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Artyku  promocyjny

Jedn  z takich informacji jest ta, e w przy-

padku domów energooszcz dnych (o wyso-

kiej termoizolacyjno ci i szczelno ci) system 

wentylacji grawitacyjnej nie sprawdza si .

Jeste my „skazani” na wentylacj  mechanicz-

n . A skoro decydujemy si  na dom energo-

oszcz dny, dlaczego nie pój  krok dalej i nie 

po czy  wentylacji z odzyskiem ciep a, czy-

li rekuperacj ?

Firma Bartosz posiada w ofercie centrale 

wentylacyjne VENA, przygotowane z my l

o domach jednorodzinnych o powierzchni 

u ytkowej do 200 m2. Do wi kszych obiek-

tów polecamy centrale wentylacyjne typu 

CNWB. Sercem obu urz dze  jest spiralny, 

przeciwpr dowy wymiennik ciep a Bartosz, 

popularnie zwany rekuperatorem. Unikalna, 

opracowana przez polskich in ynierów i za-

strze ona patentowo konstrukcja wymienni-

ka zapewnia: 

 wysoki odzysk ciep a przekraczaj cy 85% 

(co wa ne, uzyskiwany przy ilo ci powietrza 

nawiewanego do wywiewanego w stosunku 

1:1 – warto zwróci  uwag  na te proporcje, 

analizuj c oferty ró nych producentów),

 szczelno  na poziomie 99,9%, wyklucza-

j ca przenikanie zapachów i mieszanie si

powietrza zu ytego z czystym, nawiewanym 

do pomieszcze ,

 odporno  na szronienie, dzi ki której wy-

miennik nie traci na wydajno ci przy ujem-

nych temperaturach i nie ma konieczno ci 

stosowania nagrzewnic powietrza nawiewa-

nego oraz opcji odszraniania.

Wymienione wy ej cechy rekuperatora 

Bartosz w praktyce oznaczaj  tyle, e przy 

panuj cej na zewn trz temperaturze -20°C 

i temperaturze powietrza usuwanego na po-

ziomie +20°C, powietrze nap ywaj ce do po-

mieszcze  b dzie mia o temperatur  ok. 

+14°C. Zadaniem instalacji c.o. b dzie wi c

podgrzanie powietrza najwy ej o kilka, a nie 

kilkana cie stopni, jakby to mia o miejsce 

w przypadku tradycyjnego wietrzenia czy 

wentylacji bez odzysku ciep a. Efektem b d

ni sze rachunki za ogrzewanie i brak dodat-

kowych kosztów, które generuj  nagrzewni-

ce wst pne i systemy odszraniania, stosowa-

ne w podobnych urz dzeniach oferowanych 

na polskim rynku.

Urz dzenia typu VENA czy CNWB wypo-

sa one s  ponadto w energooszcz dne wen-

tylatory na pr d sta y oraz automatyk  ste-

ruj c , która dostosowuje intensywno

wymiany powietrza do aktualnych potrzeb, 

co tak e przek ada si  na ni sze koszty eks-

ploatacji. W zale no ci od zastosowanego 

w budynku ród a ciep a i wydajno ci pracy 

instalacji wentylacyjnej, zakup centrali mo e

zwróci  si  ju  po kilku latach. Wykonanie 

kana owe zestawu pozwala na  optymalne 

rozmieszczenie poszczególnych elementów 

w pomieszczeniu (zazwyczaj na poddaszu 

lub w gara u).

Na system wentylacji mechanicznej z od-

zyskiem ciep a warto zdecydowa  si  nie tyl-

ko ze wzgl dów ekonomicznych, ale te  zdro-

wotnych. Dzi ki zastosowaniu odpowiednich 

filtrów centrale wentylacyjne marki Bartosz 

pozwalaj  kontrolowa  jako  powietrza na-

p ywaj cego do pomieszcze . Filtry elimi-

nuj  bowiem z powietrza nawiewanego takie 

zanieczyszczenia jak kurz, py  itp. – rzecz 

szczególnie wa na dla alergików. Z kolei 

wraz z powietrzem wywiewanym z azien-

ki czy kuchni usuwane s  tak e nieprzyjem-

ne zapachy.

Jak wida , wybór optymalnego systemu

wentylacji i rekuperacji wymaga od inwes-

tora nie tylko zaanga owania w poznanie 

samego zagadnienia wentylacji, ale tak e

– a mo e przede wszystkim – dok adnego 

porównania ofert ró nych producentów. 

Je li potrzebuj  Pa stwo dodatkowych infor-

macji, prosimy o kontakt.

Dylematy inwestora zaczynaj  si  w momencie podj cia decyzji o budowie 

w asnego domu, a ko cz ... Niektórzy powiedz , e nie ko cz  si  nigdy. 

Pewne jest natomiast, e podj cie wiadomej decyzji przez buduj cych dom 

mo liwe jest tylko wtedy, gdy posiadaj  oni rzetelne i kompletne informacje 

na dany temat.

BARTOSZ
– wentylacja dla domu

Firma Bartosz Sp. j.

ul. Sejne ska 7

15-399 Bia ystok

tel. 85 745 57 12 w. 38, 39, 70
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www.bartoszwentylacja.com.pl
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