
Stosowanie nowoczesnych materia-

łów i rozwiązań konstrukcyjnych spowo-

dowało, że nowe lub remontowane bu-

dynki stały się zgodnie z naszymi oczeki-

waniami energooszczędne i zarazem bar-

dzo szczelne. Niestety efektem ubocznym

tej „szczelności” jest brak skutecznej

wentylacji. Dla domu to warunek utrzy-

mania w odpowiednim stanie konstrukcji

jak i wyposażenia. Za sprawą nagroma-

dzenia nadmiernej wilgoci pojawiają się

wykwity pleśni na ścianach, sufitach,

oknach a nawet meblach. W takim domu

pozbawionym możliwości oddychania, na

co dzień czuje się stęchliznę i zaduch, co

też pozbawia przyjemności w nim przeby-

wania. W konsekwencji, po kilku latach

dom nadaje się znowu do remontu. 

Jest jeszcze inny aspekt tego proble-

mu – ważniejszy od trwałości domu. To

my i nasze zdrowie. Człowiek potrzebuje

do oddychania 20 do 35 m3 świeżego po-

wietrza na godzinę. 

W pomieszczeniu zamkniętym o ku-

baturze 20 m3, pozbawionym wentylacji,

już po godzinie może występować niedo-

tlenienie naszego organizmu, a po 4 go-

dzinach przebywania w nim następuje

umieranie komórek mózgowych oraz po-

jawiają się objawy zmęczenia i bóle głowy.

Po 8 godzinach stężenie dwutlenku węgla

przekroczy poziom 1% co skutkuje zabu-

rzeniami w myśleniu. Trudno więc dziwić

się, że śpiąc w małych pomieszczeniach

bez wentylacji, wstajemy nie tylko niewy-

spani ale do tego zmęczeni snem.

Nie dziwmy się również naszym

dzieciom, które  przebywając w za-

mkniętych klasach po dwóch kwadran-

sach zasypiają i tracą koncentrację irytu-

jąc tym nauczycieli.

Pewne procesy zachodzące w tych

warunkach w organizmie ludzkim mają

charakter nieodwracalny i powodują je-

go degradację. 

W konsekwencji powstało zapotrze-

bowanie na system wentylacji, który mógł

z jednej strony usunąć nadmiar wilgoci

i zapewnić wymaganą wymianę powie-

trza, a z drugiej w maksymalnym stopniu

oszczędzał drogą energię cieplną.

Rozwiąza-

niem tego pro-

blemu może

być zastosowa-

nie wentylacji

mechanicznej

z o d z y s k i e m

ciepła.

Ten rodzaj

wentylacji po-

siada bardzo

ważną cechę.

Dzięki zastoso-

waniu w niej

urządzenia zwanego wymiennikiem cie-

pła (rekuperatora), uzyskujemy możli-

wość odzyskania energii cieplnej z powie-

trza wywiewanego i przekazanie go po-

wietrzu wprowadzanemu do wnętrza

z podwórka. 

Firma BARTOSZ jest producentem

central wentylacyjnych z odzyskiem cie-

pła, które są zbudowane na bazie wy-

miennika (rekuperatora) przeciwprądo-

wego, o konstrukcji spiralnej. Urządzenia

te wyróżniają się od innych tego typu wy-

soką sprawnością, bowiem pozwalają od-

zyskać aż 85-92% ciepła z powietrza usu-

wanego bez stosowania nagrzewnic.

O takim systemie wentylacji warto

pomyśleć już na etapie projektowania

inwestycji. Wtedy może się okazać, że

zastosowanie jej nie musi oznaczać do-

datkowych kosztów. Wyeliminowanie

budowy większości kominów grawita-

cyjnych nie dość, iż daje nam oszczęd-

ności sprawia, iż zyskujemy na po-

wierzchni użytkowej domu. Natomiast

sam rekuperator umieszczamy w dogod-

nym miejscu, tak, żeby nie zajmował po-

wierzchni użytkowej np. bokówka, pod-

dasze, garaż itp.

Kanałowe umieszczenie pozosta-

łych elementów (filtry, wentylatory)

ułatwia do nich dostęp podczas eks-

ploatacji, oraz umożliwia w momen-

cie zakupu urządzenia na indywidu-

alny dobór elementów, który jest bar-

dzo ważny dla uzyskania pożądanych

efektów. Dzięki temu można również

„doposażyć” zestaw w elementy do

ewentualnej obróbki powietrza (chło-

dzenia, nawilżania, dogrzewania).

Dalsze korzyści ekonomiczne przy

zastosowaniu rekuperatorów spiralnych

pojawiają się w okresie zimowym. Odzysk

ciepła z powietrza usuwanego ze spraw-

nością min. 85% sprawia, iż straty ciepła

związane z wentylacją  znacznie się

zmniejszają, a co za tym idzie – koszty

ogrzewania. 

Centrale wentylacyjne BARTOSZ da-

ją poczucie świeżości, utrzymują odpo-

wiedni skład powietrza – usuwają z po-

mieszczeń nadmierną wilgoć, nieprzy-

jemne wonie – np. zapach zwierząt, dym

papierosowy. 

Dlatego budując dom pamiętajmy, że

będziemy w nim przebywać co najmniej

przez połowę naszego życia i w zależności

od tego, jak go zbudujemy, będzie on nam

zdrowie dawać lub je odbierać.

BARTOSZ Sp.j.

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

tel. 085 745 57 12, faks 085 745 57 11

www.bartosz.com.pl

e-mail: wentylacja@bartosz.com.pl 

marketing@bartosz.com.pl 
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Nowe spojrzenie

na wentylację... 

Schemat instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem WS Bartosz w domu jednorodzinnym 


