
WENTYLACJA DOMÓW WIELORODZINNYCH

SYSTEM

œwie¿e powietrze
w ka¿dym mieszkaniu



SYSTEM

Jak dot¹d przed szerokim stosowaniem rekuperacji w 
budynkach wielorodzinnych powstrzymywa³y deweloperów 
dwie bariery: wysokie koszty instalacji i brak skutecznych 
rozwi¹zañ technicznych.  System VENA Lux znosi te bariery, 
spe³niaj¹c oczekiwania zarówno lokatorów, jak i deweloperów. 
Tym pierwszym gwarantuje w ich w³asnym, wymarzonym „M” 
œwie¿e, wolne od kurzu i py³u powietrze o temperaturze 
dostosowanej do indywidualnego poczucia komfortu cieplnego 
mieszkañców. Deweloperom zaœ oferuje skuteczne 
rozwi¹zanie problemu wentylacji (co niew¹tpliwie podnosi 
standard mieszkañ), a tak¿e dodatkow¹ powierzchniê u¿ytkow¹ 
lokali, uzyskan¹ dziêki likwidacji kana³ów wentylacji 
grawitacyjnej. System VENA Lux to oryginalny uk³ad wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, którego istotnym 
wyró¿nikiem jest wentylowanie ka¿dego mieszkania 
indywidualnie, niezale¿nie od pozosta³ych. 

Firma BARTOSZ wype³nia istotn¹ lukê w ofercie 
budownictwa wielorodzinnego  wprowadza na rynek 
skuteczny i ekonomiczny System VENA Lux do 
wentylacji mieszkañ. Sprawna wentylacja to 
gwarancja w³aœciwego klimatu pomieszczeñ i 
dobrego samopoczucia mieszkañców. Jednak 
stosowane dziœ rozwi¹zania nie sprawdzaj¹ siê. 
Wentylacja grawitacyjna w szczelnych budynkach 
nie wytwarza ci¹gu powietrza (jej dzia³anie oparte 
jest bowiem na nieszczelnoœci stolarki i infiltracji), a w 
nie wietrzonych pomieszczeniach rozwijaj¹ siê 
grzyby i pleœnie. Z kolei przy zastosowaniu wentylacji 
z okiennymi nawietrznikami, zim¹ do mieszkañ 
dostaje siê nieprzyjemny ch³ód. Oszczêdni lokatorzy 
zaklejaj¹ kratki, tym samym niestety skazuj¹c siê na 
wilgoæ w mieszkaniu. 

W budownictwie energooszczêdnym wentylacja 
mechaniczna z odzyskiem ciep³a (rekuperacja) sta³a 
siê koniecznoœci¹ i upowszechniaj¹cym siê 
standardem w przypadku domów jednorodzinnych. 
Dlaczego osoby decyduj¹ce siê na mieszkanie w 
budynkach wielorodzinnych maj¹ byæ pozbawione 
komfortu œwie¿ego, czystego powietrza we w³asnym 
mieszkaniu?

Zabudowa kana³ów wentylacyjnych mo¿e kryæ w sobie jeszcze 
wiele innych instalacji. Na wizualizacji obok anemostatów 
pokazano punktowe oœwietlenie.

Zabudowa drzwiczek rewizyjnych (na wizualizacji celowo 
wyró¿niona kolorem b³êkitnym) mo¿e nawi¹zywaæ do wystroju 
kuchni. Serwisowanie przewidziane jest raz na rok i obejmuje 
obowi¹zkow¹ wymianê filtru powietrza oraz przegl¹d 
wentylatora i automatyki.

