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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Stosowanie wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciep a w nowo budowanych domach, 
to ju  niemal e standard. wiadomo  zalet 
jakie niesie za sob  zastosowanie rekuperacji 
jest ogromna. Wci  jednak Inwestorzy maj
problem z okre leniem, która cecha centrali 
wentylacyjnej (potocznie: rekuperatora) jest 
najbardziej istotna i powinna przewa y  o osta-
tecznym wyborze. Zastosowany wymiennik 
ciep a? Wentylatory? Urz dzenie z nagrzewnic
czy bez? Klasa filtracji? Odzysk ciep a? Zu ycie 
pr du? Opory? System sterowania? A mo e ga-
baryt? Setki sloganów reklamowych, niewiele 
mówi ce parametry, mnogo  opcji dodatko-
wych – wszystko to sprawia, e Inwestor czuje 
si  zagubiony i jego decyzja jest jeszcze trud-
niejsza. Nie do ko ca wiadomy konsekwen-
cji ostatecznie przy wyborze kieruje si  wy-

cznie cen  i wybiera urz dzenie najta sze 
albo drogie markowej firmy. I w tym momen-
cie prawdopodobnie pope nia najwi kszy b d
nara aj c si  na wysokie koszty w przysz o ci.
Co wi c jest wa niejsze od ceny rekuperatora?
Nasi Klienci odpowiadaj : koszty eksploatacji.
Dlaczego?
Koszt urz dzenia, to tak zwany koszt pocz t-
kowy. Inwestor powinien by wiadomy, e
koszt poniesiony podczas zakupu rekuperatora 
i systemu kana ów rozprowadzaj cych powie-
trze, to nie wszystko. By cieszy  si wie ym 
powietrzem w nowym domu i jednocze nie 
oszcz dza  na ogrzewaniu, b dzie musia  po-

nosi  koszty zwi zane z eksploatacj  systemu 
rekuperacji. By wentylacja mechaniczna z od-
zyskiem ciep a mog a dzia a  poprawnie po-
trzebuje pr du, okresowych przegl dów oraz 
wymiany filtrów. S  to dodatkowe koszty, któ-
re Inwestor b dzie ponosi  podczas u ytkowa-
nia urz dzenia, warto wi c sprawdzi  jak du o
energii b d  pobiera  wentylatory, ile kosztu-
j  wk ady filtracyjne oraz okresowe przegl dy 
serwisowe. Ponadto szczególn  uwag  nale y
zwróci  czy rozwa any przez Inwestora reku-
perator wyposa ony jest w nagrzewnic , a je-
eli tak, to jak du o pr du ona pobiera. Jest to 

bardzo wa na informacja, poniewa  nagrzew-
nice stosowane w centralach wentylacyjnych 
mog  pobiera  wi cej pr du ni  sama centrala 
(!). Ka dy z producentów rekuperatorów dys-
ponuje takimi danymi i na yczenie klienta 
powinien je udost pni .
Maj c na uwadze powy sze informacje: jak 
w porównaniu z konkurencj  wypadaj  re-
kuperatory VENA?
Rekuperatory VENA g ównie s  wybierane 
przez Inwestorów, którzy postawili na wysok
jako  urz dzenia oraz wspomniane wcze niej 
niskie koszty eksploatacji. Produkowane przez 
nas zestawy i centrale wentylacyjne (w zale -
no ci od modelu) wyposa one s  w spiralno-
-przeciwpr dowy wymiennik ciep a o najwi k-
szej powierzchni wymiany na rynku, którego 
rzeczywisty odzysk ciep a wynosi 85-92% 
oraz elektroniczne wentylatory w najwy szej 

klasie energetycznej. To co jest wa ne, to fakt, 
e dzi ki du ej powierzchni wymiany ciep a

w wymienniku oraz jego spiralnemu kszta -
towi rekuperatory VENA nie wymagaj  sto-
sowania nagrzewnic do ochrony wymienni-
ka przed zamarzni ciem.
Wszystkie te cechy sprawiaj , e bardzo ni-
skie koszty eksploatacji rekompensuj  pozor-
nie wysok  cen  zakupu urz dzenia, a okres 
zwrotu inwestycji jest znacznie krótszy ni
w przypadku tanich urz dze  o gorszych pa-
rametrach. Na yczenie Inwestora przygoto-
wujemy orientacyjn  analiz  ekonomiczn ,
w której prezentowane s  wszystkie koszty 
zwi zane z u ytkowaniem wybranego reku-
peratora, warto  o jak  zmniejsza si  zapo-
trzebowanie domu na ciep o i zwi zane z tym 
oszcz dno ci na ogrzewaniu oraz okres zwro-
tu inwestycji. 
I jeszcze jedno. Je li zastanawiacie si  Pa stwo 
nad rozprowadzaniem ciep a z kominka (sys-
tem DGP) to przy rekuperacji z central  VENA 
mo ecie zrezygnowa  z tej instalacji. Nasz re-
kuperator doskonale odzyskuje ciep o z ogrza-
nego przez kominek powietrza i rozprowadza 
je po ca ym budynku efektywnie dogrzewa-
j c pomieszczenia. 

Chcesz otrzyma
analiz  ekonomicz-
n  i porówna  nasz 
rekuperator z cen-
tral  konkurencji? 
Skontaktuj si  z nami! 
Dzia  Wentylacji, tel. 
85 745 57 12 w. 30
e-mail: wentylacja@bartosz.com.pl 

Wi cej informacji:
www.bartoszwentylacja.com.pl 

Nie oszcz dzaj na zakupie rekuperatora
– oszcz dzaj na eksploatacji!

FIRMA BARTOSZ Sp. J. Bujwicki, Sobiech
ul. Sejne ska 7

15-399 Bia ystok
tel. 85 745 57 12, faks 85 745 57 11
www.bartoszwentylacja.com.pl

wentylacja@bartosz.com.pl
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