór energii elektrycznej 
wymagany do wprawienia w ruch wymiennika

•  brak odporności na ujemne temperatury 
(możliwość szronienia już przy temp. -5°C)

•  występują części ruchome, co zwiększa 
poziom hałasu i awaryjność urządzenia

przeciwprądowy •   odzysk ciepła powyżej 80% 
ze względu na większą powierzchnię 
wymiany ciepła niż w rekuperatorach 
krzyżowych (strumienie powietrza płyną 
równolegle w przeciwnych kierunkach)

•  prosta konstrukcja (brak części ruchomych)

•  brak odporności na ujemne temperatury 
•  przeciwdziałanie szronieniu wymaga 

zastosowania nagrzewnic na wlocie 
świeżego powietrza, co przekłada się 
na dodatkowe koszty eksploatacyjne lub 
spowolnienia pracy wentylatora nawiewnego, 
co obniża sprawność systemu wentylacji

spiralno-
przeciwprądowy 
(wymiennik 
BARTOSZ)

•  odzysk ciepła na poziomie 85-92%
•  prosta konstrukcja (brak części ruchomych)
•  odporność na szronienie nawet przy bardzo 

niskich temperaturach
•  szczelność na poziomie 99,9% 

zapobiegająca mieszaniu się strumieni 
powietrza wywiewanego z nawiewanym

•  duże gabaryty

+16°C

+20°C

-18°C

-14°C



porÓwnaJ
Wentylacja 
bez odzysku 

ciepła

Wentylacja z odzyskiem 
ciepła

wymiennik 
krzyżowy 
sprawność 

50%

wymiennik  
Bartosz 

sprawność  
85%

ilość powietrza 
[m3/h] 500 500 500

zapotrzebowanie 
na ciepło na cele 
wentylacji [kW]

3,78 1,89 0,57

zapotrzebowanie 
na ciepło w ciągu 
sezonu grzewczego 
[kW]

12 247 6 124 1 847

koszt wytworzenia 
jednostki ciepła 
[zł/kW]

0,21 0,21 0,21

koszt ogrzewania 
na cele wentylacji 
[zł/sezon grzewczy]

2 571,91 1 285,96 387,83

ZAŁOŻENIA: średnia temperatura zewnętrzna -1ºC, kotłownia 
gazowa, dwunastogodzinna praca wentylacji na podwyższonej 
wydajności, dwunastogodzinne wyciszenie nocne, temperatu-
ra w pomieszczeniu +20ºC
2 184,08 zł -  roczne oszczędności pomiędzy wentylacją z od-

zyskiem ciepła Firmy Bartosz Sp.j. a wentylacją 
bez odzysku ciepła

   898,13 zł  -  roczne oszczędności pomiędzy wymiennikiem Fir-
my Bartosz Sp.j. a wymiennikiem krzyżowym

Budujemy dom… i przed nami najtrudniejszy wybór – 
pomiędzy domem, jaki sobie wymarzyliśmy a domem, 

na jaki możemy sobie pozwolić. Argumenty ekologiczne 
i rachunek ekonomiczny przemawiają za budową domu 
energooszczędnego, który charakteryzuje się wysoką ter-
moizolacyjnością i szczelnością. Szczelny dom ma swoje 
zalety, ale ma też wadę – „nie oddycha” i zastosowanie 
tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej niewiele tu zmieni. 

Budownictwo energooszczędne wymaga zastosowania 
wentylacji mechanicznej, której działanie polega na wy-
mianie powietrza w pomieszczeniach, wymuszonej przez 
urządzenia mechaniczne (wentylatory, centrale wenty-
lacyjne itp.). Tego rodzaju system wentylacji w kontro-
lowany, optymalny sposób będzie sterować nawiewem 
świeżego i wywiewem zużytego powietrza, ograniczając 
straty energii związane z niekontrolowaną wymianą, z 
którą mamy do czynienia w przypadku wentylacji gra-

witacyjnej. Zastosowanie wentylacji mechanicznej na-
wiewno-wywiewnej pozwala skutecznie usunąć z domu 
zużyte powietrze o nieprzyjemnej woni, pozbawia też 
budynek nadmiernej wilgoci, prowadzącej do powsta-
wania pleśni i grzybów. Dzięki zastosowaniu filtrów,  
w które każda centrala wentylacyjna musi być wyposażo-
na, kontrolowana jest także jakość powietrza nawiewa-
nego do pomieszczeń. Stosowane standardowo filtry klasy 
EU4 z wysoką skutecznością (ok. 90%) eliminują z powie-
trza nawiewanego pyłki kwiatowe, kurz i pył. Ogranicza-
ją też przedostawanie się dymu, sadzy i mgły olejowej. 
To dodatkowa zaleta systemu wentylacji mechanicznej, 
szczególnie istotna i doceniana przez alergików.