System VENA LuxWentylacja grawitacyjna

ZALETY

WADY

- niskie koszty inwestycji
- nie zu¿ywa energii elektrycznej

- dzia³a niezale¿nie od czynników zewnêtrznych
- indywidualne ustawianie wydajnoœci wentylacji
- odzysk ciep³a z usuwanego powietrza
- wysoka jakoœæ (filtracja) dostarczanego powietrza
- mniejsze zapotrzebowanie na energiê ciepln¹
- odzyskanie dodatkowej powierzchni u¿ytkowej

- brak kontroli nad wydajnoœci¹
- niska skutecznoœæ w nowoczesnym
  budownictwie
- zale¿noœæ od warunków pogodowych
- koniecznoœæ rozszczelniania okien
- straty ciep³a podczas wietrzenia

- instalacja kana³ów wentylacyjnych
- koniecznoœæ konserwacji
- zu¿ywa energiê elektryczn¹



System VENA Lux sk³ada siê z centrali wentylacyjnej 
montowanej osobno dla ka¿dego mieszkania w œcianie 
zewnêtrznej budynku, automatyki
i kana³ów wentylacyjnych rozprowadzonych w mieszkaniu pod 
stropem. Dziêki temu nie zajmuje powierzchni u¿ytkowej, a 
kana³y mo¿na efektownie zabudowaæ i wykorzystaæ, np.: do 
u ³o¿enia kabl i  e lektrycznych,  oœwiet lenia,  s iec i  
informatycznych i innych. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ 
zastosowania kana³ów produkowanych przemys³owo  z 
tworzyw sztucznych lub blachy ocynkowanej. G³ównym 
elementem zestawu jest spiralny wymiennik ciep³a BARTOSZ, 
odporny na szronienie i szczelny, o bardzo wysokim odzysku 
ciep³a na poziomie 85-92%. Nale¿y podkreœliæ, ¿e tylko 
zastosowanie rekuperacji o rzeczywistej skutecznoœci odzysku 
ciep³a przekraczaj¹cej 70% daje podstawê do uzyskania dla 
mieszkania certyfikatu energooszczêdnoœci. Œwie¿e powietrze 
z czerpni poddane jest filtracji i wchodzi do rekuperatora z góry, 
natomiast usuwane z pomieszczeñ, ciep³e powietrze 
wprowadzane jest do rekuperatora od do³u, co u³atwia 
odprowadzenie skroplin. Zastosowana automatyka umo¿liwia 
regulacjê wydajnoœci uk³adu, a tak¿e sterowanie temperatur¹ 
powietrza nawiewanego. Niezawodnoœæ dzia³ania gwarantuje 
niezale¿ne sterowanie i zasilanie ka¿dego uk³adu 
wentylacyjnego. Podpinaj¹c panel do portu komunikacyjnego 
u¿ytkownik (zarz¹dca budynku) ma mo¿liwoœæ odczytu dla 
ka¿dego z mieszkañ informacji o czasie i trybie pracy 
wentylacji, komunikatów autodiagnostyki itp. Widoczne z 
zewn¹trz elementy zestawu, takie jak czerpnie œcienne, 
wyrzutnie dachowe czy p³yty rewizyjne (maskuj¹ce) 
wykonywane s¹ w uzgodnieniu z deweloperem i projektantem, 
tak aby harmonizowa³y z bry³¹ budynku oraz elementami 
wykoñczenia wnêtrz.

