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Stale rosnące koszty energii 

sprawiły, iż nauczyliśmy się

oszczędzać na kosztach 

eksploatacji naszych domów. 

Zaczynamy już na etapie budowy.

Wiemy, że dom musi mieć ciepłe

ściany i  podłogi, szczelne okna

i drzwi. Nie zawsze jednak 

pamiętamy, iż taki dom musi

mieć zapewniony dopływ świeże-

go powietrza. Jest to warunek

utrzymania  odpowiedniego stanu

technicznego budynku jak 

i komfortu żyjących w nim ludzi.

Budując dom pamiętajmy, że będziemy

w nim przebywać co najmniej przez połowę

naszego życia i w zależności od tego, jak go

zbudujemy, będzie on zdrowie nam dawać

lub je  odbierać. Więc budujmy dom zdro-

wy, który oddycha i pozwala oddychać tak-

że wszystkim jego mieszkańcom. Co pozwa-

la zatem oddychać nam i naszemu domowi?

Bardzo często uważa się, że skutecznie roz-

wiązuje tę kwestię klimatyzacja. Ma ona

jednak za zadanie utrzymanie odpowied-

nich parametrów fizycznych powietrza,

w tym jego temperatury i wilgotności – nie

wpływa zazwyczaj na skład powietrza. Kli-

matyzacja chłodzi latem i może grzać zimą.

Systemy klimatyzacji jednak nie dokonują

zazwyczaj wymiany powietrza w pomiesz-

czeniach, a  jedynie je „obrabiają”. Z tego

powodu, bardzo często, przebywanie w po-

mieszczeniach klimatyzowanych nie chro-

ni nas od zmęczenia i senności powodowa-

nej nadmierną ilością dwutlenku węgla. 

Układ samoczynnego przepływu powie-

trza przez dom nazywa się wentylacją gra-

witacyjną. Jak stwierdziliśmy jest ona za-

zwyczaj zbyt mało efektywna i rzadko za-

pewnia pokrycie potrzeb zarówno budyn-

ku jak i jego mieszkańców. Jeśli natomiast

jest wykonana prawidłowo, to powoduje

znaczący wzrost kosztów eksploatacji – ze

względu na nadmierne zużycie energii na

cele ogrzewania.  

Budowa „szczelnych” domów spowodowa-

ła, że skuteczne oddychanie domu zapew-

nia  wentylacja mechaniczna z układem na-

wiewu i wywiewu powietrza. Jest ona reali-

zowana dwoma wentylatorami, a zbieranie

powietrza i rozprowadzenie powietrza świe-

żego do poszczególnych pomieszczeń wy-

konywane  specjalnie wykonaną instalacją

wentylacyjną.

Odpowiedni dobór elementów instalacji

pozwala nie tylko powodować przepływ

powietrza w pomieszczeniach, ale do-

starczać do nich odpowiednią jego ilość. 

Najnowsze rozwiązanie – wymiennik WS

– przeciwprądowy, o konstrukcji spiralnej,

będący efektem polskiej myśli technicznej

pozwala odzyskać  85% i więcej ciepła z po-

wietrza wychodzącego, nawet przy tempe-

raturach zewnętrznych sięgających -30°C.

Wymiennik WS zainstalowany w zesta-

wach wentylacyjnych sprawdził się w kil-

kuset instalacjach Bartosza, pracujących

na terenie całego kraju, w tym w budyn-

kach mieszkalnych. 

SYSTEM WENTYLACJI 

Z ODZYSKIEM CIEPŁA

System jest rozwiązaniem wentylacji me-

chanicznej nawiewno-wywiewnej. Stosowa-

ny w budynkach mieszkalnych zapewnia

odpowiednie przewietrzanie pomieszczeń

oraz dostarcza odpowiednią ilość świeżego

powietrza ich mieszkańcom. 

Dobrze użytkowany, utrzymuje odpowied-

ni skład powietrza w pomieszczeniach, usu-

wa z pomieszczeń wilgoć, nieprzyjemne

wonie. Daje poczucie świeżości w domu

niezależnie od liczby mieszkańców. Pozwa-

la na obniżenie kosztów eksploatacji domu

zatrzymując w budynku ogromną więk-

szość ciepła nawet  przy jego intensywnej

wentylacji. 

Osiągana sprawność odzysku ciepła wy-

nosi 85% i więcej, i jest utrzymywana tak-

że w porach silnych mrozów. Dzieje się

tak dzięki niezwykłej odporności wy-

miennika WS na szronienie, które jest

zjawiskiem powszechnym w wymienni-

kach innych konstrukcji.

Liczne doświadczenia pozwoliły stwier-

dzić, że przy istniejącym ogrzewaniu bu-

dynku np. poprzez system c.o. wentylacja

Bartosz pracuje bez jakiegokolwiek dogrze-

wania powietrza nawet przy silnych mro-

zach, podając do wnętrza budynku powie-

trze o temperaturze kilkunastu stopni C.

Z tego powodu w standardzie, w wentylacji

Bartosz nie są montowane jakiekolwiek na-

grzewnice. 

Wentylacja Bartosz korzystnie współpracu-

je latem z klimatyzacją odzyskując chłód,

może być także wyposażona w urządzenia

klimatyzacyjne i współpracować z syste-

mem ogrzewania powietrznego.
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