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Bardzo cz sto powietrze wewn trz budynku 

ma wy sz  temperatur  od powietrza na ze-

wn trz. Rekuperacja, bo o niej mowa, polega 

na ogrzaniu powietrza ch odniejszego powie-

trzem cieplejszym, uzyskanym z pomieszcze .

Firma BERLÜF postanowi a wykorzysta  t  za-

le no  we wszystkich produkowanych urz -

dzeniach wentylacyjnych. Pozwoli o to obni-

y  koszty u ytkowania urz dze  i zmniejszy

eksploatacj rodowiska. W efekcie powsta a

najnowocze niejsza obecnie centrala wentyla-

cyjna SELEN, charakteryzuj ca si  niskim po-

ziomem ha asu, niskimi kosztami eksploatacji 

oraz kszta tem powalaj cym na podwieszenie 

i schowanie w dowolnym miejscu. 

Firma BERLÜF, w wyniku przeprowadzo-

nych bada , jako pierwsza zamontowa a w swo-

ich centralach a  trzy hybrydowe wymienniki 

ciep a, co pozwala zwi kszy  stopie  jego od-

zyskiwania do 95%. Dodatkowo, zastosowa-

nie wysokiej klasy filtrów gwarantuje wie e, 

oczyszczone ze wszelkich bakterii i drobno-

ustrojów, powietrze. Warto wspomnie , e

do centrali wentylacyjnej SELEN mo na pod-

czy  Gruntowy Wymiennik Ciep a (GWC 

MAX) równie  firmy BERLÜF. Otrzymany 

wówczas zestaw nie tylko zaopatrzy pomiesz-

czenie w czyste powietrze, ale równie , w za-

le no ci od potrzeb, sch odzi je, lub podgrzeje. 

Pozwala to dodatkowo obni y  koszty eksplo-

atacji ca ego systemu wentylacji. Zakup cen-

trali SELEN firmy BERLÜF to wiadectwo tro-

ski o zdrowie w asne i ca ej rodziny, a tak e

wk ad w ochron rodowiska.
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Ludzie, w trosce o swoje zdrowie, przygl daj  si rodowisku i usi uj
stwarza  jak najlepsze warunki ycia. Bardzo cz sto najkorzystniejsza 
sytuacja jest poza zasi giem indywidualnych mo liwo ci. Na popraw
wi cego si  z tym komfortu wydawane s  miliardy z otych, a tym-
czasem nie potrzeba du ych nak adów finansowych, by znacz co zmie-
ni  sytuacj , zw aszcza, je li chodzi o jako  wdychanego powietrza. 
Umo liwia to wiedza oraz najnowocze niejsza technologia wykorzysty-
wana przez firm  BERLÜF.