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEP£A

Dzia³anie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach polega na 
wymianie powietrza, wymuszonej przez urz¹dzenia mechaniczne 
(wentylatory, centrale wentylacyjne itp.). Podstawow¹ zalet¹ tego 
typu wentylacji jest kontrolowana wymiana powietrza. Œwie¿e 
powietrze jest doprowadzane kana³ami wentylacyjnymi do 
pomieszczeñ „czystych” (takich jak pokój dzienny, sypialnia, 
biblioteczka, salon itp.). W tych pomieszczeniach montuje siê 
nawiewniki sufitowe (anemostaty) lub kratki nawiewne. Natomiast 
powietrze zu¿yte jest usuwane z pomieszczeñ „brudnych” 
(³azienka, toaleta, kuchnia, suszarnia, garderoba itp.). Dla 
sprawnego dzia³ania wentylacji mechanicznej bardzo istotne jest 
zapewnienie swobodnego przep³ywu powietrza pomiêdzy 
poszczególnymi pomieszczeniami. W tym celu zaleca siê 
stosowanie kratek wyrównawczych lub zachowanie szczelin 
pomiêdzy doln¹ krawêdzi¹ drzwi a pod³og¹. Dziêki zastosowaniu 
filtrów, wentylacja mechaniczna pozwala równie¿ kontrolowaæ 
jakoœæ powietrza nap³ywaj¹cego do pomieszczeñ  rzecz 
szczególnie wa¿na dla alergików. Zastosowanie odzysku ciep³a, 
czyli tzw. rekuperacji, umo¿liwia z kolei skuteczn¹ wentylacjê zim¹, 
eliminuj¹c poczucie dyskomfortu cieplnego i obni¿aj¹c koszty 
ogrzewania. Rekuperator to urz¹dzenie pozwalaj¹ce na ogrzanie 
ch³odnego powietrza nap³ywaj¹cego z zewn¹trz przez ciep³e, 
zu¿yte powietrze usuwane z pomieszczeñ, bez mieszania siê obu 
strumieni ze sob¹. Spiralny, przeciwpr¹dowy rekuperator Bartosz  
zasadniczy element Systemu VENA Lux, charakteryzuje bardzo 
wysoki wspó³czynnik odzysku ciep³a na poziomie 85-92%, przy 
zachowaniu proporcji powietrza nawiewanego do wywiewanego 
1:1. Oznacza to tyle, ¿e przy panuj¹cej na zewn¹trz temperaturze -
20°C i temperaturze powietrza usuwanego na poziomie +20°C, 
powietrze nap³ywaj¹ce do pomieszczeñ bêdzie mia³o temperaturê 
ok. +14°C. Zadaniem instalacji c.o. bêdzie wiêc podgrzanie 
powietrza w pomieszczeniach najwy¿ej o kilka, a nie kilkanaœcie 
stopni, jak by to mia³o miejsce w przypadku tradycyjnego 
wietrzenia czy wentylacji bez odzysku ciep³a. Efektem bêd¹ ni¿sze 
rachunki za ogrzewanie.

Wizualizacja elewacji
Pilastry, w których poprowadzono kana³y wyrzutowe, s¹ ma³o 
widoczne. Ich zwieñczeniem s¹ kominki wentylacyjne tworz¹ce 
swego rodzaju attykê.

Rzut poziomy
Instalacja wyci¹gowa zaznaczona jest kolorem czerwonym, 
nawiewna - niebieskim, a centralki wentylacyjne zakreœlono 
kolorem zielonym.



Dane techniczne Systemu VENA Lux VENA Lux 1.3 VENA Lux 0.6 

Max. wydajnoœæ

D³ugoœæ wymiennika

Klasa filtracji

Sprawnoœæ temperaturowa

Pobór mocy

Max. pobór pr¹du

Zasilanie

Masa netto
Wymiary (wys. x szer. x g³.)

160 m3/h
1350 mm
EU4
85-92%
20-82 W
2x0,3 A
230V/50Hz
42 kg

1690x600x310 mm

180 m3/h
650 mm
EU4
do 80%
20-82 W
2x0,3 A
230V/50Hz
34 kg

1010x600x310 mm

Przekrój poziomy œciany zewnêtrznej budynku i zestawu 
wentylacyjnego VENA Lux. Widoczne s¹: ekran zamykaj¹cy  
(1), czerpnia (2), kana³ wyci¹gowy (3), izolacja termiczna 
(4), centrala wentylacyjna (5), drzwiczki rewizyjne (6), 
kana³y wyrzutowe (7), kana³ nawiewny (8)

System VENA Lux mo¿e byæ stosowany w 
budownictwie jedno i wielorodzinnym, zarówno w 
budynkach nowo budowanych, jak i ju¿ istniej¹cych. 
Monta¿ zestawu podobny jest do monta¿u okien (patrz: 
wizualizacja na rysunku poni¿ej)  pozostawiony w czasie 
budowy otwór zamyka specjalny ekran, do którego 
mocowane s¹: czerpnia, wyrzutnia oraz izolacja 
termiczna. Rama monta¿owa umo¿liwia precyzyjn¹ 
instalacjê centrali wentylacyjnej oraz wyrównanie 
powierzchni drzwiczek rewizyjnych z licem œciany 
wewnêtrznej. Kana³y wyrzutowe powietrza usuwanego 
prowadzone s¹ po œcianie zewnêtrznej do wyrzutni 
dachowej i zapewniaj¹ zachowanie wymaganych 
odleg³oœci wyrzutni od czerpni oraz okien. Kana³y 
zewnêtrzne s¹ dodatkowo izolowane i tworz¹ na œcianie 
ma³o widoczne pilastry. Obok centrali wentylacyjnej 
poprowadzony jest kana³ wyci¹gowy, a z drugiej strony 
centrali kana³ nawiewny. 

