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Artyku  promocyjny

Ide  wentylacji mechanicznej 

jest wykorzystanie odrobiny 

energii elektrycznej do wpro-

wadzenia powietrza wenty-

lowanego w uporz dkowany 

i ukierunkowany ruch. Dzi ki 

zastosowaniu rekuperatora, wy-

ci gane powietrze nie miesza-

j c si , przekazuje swoj  ener-

gi  w postaci ciep a powietrzu 

wie emu, które wt aczane jest 

do naszego domu. Takie rozwi zanie nie 

tylko zapewnia nam ci g  dostaw  tlenu 

do pomieszcze  w których przebywamy, 

ale pozwala na pozbycie si  uporczywych 

zapachów kuchennych i sanitarnych, nad-

miaru wilgoci z azienek, czy cho by dwu-

tlenku w gla. Urz dzenia, zwane rekupe-

ratorami, dzi ki swoim zaletom pozwalaj

na „uszczelnienie termiczne” domu w opty-

malnych warunkach do 50%. Oznacza to, 

e w porównaniu z domem wyposa onym 

w wentylacj  grawitacyjn , wydamy nawet 

o po ow  mniej na ogrzewanie naszych do-

mostw. Aspekt ekonomiczny mo e by  bar-

dzo wa ny, szczególnie je li budujemy dom 

energooszcz dny, który z idei nie powinien 

poch ania  du ych ilo ci energii na swoje 

utrzymanie. Niestety bardzo cz sto w pogoni 

za niskimi rachunkami zapominamy o pod-

stawowych zasadach, które maj  spore zna-

czenie dla naszego zdrowia. Wykorzystuj c

najnowsze materia y i technologie zapomina-

my o tym, e przyjazny dom to przede wszyst-

kim klimat – a zatem równie  powietrze jakim 

oddychamy. Je li wentylacja dzia a za s abo 

– zaduch, wilgo  oraz nagromadzenie si  nie-

których gazów i pierwiastków mo e dopro-

wadzi  do rozwoju zagrzybienia w budynku, 

a nawet do licznych chorób. Nie mówi si  ju

tylko o chorobach dróg oddechowych. Brak 

odpowiedniej ilo ci tlenu sprawia, e s abiej 

odpoczywamy, nie wysypiamy si , a zatem 

nasz organizm znacznie gorzej si  regeneruje, 

staje si  bardziej podatny na dzia anie stre-

su oraz atwiej poddaje si  infekcjom. A to 

tylko kilka z aspektów zdrowotnych, któ-

re mno y  mo na w nie-

sko czono . Wniosek 

jest zatem jeden – nale y

zadba  o sprawn  wenty-

lacj  w budynku. Jest to 

niezwykle trudne w sy-

tuacji, w której budynek 

szczelny jest jak przys o-

wiowy termos, który nie 

traci ciep a, przez to nie 

oddycha, bo naturalna 

wentylacja nie mo e dzia a . Najwi cej na 

temat „klimatu” i tego co „wisi” w powie-

trzu mog  powiedzie  Ci, którzy cierpi  na 

ró ne schorzenia zwi zane z drogami odde-

chowymi – astma, przewlek e przezi bienia 

i katar oraz alergie. Te ostatnie coraz cz -

ciej staj  si  u ywanym przez lekarzy wy-

t umaczeniem naszych problemów. Okazuje 

si  i  uczulenie na kurz lub niektóre substan-

cje mo e ujawni  si  po wielu latach. Coraz 

wi cej z nas, lub naszych bliskich cierpi na 

jak  odmian  alergii. Ka dy kto zetkn  si

z tym schorzeniem wie jak trzeba si  leczy .

Gar  pigu ek pozwala normalnie funkcjo-

nowa  w ci gu dnia, ale powoduj  senno .

Kawa w du ej ilo ci to nie najzdrowszy lek 

na senno . Bez leków oczy i nos puchn

a ycie staje si  piek em od którego nie ma 

ucieczki. A co by by o gdyby jednak istnia

jaki  sposób ?W asny bastion we w asnym 

domu? Brzmi prawie jak bajka, ale to prawda! 

Wentylacja mechaniczna nie tylko dba o wy-

mian  powietrza zmniejszaj c nasze rachun-

ki za ogrzewanie, ale równie  filtruje powie-

trze z niechcianych cz stek. W zale no ci od 

rodzaju filtra mo e zatrzyma  piasek i kurz 

z ulicy, a nawet py ki ro lin i inne alerge-

ny. W nowoczesnych rekuperatorach takich 

jak centrala RENOVENT HR filtry, które si

stosuje mog  by  zwyk ym kawa kiem fli-

zeliny, lub filtrem który sprawi, e dom b -

dzie wolny od alergenów. Ustawienie i odpo-

wiednie wyregulowanie systemu sprawia, e

w domu tworzy si  poduszka powietrzna, któ-

ra zapobiega równie  dostawaniu si  niepo-

danych cz stek cho by podczas otwarcia 

drzwi. I w ten oto spo-

sób stosuj c proste 

rozwi zanie mo-

emy osi gn

u p r a g n i o n y 

spokój. Koszt 

takich filtrów mo e wyda-

wa  si  wysoki (kwota w okolicach 250 z

rocznie) ale kiedy rozwa ymy wszystkie za 

i przeciw oka e si e to naprawd  drob-

nostka.  Wielu z was na pewno zadaje sobie 

pytanie czy sta  go na takie rozwi zanie. 

Koszt wykonania systemu wentylacji w nowo

budowanym domu to wydatek na poziomie 

10–15 tys. z  ( redni dom o powierzchni 

180 m2). Je li odejmiemy koszt murowania 

kominów wentylacji grawitacyjnej, które s

zb dne w przypadku stosowania rekuperacji, 

oka e si e system wentylacji mechanicznej 

kosztuje zaledwie kilka tysi cy z otych.

W budynkach gotowych równie  znajdzie 

si  co najmniej kilka rozwi za , które spra-

wi , e dom stanie si  ciep y i przyjazny 

dla ka dego.

Oferta cenowa, z propozycj  projektu przy-

gotowywane przez firm  ASK jest absolutnie 

niezobowi zuj ca. Aby si  przekona  wystar-

czy zadzwoni  lub napisa . Wszystkich po-

trzebnych informacji mog  Pa stwo szuka

na naszych stronach lub po prostu skontak-

towa  si  z nami, a z przyjemno ci  udzieli-

my odpowiedzi na wszystkie pytania.

Alternatywne Systemy Komfortu 

34-114 Brze nica 320

tel. 033 483 22 22 

kom. 0692 439 887

www.renovent.pl

Wentylacja przyjazna dla ka dego
Wentylacja mechaniczna, zwana rekuperacj , to coraz cz ciej poruszany 

temat w budownictwie jednorodzinnym. Potrzeba jej stosowania i jej zalety

sprawiaj , i  zdobywa liczne rzesze zwolenników szybciej ni  inne

nowinki techniczne i urz dzenia jakie mo na dzi  kupi  do domu.
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