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W a ciciele mieszka  cz sto bory-
kaj  si  z problemami skutecznej 
wymiany powietrza. Centralna 

wentylacja z systemem kana ów rozprowa-
dzonym na wiele pomieszcze  nadal nie jest 
standardem, tak e w nowych domach wie-
lorodzinnych. Wielu z mieszka ców zaj-
muje wyremontowane lokale w tzw. starym 
budownictwie, gdzie przy zastosowaniu no-
woczesnych, szczelnych okien i drzwi, tra-
dycyjna wentylacja grawitacyjna nie spe nia 
ju  swojego zadania. 

Efekty jej nieskutecznego dzia ania nie 
trudno przewidzie : nawracaj ca wilgo ,
grzyb, zwi kszenie poziomu CO2, za któ-
rymi idzie z e samopoczucie, zm czenie 
czy problemy z efektywnym snem i alergia-
mi. Przewietrzanie pomieszcze  za pomoc
otwierania okien wych adza pomieszczenia 
w sezonie zimowym, w pozosta ych porach 
roku za  powoduje nap ywu zanieczyszcze ,
drobinek kurzu i insektów, podczas upa ów
– dodatkowo podnosi temperatur  wewn trz 
pogarszaj c  samopoczucie. Spotykane s
równie  rozwi zania wspomagaj ce wenty-
lacj  grawitacyjn , w których sk ad wcho-
dz  wentylatory wyci gowe montowane w po-
mieszczeniach w po czeniu z nawietrzakami 

okiennymi, podokiennymi, których zadaniem 
jest uzupe nianie strat powietrza spowodo-
wanych prac  wentylatorów. W rzeczywisto-
ci jednak takie systemy cz sto nie s  skutecz-

ne poniewa  u ytkownicy lokali zamykaj  lub 
wr cz zaklejaj  nawietrzaki, które w okresie 
zimowym wych adzaj  pomieszczenia oraz 
przepuszczaj  do nich ha as z zewn trz. 

KIEDY ZASTOSOWA
WENTYLACJ
DECENTRALN ?
Idealnym rozwi zaniem, niepowoduj cym 
strat ciep a dla nowobudowanych domów jest 
wentylacja centralna z rekuperacj . W przy-
padku jednak, kiedy dysponujemy mieszka-
niem ju  urz dzonym, gdzie nie ma przewi-
dzianego miejsca na umieszczenie centrali 
wentylacyjnej oraz rozprowadzenia kana ów
bez konieczno ci g bokiej ingerencji w kon-
strukcj cian i wykonania dodatkowej zabu-
dowy maskuj cej system wentylacyjny, ist-
nieje inne rozwi zanie, które jest równie 
skuteczne i do tego minimalizuje koszty i na-
k ad pracy. 

W takim przypadku z pomoc  przychodzi 
nam wentylacja decentralna. System wentyla-
cji Blauberg wykorzystuje jednostki montowa-
ne bezpo rednio na cianie zewn trznej bu-
dynku np. VENTO EXPERT czy FRESHBOX
Montowane s  one w poszczególnych pomiesz-
czeniach zapewniaj c sta  wymian  powie-
trza. Powietrze zu yte jest zasysane przez urz -
dzenie, które poprzez wymiennik ceramiczny 
(w którym nast puje kumulacja i odzysk cie-
p a) jest usuwane na zewn trz. Odzyskane 
w ten sposób ciep o jest przekazywane do po-
bieranego z zewn trz wie ego powietrza, 
które zostaje wt oczone do pomieszczenia. 
Cykliczna praca urz dze  zapewnia sta  wy-
mian  powietrza bez efektu wych adzania po-
mieszczenia. Urz dzenia typu VENTO oraz 
FRESHBOX mo na montowa  w dowolnym po-
mieszczeniu mieszkalnym celem poprawienia 
w nim jako ci powietrza. 

PODSTAWOWE 
ZALETY WENTYLACJI 
DECENTRALNEJ OPARTEJ NA 
URZ DZENIACH BLAUBERG:
   brak konieczno ci rozprowadzania syste-
mu kana ów – oszcz dno  pracy i kosztów; 

   monta  przez cienny z wylotem bezpo-
rednio na zewn trz – krótki kana  po-

wietrzny minimalizuje opory powietrza 
wyst puj ce w tradycyjnym systemie cen-
tralnym; 

   atwy monta ;
   skuteczno  odzysku ciep a do 97%, dzi ki 
zastosowaniu najwy szej jako ci wymien-
ników (rekuperatorów); 

   niski pobór mocy oraz zapewnienie nieza-
wodnej sta ej pracy dzi ki silnikom EC;

   cicha praca – zapewnienie komfortu oso-
bom przebywaj cym w pomieszczeniu, 
równie  podczas snu; 

   wygodne sterowanie
za pomoc  pilota lub 
WiFi np. za po red-
nictwem smartfona 
(opcja);

   mo liwo  programo-
wania trybów pracy
dzi ki zastosowanej 
automatyce; 

   zastosowanie filtrów 
powietrza – ograni-
czenie nap ywu zanieczyszcze , instektów, 
py u i smogu do pomieszcze ;

   estetyczny design, dyskretnie wpisuj cy si
w ka de wn trze.

Wi cej informacji na www.blauberg.pl.

WENTYLACJA DECENTRALNA
skutecznym rozwi zaniem dla pojedynczych pomieszcze
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 Freshbox 100 White i Black z pilotem.

 VENTO Expert A50-1 W z pilotem.
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