Centrala wentylacyjna Systemu VENA Lux sk³ada siê ze 
spiralnego wymiennika ciep³a, wentylatorów, filtrów, 
automatyki steruj¹cej, systemu kana³ów oraz obudowy z 
izolacj¹ termiczn¹.

Do monta¿u Systemu VENA Lux mo¿na wykorzystaæ 
dowoln¹ œcianê zewnêtrzn¹ (w kuchni, ³azience, 
sk³adziku czy nawet w salonie), ze wzglêdu na cich¹ 
pracê urz¹dzenia. Zawsze jednak nale¿y pamiêtaæ o 
zapewnieniu dostêpu do drzwiczek rewizyjnych, celem 
wymiany filtrów b¹dŸ ewentualnych prac serwisowych. 
System VENA Lux zachowuje równie¿ zasadê 
przep³ywu powietrza z pomieszczeñ „czystych” (pokoje, 
salon) do pomieszczeñ „brudnych” (³azienka, 
toaleta,kuchnia). W ten sposób uzyskujemy po¿¹dany 
przep³yw powietrza: w pomieszczeniach, do których 
powietrze jest nawiewane panuje bowiem nadciœnienie, 
a w tych, z których jest wyci¹gane - podciœnienie. Uk³ad 
pomieszczeñ powinien zapewniæ optymalne, 
ekonomicznie rozprowadzenie kana³ów wentylacyjnych. 
Firma Bartosz zaleca stosowanie kana³ów o przekroju 
prostok¹tnym i obudowanych p³ytami kartonowo-
gipsowymi.



Firma Bartosz Sp.j. dzia³a w bran¿y in¿ynieryjno -sanitarnej od 1990 roku. Dziêki fachowej 
wiedzy opartej na wieloletnim doœwiadczeniu, jak równie¿ ci¹g³emu doskonaleniu siê, 
stawiamy czo³o wymaganiom wspó³czesnego rynku. Gwarantujemy najbardziej efektywne, 
sprawdzone technologie. Proponujemy bogat¹ gamê wyrobów, zapewniaj¹c jednoczeœnie 
naszym klientom sprawn¹ i kompleksow¹ obs³ugê. Od 2000 roku, kiedy wprowadziliœmy na 
rynek rewelacyjny polski patent na spiralny wymiennik ciep³a, w ramach spó³ki prê¿nie rozwija 
siê dzia³ wentylacji. Zalety wymiennika ciep³a BARTOSZ - wysoki odzysk ciep³a i niskie koszty 
eksploatacji, zyska³y zaufanie i zadowolenie u¿ytkowników. 

W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo: 
- kompletne zestawy i centrale wentylacyjne do domów jednorodzinnych i obiektów    
  u¿ytecznoœci publicznej,
- centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep³a do obiektów przemys³owych (wykonane jako 
  jednostki wewnêtrzne lub zewnêtrzne),
- centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne,
- automatykê steruj¹c¹ uk³adem wentylacji.

Firma Bartosz Sp.j. posiada równie¿ bogate doœwiadczenia w dziedzinie uzdatniania wody.

Jesteœmy producentem:
- zestawów hydroforowych,
- stacji uzdatniania wody (w tym systemów filtracji Aqua Revital do domów 
  jednorodzinnych),
- pompowni œcieków i wód deszczowych.

Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech
ul. Sejneñska 7
15-399 Bia³ystok
tel. (85) 745 57 12
wentylacja@bartosz.com.pl

www.bartosz.com.pl
www.bartoszwentylacja.com.pl
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