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Artyku  promocyjny

Jeszcze nie wszyscy inwestorzy podczas bu-

dowy domu zwracaj  uwag  na pó niejsze 

koszty eksploatacyjne oraz komfort klima-

tyczny mieszkania. Okazuje si , e olbrzy-

mim b dem jest pozostawianie decyzji 

o wyborze systemu wentylacyjnego na ostat-

ni  chwil . Podczas budowy staramy si ,

aby dom przede wszystkim by  dobrze za-

izolowany i szczelny. Czy jednak taki dom 

jest zdrowy dla przebywaj cych w nim 

osób? A z drugiej strony – czy tradycyjny 

system wentylacji grawitacyjnej nie k óci 

si  z ide  energooszcz dno ci? Nowoczesne, 

energooszcz dne technologie budowlane 

czy izolacyjne powoduj  konieczno  za-

stosowania  innych nowoczesnych tech-

nologii instalacyjnych umo liwiaj cych 

komfortowe ycie wewn trz. Do najnowo-

cze niejszych rozwi za  wentylacji z od-

zyskiem ciep a nale  rekuperatory AERIS 

montowane w instalacjach wentylacyjnych 

Rekuperatory.pl.

Nowoczesny dom energooszcz dny, któ-

ry b dzie jednocze nie przyjazny dla u yt-

kownika, musi zosta  wyposa ony w dobrej 

klasy nowoczesn  instalacj  wentylacyjn

z odzyskiem ciep a. Dobrej klasy instalacja 

to system wykonany ze sztywnych przewo-

dów wentylacyjnych, doskonale i staran-

nie zaizolowanych oraz wyposa ony w do-

brej klasy rekuperator przeciwpr dowy 

zapewniaj cy nie tylko odpowiedni  wydaj-

no  przep ywu powietrza i wysoki wspó -

czynnik odzysku ciep a, ale tak e minimal-

ne zu ycie energii niezb dnej do zasilenia 

wentylatorów urz dzenia. Komfort u yt-

kownika zale y od skuteczno ci pracy urz -

dzenia i jego doskona ego wyciszenia, war-

to jednak pami ta  rwnie  o minimalnych 

kosztach eksploatacyjnych i jego bezob-

s ugowej pracy. Rekuperatory.pl to nie tyl-

ko najwy szej klasy centrale wentylacyjne 

z odzyskiem ciep a spe niaj ce wszystkie 

wymienione powy ej za o enia, ale przede 

wszystkim kompleksowe rozwi zania wen-

tylacyjne do budynków mieszkalnych: od 

projektu poprzez dobór zgodnie z obowi -

zuj cymi przepisami, dostaw  a  do mon-

ta u najnowocze niejszych i najbardziej 

energooszcz dnych rekuperatorów wraz 

z instalacj  wentylacyjn . Oferowane przez 

nas rekuperatory przeciwpr dowe AERIS 

odzyskuj  nawet powy ej 95% ciep a, ob-

ni aj c znacz co koszty eksploatacyjne bu-

dynków. Minimalne zu ycie pr du (od za-

ledwie 6 W), doskona e wyciszenie oraz 

rozbudowany system sterowania czyni pra-

c  systemu wentylacyjnego niezauwa aln

oraz praktycznie bezobs ugow . Instalacja 

wykonywana z przewodów sztywnych Air 

Spiralo® o odpowiednich rednicach za-

pewnia nie tylko cich  prac  instalacji, ale 

tak e mo liwo  jej wyczyszczenia, czego 

zazwyczaj nie zapewniaj  instalacje wen-

tylacyjne wykonywane w ca o ci z przewo-

dów elastycznych.

Aby zapewni  maksymalny komfort 

mieszka com, w naszych systemach wy-

korzystujemy dodatkowo zarówno systemy 

ch odzenia letniego ARTIC, jak i gruntowe 

wymienniki ciep a w wersji antybakteryj-

nej.

Dobrze dzia aj cy system wentylacyjny 

z odzyskiem ciep a to nie tylko niskie kosz-

ty eksploatacyjne budynku, ale tak e zdro-

wie i dobre samopoczucie mieszka ców. 

Powietrze w dobrze wentylowanym domu 

zawiera wielokrotnie mniej zanieczyszcze

chemicznych oraz niebezpiecznych gazów 

ni  w budynku z niesprawnym systemem 

wentylacyjnym.

Dom energooszcz dny dzi ki zastosowa-

nym materia om i technologiom traci ener-

gi  zupe nie inaczej ni  domy budowane 

jeszcze zaledwie kilka czy kilkana cie lat 

temu. Do niedawna s dzono, e straty ener-

getyczne w wyniku wentylacji budynku to 

zaledwie 20–30% ca kowitych strat ciep a. 

Pozosta a cz  energii wypromieniowana 

by a przez dach, ciany, okna czy pod ogi.

Dzi  jest inaczej – dom energooszcz dny 

przez okna, dach czy ciany mo e traci  za-

ledwie kilkana cie procent ciep a. Pozosta e

straty energetyczne, si gaj ce w przypad-

ku niektórych domów powy ej 50% ca ko-

witych strat ciep a, to skutek pracy trady-

cyjnej wentylacji. Dzi ki naszym systemom 

rekuperacyjnym odzyskamy wi kszo  cie-

p a i skierujemy je z powrotem do wn trza 

domu wraz ze wie ym powietrzem, zapew-

niaj c jednocze nie najwy sz  trwa o  i ja-

ko  pracy systemu wentylacyjnego.

W dzisiejszych czasach rekuperacja to 

ju  konieczno . Bardzo popularne obecnie 

domy energooszcz dne i pasywne nie b d

nimi bez zamontowanej wentylacji z reku-

peratorem wysokiej klasy, który odzyskuje 

ponad 90% ciep a.
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Zdrowie, energooszcz dno  i jako  instalacji
Czy zaplanowa e  ju  naprawd  dobre i energooszcz dne rozwi zanie?
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