Jeśli inwestując w energooszczędność w trakcie bu-
dowy domu, liczymy na niskie rachunki za ogrzewanie w 
przyszłości, do wentylacji mechanicznej powinniśmy do-
dać odzysk ciepła (rekuperację). 
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Spiralny przeciwprądowy wymiennik ciepła BARTOSZ typu 
powietrze-powietrze wykonany jest z folii aluminiowej  

i blachy ocynkowanej zwijanej spiralnie. Ukształtowany w for-
mie walca wymiennik konstrukcyjnie podzielony jest na dwie 
niezależne od siebie przestrzenie: powietrza nawiewanego 
oraz powietrza wywiewanego. Obie przestrzenie są oddzie-
lone uszczelnieniem, zapewniającym dokładną separację stru-
mieni powietrza. Spiralna konstrukcja wymiennika powoduje, 
że powietrze przepływa w nim po okręgu, przeciwprądowo  
i zarazem częściowo krzyżowo. Charakterystyczną cechą wy-
miennika Bartosz jest wysoki rzeczywisty odzysk ciepła na 
poziomie 85-92% oraz brak szronienia i zamarzania, nawet w 
bardzo niskich temperaturach. Oznacza to, że przy panującej 
na zewnątrz temperaturze -20°C i temperaturze powietrza 
usuwanego na poziomie +20°C, powietrze napływające do po-
mieszczeń będzie miało temperaturę ok. +14°C. Zadaniem in-
stalacji c.o. będzie więc podgrzanie powietrza w pomieszcze-
niu najwyżej o kilka, a nie kilkanaście stopni, jak by to miało 
miejsce w przypadku tradycyjnego wietrzenia czy wentylacji 
bez odzysku ciepła. Efektem będą niższe rachunki za ogrze-
wanie.  Odporność wymiennika na szronienie oznacza z kolei 
brak konieczności stosowania nagrzewnic czy opcji odszrania-
nia, a co za tym idzie brak dodatkowych kosztów eksploatacji. 
Osiągane przez wymiennik spiralny parametry zostały stwier-
dzone przez Katedrę Ciepłownictwa Politechniki Białostockiej, 
a potwierdzone odrębnymi badaniami w Akademii Górniczo 
– Hutniczej w Krakowie.

Z myślą o budynkach jednorodzinnych Firma BARTOSZ 
przygotowała na bazie spiralnego wymiennika ciepła 

zestawy wentylacyjne:
VENA 3 o wydajności maks. 350 m3/h, co odpowiada po-
wierzchni użytkowej domu do 150 m2 
VENA 4 o wydajności maks. 500 m3/h, co odpowiada po-
wierzchni użytkowej domu do 200 m2. 
Do większych obiektów polecamy zestawy CNWB o wyż-
szej wydajności.
W skład zestawu VENA 3 i VENA 4 wchodzą: 
•  spiralny wymiennik ciepła WS,
•  dwa wentylatory kanałowe: zasilane prądem zmiennym 

(wykonanie ST) lub stałym (elektronicznie komutowa-
ne, wykonanie EC),

•  dwie komory filtracyjne z wymiennym wkładem filtra-
cyjnym klasy EU4 (istnieje możliwość zastosowania fil-
trów wyższej klasy na indywidualne zamówienie),

•  uniwersalna konstrukcja do montażu wymiennika  
w pozycji stojącej lub leżącej (minimalny kąt nachyle-
nia 15°),

•  zestaw montażowy wentylatorów,
•  obejście wymiennika (tzw. by-pass).
Oba zestawy przewidziane są do zabudowy kanałowej, 
która wymaga od instalatora pewnej wiedzy specjali-
stycznej i staranności wykonania, ale w zamian daje sze-
rokie możliwości konfiguracji całego systemu i rozmiesz-
czenia poszczególnych urządzeń (filtrów, wentylatorów 
oraz elementów do ewentualnej obróbki powietrza)  
w pomieszczeniu. Ma to szczególne znaczenie przy in-
stalacji w pomieszczeniach gospodarczych o stosunkowo 
niewielkich gabarytach. Optymalnym miejscem do mon-
tażu zestawu wentylacyjnego jest nieużytkowe poddasze 
(przy skośnym dachu wymiennik może być montowany  
w wersji podwieszanej). 

