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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 1–2/2009

Buduj c dom staramy si , aby by  on 

tani w eksploatacji, a wi c dobrze 

zaizolowany i szczelny. Czy jednak 

taki dom jest zdrowy dla przebywa-

j cych w nim osób? Nale y pami -

ta , e stosowanie nowoczesnych, 

energooszcz dnych technologii bu-

dowlanych czy izolacyjnych niesie 

ze sob  konieczno  zastosowanie 

innych nowoczesnych technologii 

umo liwiaj cych komfortowe ycie 

wewn trz bardzo szczelnego budyn-

ku. Przeci tny cz owiek produkuje 

codziennie nawet kilka litrów wody 

w postaci pary wodnej oraz zu y-

wa codziennie kilogram po ywie-

nia, trzy kilogramy wody oraz trzy-

dzie ci kilogramów powietrza. Brak 

skutecznej wentylacji w szczelnym 

domu energooszcz dnym mo e spra-

wi , e uzyskanie odpowiedniego dla 

ycia poziomu komfortu w nim b -

dzie niemo liwe.

Rekuperatory.pl to nie tylko najwy -

szej klasy centrale wentylacyjne z od-

zyskiem ciep a, ale przede wszystkim 

kompleksowe rozwi zania wentyla-

cyjne do budynków mieszkalnych: 

od projektu poprzez dobór zgodnie z obowi -

zuj cymi przepisami, dostaw  a  do monta u

najnowocze niejszych i najbardziej energo-

oszcz dnych rekuperatorów wraz z instala-

cj  wentylacyjn . Oferowane przez nas urz -

dzenia odzyskuj  nawet powy ej 95% ciep a

obni aj c znacz co koszty eksploatacyjne 

budynków. Minimalne zu ycie pr du (od za-

ledwie 6 W) oraz rozbudowany system stero-

wania czyni prac  systemu wentylacyjnego 

niezauwa aln  oraz praktycznie bezobs u-

gow .

Aby zapewni  maksymalny komfort miesz-

ka com w naszych systemach wykorzystuje-

my dodatkowo zarówno systemy ch odzenia 

letniego ARTIC jak i gruntowe wymienniki 

ciep a w wersji antybakteryjnej. Dobrze dzia-

aj cy system wentylacyjny z odzyskiem cie-

p a to nie tylko niskie koszty eksplo-

atacyjne budynku ale tak e zdrowie 

mieszka ców: powietrze w dobrze 

wentylowanym domu zawiera wie-

lokrotnie mniej zanieczyszcze  che-

micznych oraz niebezpiecznych ga-

zów ni  w budynku z niesprawnym 

systemem wentylacyjnym.

Dom energooszcz dny dzi ki za-

stosowanym materia om i techno-

logiom traci energi  zupe nie ina-

czej ni  domy budowane jeszcze 

zaledwie kilka czy kilkana cie lat 

temu: do niedawna s dzono, e stra-

ty energetyczne w wyniku wenty-

lacji budynku to zaledwie 20–30% 

ca kowitych strat ciep a. Pozosta a

cz  energii wypromieniowywa-

na by a przez dach, ciany, okna 

czy pod ogi. Dzi  jest inaczej: dom 

energooszcz dny przez okna, dach 

czy ciany traci zaledwie kilkana-

cie procent ciep a. Pozosta e straty 

energetyczne, si gaj ce w przypad-

ku niektórych domów nawet 80% 

ca kowitych strat ciep a to skutek 

pracy tradycyjnej wentylacji. Dzi ki 

naszym systemom rekuperacyjnym 

odzyskujemy wi kszo  ciep a z wentylacji 

i skierowujemy je z powrotem do wn trza 

domu wraz ze wie ym powietrzem. Zapytaj 

swego dewelopera oraz instalatora, czy ma 

ju  w ofercie oryginalne systemy wentylacyj-

ne Rekuperatory.pl!

Czy Twój instalator zaoferowa  Ci ju  naprawd  energooszcz dne rozwi zanie?

Energooszcz dno  i zdrowie
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