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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Podstawowymi elementami rekuperatora we-
wn trz ciennego HRU-WALL s  ceramiczny 
wymiennik ciep a, wentylator rewersyjny oraz 
filtr powietrza. Najbardziej efektywne u ytko-
wanie uzyskuje si  przy wykorzystaniu pary 
jednostek w s siednich pomieszczeniach po-

czonych za pomoc  regulatora HRU-WALL-
CONTR-I. Zestaw dwóch rekuperatorów do-
starcza nawet 120 m3 wie ego powietrza na 
godzin , taka ilo  pozwala na komfortowe 
i prawid owe funkcjonowanie 4 osób przeby-
waj cych w wentylowanych pomieszczeniach. 

redni koszt u ytkowania dwóch urz dze
to niespe na 30 z  w skali roku, jednocze nie 
oszcz dno ci wynikaj ce z odzysku ciep a
wentylacyjnego pozwalaj  na zwrot kosztu 
inwestycji w ci gu 3–5 lat. Teoretycznie ra-
chunki za ogrzewanie mog  by  nawet o 90% 
mniejsze, jednak jako e aden budynek nie 
jest idealnie szczelny, realnie mo liwe do uzy-
skania oszcz dno ci s  rz du 50-60%.

Innym interesuj cym rozwi zaniem jest 
centrala rekuperacyjna HRU-MinistAir-W-450, 
która zapewnia odzysk ciep a do 90,5% zgod-
nie z unijn  dyrektyw  ErP 2015. Urz dzenie 
to wyposa one jest w najwy szej jako ci wy-
miennik i wentylatory, mo liwe jest wstawie-
nia 2 rodzajów filtrów zarówno EU4 jak i F7
– które zapewni  lepsz  filtracj  powietrza. 
Przemienno  kró ców przy czeniowych 

w centrali HRU-MinistAir-W-450 – instalacja 
dolnego pod czenia wskazana jest na podda-
szu, a górne w kot owni – oszcz dzamy miej-
sce, ilo  kszta tek i zapewniamy lepszy prze-
p yw powietrza.

Mimo, i  termin rekuperacja jest niezwykle 
modnym terminem w nowoczesnym budow-
nictwie, to poj cie entalpii pojawia si  stosun-
kowo rzadziej w literaturze popularnej, jednak 
jest niezwykle atrakcyjn  alternatyw  dla tra-
dycyjnych rozwi za . Rekuperatorem ental-
picznym przyj o si  nazywa  w naszym kraju 
specyficznego rodzaju konstrukcje, pozwalaj -
ce na jednoczesny odzysk ciep a i wilgoci z wy-
wiewanego powietrza. Podstawow  ró nic
mi dzy wymiennikiem entalpicznym a stan-
dardowym jest u ycie selektywnej, paroprze-
puszczalnej membrany celulozowej w miej-
sce stosowanych standardowo metalowych 
lameli. W rekuperatorze HRU-ERGO z wy-
miennikiem entalpicznym powietrze zosta-
je nawil one par  wodn  zawieraj c  energi
ciepln  z pomieszcze , a wi c o temperatu-
rze wy szej ni  temperatura powietrza nawie-
wanego. W ogólnym bilansie energetycznym, 

a przede wszystkim w odczuwaniu komfortu 
klimatycznego wymiennik entalpiczny góru-
je nad wymiennikiem o standardowej budo-
wie szczególnie w pomieszczeniach nara o-
nych na wysuszanie powietrza np. zim . Nie 
wyst puje równie  ryzyko zagrzybienia kana-
ów wentylacyjnych, istniej ce w przypadku 

nawil aczy kana owych. 
Podsumowuj c, nie jest niczym niezwyk ym 

w naszych czasach poddawanie istniej cych 
budynków termomodernizacji poprzez m.in. 
wymian  okien czy instalacji w celu zaoszcz -
dzenia energii cieplnej. Dlatego warto pami -
ta , e instalacja centrali wentylacyjnej mo e
w znacznym stopniu polepszy  stan naszych 
finansów oraz komfortu ycia.

W nowopowstaj cych budynkach inwesto-
rzy stawiaj  coraz wi kszy nacisk na ich 
energooszcz dno , d c do minimaliza-
cji strat ciep a. O ile na etapie projektowa-
nia mo na stosunkowo atwo zrealizowa
system wentylacji z odzyskiem ciep a, o tyle 
w przypadku istniej cych zabudowa  nie 
zawsze jest to mo liwe. Efektywnym, pro-
stym w monta u i obs udze rozwi zaniem 
s  rekuperatory wewn trz cienne, maj ce
zastosowanie zarówno w modernizowa-
nych jak i powstaj cych budynkach miesz-
kalnych i u ytkowych.
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Rekuperator z odzyskiem ciep a
HRU-MinistAir-W-450

Rekuperator z odzyskiem ciep a i wilgoci 
HRU-ERGO

Dla Centrali 
HRU-MinistAir-W-450
Mo liwo  zdalnego

sterowania za pomoc
telefonu lub tabletu.
Dost p z dowolnego

miejsca – dzi ki czemu
mo na jeszcze bardziej
zoptymalizowa  klimat

w domu i zu ycie
energii
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