STW-1 STW-2

•  praca w trybie ręcznym (wg indywidualnych nastaw 
użytkownika) lub automatycznym (do wyboru 5 czaso-
wych programów pracy)

•  regulacja wydajności wentylacji poprzez sterowanie 
prędkością obrotową wentylatorów

•  pomiar temperatury: zewnętrznej (na czerpni), nawie-
wanej (w kanale) oraz w pomieszczeniu (przy panelu 
operatorskim)

•  sterowanie urządzeniami dodatkowymi (maks. 2 urzą-
dzenia do wyboru: by-pass, GWC, nagrzewnica, chłod-
nica)

•  sygnalizacja zabrudzenia filtrów

•  praca w trybie ręcznym (wg indywidualnych nastaw 
użytkownika) lub automatycznym (do wyboru 5 czaso-
wych programów pracy)

•  regulacja wydajności wentylacji poprzez sterowanie 
prędkością obrotową wentylatorów

•  pomiar temperatury: zewnętrznej (na czerpni), nawie-
wanej (w kanale), wywiewanej (na wyrzutni), GWC (na 
kanale) oraz w pomieszczeniu (na wyciągu z pomiesz-
czenia, przy panelu operatorskim lub opcjonalnie w od-
ległości maks. 2 m od panelu)

•  sterowanie urządzeniami dodatkowymi (maks. 5 urzą-
dzeń do wyboru:  by-pass, GWC, nagrzewnica, chłod-
nica, pompa ciepła, przepustnice odcinające

•  sygnalizacja zabrudzenia filtrów, awarii wentylatorów
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Układ sterowania wentylacją optymalnie dostosowu-
je ilość i temperaturę nawiewanego powietrza do 

potrzeb użytkowników. Automatyka składa się z dwóch 
współpracujących ze sobą urządzeń:

•  modułu wykonawczo-pomiarowego, zlokalizowanego  
w pobliżu centrali wentylacyjnej, do którego podłączo-
ne są wszystkie czujniki i urządzenia pracujące w cen-
trali (wentylatory, siłownik, presostaty różnicy ciśnień, 
czujniki temperatury)

•  panela operatorskiego, za pomocą którego użytkownik 
programuje i nadzoruje pracę wentylacji; panel umiesz-
czany jest w miejscu dogodnym dla użytkownika.

Automatyka i sterowanie

wymiennik spiralny Bartosz Zestawy Vena

Vena 3
Schemat SyStemu wentylacJi mechaniczneJ z odzySkiem ciepła

Jaka wentylacja?

dobry system rekuperacyjny powinna wyróżniać:

•  wysoka sprawność odzysku ciepła przy ilości powie-
trza nawiewanego do wywiewanego w stosunku 1 : 1;

•  odporność rekuperatora na szronienie, która eliminuje 
nagrzewnice powietrza nawiewanego lub opcję od-
szraniania; 

•  szczelność wymiennika - nie dopuszcza do mieszania 
się powietrza zużytego z czystym;

•  duża powierzchnia wymiany oraz długa droga przepły-
wu obu strumieni powietrza;

•  przeciwprądowy przepływ powietrza przez wymien-
nik;

•  sterowanie automatyczne, dostosowujące intensyw-
ność wymiany powietrza do rzeczywistych potrzeb.

Wymiennik ciepła

Wentylatory kanałowe

Filtry kieszeniowe   

By-pass wewnętrzny
+ siłownik

2

2

4

1

3

3

Wydajność powietrza   - 350 m3/h
Spręż dyspozycyjny     - 290 Pa
Filtry klasy    - EU4
Sprawność temperaturowa  - 85 - 92 %
Max. pobór mocy         - 40-260 W
Max. pobór prądu        - 2 x 0,55 A
Zasilanie                      - 230 V / 50 Hz
Masa netto                  - 62 kg

Wydajność powietrza   - 500 m3/h
Spręż dyspozycyjny     - 350 Pa
Filtry klasy    - EU4
Sprawność temperaturowa  - 85 - 92 %
Max. pobór mocy         - 60 - 340 W
Max. pobór prądu        - 2 x 0,60 A
Zasilanie                      - 230 V / 50 Hz
Masa netto                  - 64 kg

100%

90%

80%

70%

100 200 300 400 500 600

100%

50%RH

35%RH

C
iś

n
ie

n
ie

d
y
sp

o
z
y
c
y
jn

e
[P

a
]

S
p
r a

w
n
o
ść

te
m

p
e
r a

tu
ro

w
a

[%
]

90%

80%

70%100

200

300

400

100 150 200 250 300 350

50%RH

35%RH

100

200

300

400

Wydajność powietrza [m /h]
3

C
iś

n
ie

n
ie

d
y
sp

o
z
y
c
y
jn

e
[P

a
]

S
p
r a

w
n
o
ść

te
m

p
e
r a

tu
ro

w
a

[%
]

Wydajność powietrza [m /h]
3

Vena 4

SyStem montażu rekuperatora Vena daJe możliwość doStępu do wSzyStkich Jego elementÓw

powietrze świeże

kondensat
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WYRZUTNIA

powietrze usuwane

NAWIEW

powietrze świeże

WYCIąG

powietrze usuwane

Do zestawów VENA 3 i VENA 4 proponujemy automatykę 
typu STW-1 i STW-2, z nowym panelem sterowania (na 
zdjęciu powyżej). Od drugiego kwartału 2011 r. dostępny 
także sterownik STW-3.




