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PREZENTACJA FIRMOWA

Tak znaczn¹ redukcjê zu¿ycia pr¹du uzyskano

dziêki zastosowaniu nietypowych wentylato-

rów na pr¹d sta³y, skonstruowanych przez spe-

cjalistów J.E.Storkair. Zu¿ycie pr¹du w takich

wentylatorach jest ni¿sze o ponad 40 % w po-

równaniu z wentylatorami na pr¹d zmienny,

stosowanymi do tej pory w wiêkszoœci modeli

rekuperatorów. Okazuje siê, ¿e roczny koszt

u¿ytkowania rekuperatora Storkair zainsta-

lowanego w systemie wentylacyjnym za-

projektowanym przez specjalistów portalu

www.rekuperatory.pl zazwyczaj nie prze-

kracza 100 z³, wliczaj¹c to koszt filtrów! 

System wentylacyjny rekuperatory.pl wy-

posa¿ony w rekuperator Storkair praktycz-

nie pozbawiony jest mostków termicznych

oraz zachowuje wysokie parametry szczel-

noœci uk³adu, dziêki czemu odzysk ciep³a

ca³ego systemu wentylacyjnego zachowany

jest na najwy¿szym poziomie. 

W przeciwieñstwie do innych rekupera-

torów koszty eksploatacyjne systemu wen-

tylacyjnego nie rosn¹ w okresie zimowym:

rekuperatory domowe Storkair nie wymaga-

j¹ stosowania elektrycznych nagrzewnic

wstêpnych, znacznie redukuj¹cych oszczêd-

noœci uzyskiwane dziêki zastosowaniu 

rekuperacji. Unikatowy system antyzamro-

¿eniowy zapewnia skuteczn¹ pracê syste-

mu wentylacyjnego nawet przy temperatu-

rach siêgaj¹cych -17°C, bez ryzyka oszro-

nienia wnêtrza wymiennika.

Wysok¹ jakoœæ rozwi¹zañ oferowanych przez

firmê J.E.Storkair potwierdza iloœæ montowa-

nych urz¹dzeñ: w rekuperatory StorkAir G90

ka¿dego roku wyposa¿anych jest w Europie po-

nad 27000 domów. Przemawia o tym równie¿

doœwiadczenie producenta: firma J.E. Storkair

rekuperatory produkuje ju¿ od pocz¹tku lat 70-

tych ubieg³ego wieku. System wentylacji me-

chanicznej z odzyskiem ciep³a oparty na reku-

peratorze J.E.Storkair zapewni nie tylko sku-

teczn¹ wentylacjê i œwie¿e powietrze, ale tak¿e

zabezpieczy dom przed niepo¿¹danymi owada-

mi – muchami czy komarami. Standardowo

ka¿dy z modeli jest wyposa¿ony w automa-

tyczny by-pass oraz elektroniczny sterownik

pozwalaj¹cy miêdzy innymi na niezale¿ne

programowanie wydajnoœci obu wentylatorów

– nawiewnego oraz wywiewnego. Urz¹dzenie

mo¿e byæ sterowane za pomoc¹ prze³¹cznika

3-stopniowego lub elektronicznego panelu

dotykowego ComfoControl pozwalaj¹cego

dodatkowo na automatyczne sterowanie kli-

matem w budynku dziêki regulacji przepustni-

cy gruntowego wymiennika ciep³a czy na-

grzewnicy wtórnej. Model ComfoAir 500 po-

siada certyfikat Instytutu Domów Pasywnych

w Darmstadt, mo¿e byæ równie¿ wyposa¿ony

w system ch³odz¹cej pompy ciep³a Artic.

Pe³na oferta znajduje siê na stronie 
www.rekuperatory.pl

Dystrybucja i serwis:

www.rekuperatory.pl

ul. Lotnicza 90, Szymanów

51-118 Wroc³aw                               

tel.  071 352 78 28, faks 071 352 78 30

info@rekuperatory.pl

Komfort energooszczêdny

Ju¿ najnowsza generacja 

rekuperatorów przeciwpr¹dowych 

produkowanych przez  firmê J.E.Storkair. 

Oprócz bardzo wysokich parametrów odzysku

ciep³a, siêgaj¹cych powy¿ej 95%, zu¿ycie energii

tych urz¹dzeñ porównywalne jest 

z energooszczêdn¹ ¿arówk¹: na pierwszym 

biegu rekuperator StorkAir G90-300 zu¿ywa

zaledwie 25 W, a przeznaczony dla budownictwa

wielorodzinnego rekuperator 

ComfoAir 140 zaledwie 15 W!
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