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Problemy z wentylacj  w domach nowych 
oraz modernizowanych
Dynamiczny rozwój urz dze  na rynku 
wentylacji daje coraz wi kszy dost p do no-
woczesnej wentylacji mechanicznej oraz re-
kuperacji. W dalszym ci gu najbardziej po-
pularnym rozwi zaniem w budynkach jest 
wentylacja grawitacyjna, która jest trud-
na w regulacji i zwykle nie spe nia swojej 
funkcji. Dobrze dobrana centralna wentyla-
cja mechaniczna wymaga zaanga owania 
projektanta, rozprowadzenie kana ów powo-
duje konieczno  ingerencji w konstrukcj
budynków, a centrale wentylacyjne zajmuj
cenn  dla u ytkowników przestrze  i zu y-
waj  spore ilo ci energii elektrycznej. Co za 
tym idzie mo e powsta  opinia, e wentyla-
cja mechaniczna jest drogim rozwi zaniem 
zarówno pod wzgl dem kosztów inwestycji, 
jak i eksploatacji. 

Systemy jednorurowe VENTO Expert 
i VENTO Eco
Alternatywn   propozycj  s  urz dzenia 
dzia aj ce w systemie wentylacji decentral-
nej VENTO ECO oraz VENTO EXPERT. S
one idealnym rozwi zaniem dla u ytkow-
ników, którzy chc  mie  nowoczesne, ener-
gooszcz dne oraz ciche urz dzenia zapew-
niaj ce wysokosprawny odzysk ciep a i sta
wymian  powietrza. Urz dzenia z serii 
VENTO montowane s  bezpo rednio w cia-
nie zewn trznej budynku, wentylowanego 
pomieszczenia. Rekuperatory charakteryzu-
j  si  efektywno ci  odzysku ciep a do 97% 
oraz wydajno ci  do 50 m3/h. Moc urz dze
klasyfikuje si  w przedziale od niewiele po-
nad 3 W podczas pracy na najni szym biegu 
do ok. 5,5 W przy pracy z maksymaln  wy-
dajno ci . Sercem urz dzenia jest ceramicz-
ny entalpiczny rekuperator oraz rewersyjny 
wentylator z silnikiem EC, a ka da jednost-
ka jest wyposa ona w filtry G3. Dodatkow
opcj  jest mo liwo  zastosowania filtrów 
F8 ze skuteczno ci  rz du 99% dla cz stek 
PM2.5.

Skuteczna wentylacja i odzysk ciep a
– jak to dzia a?
Urz dzenie dzia a w 70 sekundowych cy-
klach pracy. W pierwszym cyklu powie-
trze zu yte przez 70 sekund jest wywiewa-
ne przez urz dzenie, a poprzez wbudowany 
wymiennik ceramiczny nast puje kumula-
cja i odzysk ciep a. Nast pnie powietrze jest 
wywiewane na zewn trz. Dzi ki rewersyj-
nemu wentylatorowi nast puje zmiana kie-
runku przep ywu powietrza. wie e, ch od-
ne powietrze przechodzi przez wymiennik, 
pobieraj c nagromadzon  w nim wilgo
i ciep o po czym  dostarczane jest do po-
mieszczenia. Po 70 sekundach urz dzenie 
ponownie wraca do cyklu wywiewu. 

Najbardziej optymalnym rozwi zaniem 
jest monta  parzystej liczby jednostek pra-
cuj cych cyklicznie i w przeciw fazie. 
Oznacza to, e cz  urz dze  jednocze nie 
zapewnia dop yw wie ego powietrza z uli-
cy, a cz  – usuwanie zanieczyszczonego 
powietrza z pomieszczenia. Monta  jedno-
stek na skrajnie przeciwleg ych cianach lo-
kalu pozwoli na wysokoefektywne wentylo-
wanie ca ego mieszkania. 

Rekuperator VENTO ECO jest podstawo-
wym modelem z serii urz dze  VENTO. Za 
pomoc  dotykowego panelu do sterowania 
w atwy i szybki sposób ustawiamy urz -
dzenie w odpowiednim dla nas trybie wen-
tylacji. 

Model VENTO EXPERT jest bardziej za-
awansowan  jednostk . Urz dzenie mo e
by  sterowane poprzez przyciski szybkie-
go dost pu na wewn trznym panelu dekora-
cyjnym, za pomoc  pilota lub za po rednic-
twem WiFi. Do urz dzenia dedykowana jest 
aplikacja na system Android oraz iOS któ-
ra pozwala na sterowanie oraz komunikacj
z jednostkami. 

Zarówno VENTO ECO, jak i VENTO 
EXPERT z powodzeniem zapewni wentyla-
cj  w pomieszczeniu do 25 m2. Przy niskich 
nak adach inwestycyjnych, montuj c wi cej 
ni  jedn  jednostk  zapewnimy energoosz-
cz dn  wentylacj  dla ca ego mieszkania. 

Wi cej informacji na www.blauberg.pl

Artyku  promocyjny

Wy cznym dystrybutorem marki 
BLAUBERG na Polsk  jest
 VENTS GROUP Sp. z o.o.

ul. Brzozowa 8, 64-320 Niepruszewo
tel. + 48 61 832 45 30

biuro@vents-group.pl

Przyk adowa wentylacja mieszkania 
oparta na systemach VENTO

VENTO Expert A50-1 
W z pilotem i modu em 
sterowania WiFi

WENTYLACJA DECENTRALNA  
energooszcz dna alternatywa dla systemów centralnych
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