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ODZYSK CIEPŁA I ZDROWE

POWIETRZE

Specjalizujemy się w projektowaniu

oraz montażu systemów wentyla-

cyjnych z odzyskiem ciepła do do-

mów jednorodzinnych już od 1999

roku. Wykonaliśmy ponad 500 do-

skonale funkcjonujących instalacji

w całej Polsce.

Jesteśmy producentem systemów

wentylacji mechanicznej z odzyskiem

ciepła dostosowanych do oczekiwań

wszystkich grup inwestorów: syste-

mów wentylacji mechanicznej „reku-

peratory.pl” w wersjach STANDARD,

PREMIUM, ComfoControl oraz Comfo-

Control PRO.

Firma nasza jest laureatem prestiżo-

wych nagród oraz wyróżnień, między

innymi: 

� Złotego Medalu Targów Poznań-

skich BUDMA 2006;

� Nagrody Głównej Zielonogórskich

Targów Budownictwa w Drzonko-

wie 2006;

� Złotego Kasku targów Murator Expo

2004;

� Dwukrotnie Wyróżnienia Wrocław-

skich Targów Budowlanych TARBUD

oraz wielu innych. 

Od 1 kwietnia 2006 jako wyłączny dys-

trybutor wprowadzamy na rynek Pol-

ski jedno z najnowocześniejszych oraz

najdoskonalszych w Europie urządzeń

wentylacyjnych odzyskujących ciepło

w budownictwie jedno- i wielorodzin-

nym: rekuperator J.E.StorkAir o spraw-

ności 95,9%. 

Rekuperatory dostępne są w trzech

wielkościach (wydajność: 300, 350

i 500 m3/h). 

Standardowo każdy z modeli ma

automatyczny by-pass oraz elektro-

niczny sterownik pozwalający mię-

dzy innymi na niezależne progra-

mowanie wydajności obu wentyla-

torów - nawiewnego oraz wywiew-

nego. Urządzenie może być stero-

wane za pomocą przełącznika

3-stopniowego lub elektronicznego

panelu dotykowego ComfoControl

pozwalającego dodatkowo na au-

tomatyczne sterowanie klimatem w

budynku dzięki regulacji przepust-

nicy gruntowego wymiennika cie-

pła czy nagrzewnicy wtórnej.

Model ComfoAir 500 jako pierwszy

rekuperator na polskim rynku posia-

da certyfikat Instytutu Domów Pa-

sywnych w Darmstadt.
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Rekuperacja domów jednorodzinnych

Sprawność rekuperatora: 95,9%

Certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt

Sterownik StorkAir

Rekuperatory

Filtry EU4 wraz z auto-

matyką przypominają-

cą użytkownikowi

o konieczności wymia-

ny w standardzie

Bypass automatyczny

w standardzie

Sterowanie elektro-

niczne w standardzie

Możliwość sterowania

pracą GWC oraz

dodatkowych

nagrzewnic (opcja)

Unikatowy dotykowy

panel sterujący

klimatem w budynku

(opcja)

Izolowane króćce

o regulowanym

ustawieniu

Wymiennik przeciw-

prądowy o sprawności

95,9 %

Wentylatory na prąd

stały, zużycie energii

zaledwie ok. 25W !

Wydajność obu wenty-

latorów programowa-

na niezależnie

Energooszczędny,

płynnie regulowany

układ 

antyzamrożeniowy

Izolacja wewnętrzna

o grubości do 15 cm!
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