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Prawid owo dzia aj ca wentylacja z odzy-
skiem ciep a zapewnia komfort cieplny oraz 
odpowiedni  jako  powietrza wewn trz
budynków. Na rynku funkcjonuj  rozmaite 
rozwi zania, które realizuj  te cele w ró -
nym stopniu, najcz ciej wspólnie z urz -
dzeniami grzewczymi czy klimatyzacyjnymi 
z rodziny HVAC.

G ównie stosuje si  dwa rozwi zania:
CENTRALNE – tradycyjny system z central
rekuperacyjn  i uk adem kana ów. Jest to 
dobre rozwi zanie dla nowobudowanych 
obiektów, w których ju  podczas fazy pro-
jektowej planuje si  rozmieszczenie kana ów
i centrali. W zale no ci od wyboru rekupe-
ratora jest mo liwe pod czenie urz dzenia
z kana ami zarówno od góry, jak i od do u.
Dzi ki temu urz dzenie mo emy schowa
na poddaszu lub piwnicy. W celu optyma-
lizacji miejsca w pomieszczeniu jednostki 
mo na te  podwiesza  pod sufitem.

Centrale HRU-MinistAir charakteryzuj
si  wysokim odzyskiem ciep a (ponad 90% 
odzysku). Ponadto central  mo na zarz dza
mobilnie przez Wi-Fi. Zegar tygodniowy 
umo liwia nam zaprogramowanie pracy 
urz dzenia.

Dost pne s  dwie wersje urz dzenia. 
Centrala HRU-MinistAir-W-250 do ma ych 
domków charakteryzuje si  lekk  konstruk-
cj  i niewielkimi wymiarami. Jej wydaj-
no  si ga do ok. 250 m3/h, natomiast 
HRU-MinistAir-W-450 stosowane do wi k-

szych obiektów charakteryzuj  si  wydaj-
no ci  na poziomie ok. 450 m3/h.

Rekuperatory HRU-Ergo wyró niaj  si
nie tylko odzyskiem ciep a. Dzi ki zaawan-
sowanej technologii wymiennika entalpicz-
nego (przeciwpr dowego) odzyskuj  ciep o
i wilgo  z powietrza. Odleg o  pomi dzy
w óknami w materiale wymiennika odpo-
wiada wielko ci cz stek wilgoci. Dlatego, 
wi ksze cz steczki np. zapachów s  nieprze-
puszczane przez wymiennik. Zapobiega to 
przenikaniu zanieczyszcze  do wie ego
powietrza. Ponadto wydajno  rekuperato-
rów si ga (w zale no ci od modelu) od 250 
do 1000 m3/h.

DECENTRALNE – pojedyncze urz dzenia
w pomieszczeniach dzia aj ce naprzemien-
nie w trybie nawiew-wywiew bez potrzeby 
prowadzenia kana ów. Najcz ciej wyko-
rzystywany sposób przy ju  wybudowanym 
domu/obiekcie. Z powodu braku miejsca 
na rozprowadzenie sieci kana ów oraz 
atwy i szybki sposób monta u urz dzenia

w pomieszczeniach jest to niezwykle popu-
larne rozwi zanie. System przeznaczony jest 
do ma ych i rednich pomieszcze .

Rekuperator HRU-WALL jest urz dzeniem 
jednorurowym (wewn trz ciennym) wy-
posa onym w wymiennik ceramiczny, któ-
ry posiada maksymalny odzysk do 90% (od-
zysk nominalny �= 74,3% zgodnie z norm
EN 13141-8:2011). Rekuperator miejscowy 
HRU-WALL to idealne rozwi zanie do usu-
wania CO2 i innych wewn trznych lotnych 
zanieczyszcze  oraz do zapobiegania pro-
blemom z kondensacj  i ple ni , które uszka-
dzaj  budynek i szkodz  zdrowiu mieszka -
ców. Rekuperator kompaktowy HRU-WALL 
posiada mi dzy innymi filtr przeciwkurzo-
wy, który mo na usun  od wewn trz w celu 
przeprowadzenia konserwacji. Obudowa 
urz dzenia wykonana jest z wysokiej jako ci 
tworzywa ABS zapewniaj cego trwa  kon-
strukcj , odporn  na wstrz sy i dzia anie pro-
mieni UV. Rura teleskopowa umo liwia dosto-
sowanie do grubo ci ciany. Zaawansowana 
technologia wentylatora, znacz co wp ywa 
na niskie zu ycie energii ( redni koszt u yt-
kowania dwóch urz dze  to niespe na 30 z
w skali roku). Jednocze nie oszcz dno ci wy-
nikaj ce z odzysku ciep a wentylacyjnego po-
zwalaj  na obni enie rachunku o 50–60% (po-
nad 500 z  rocznie). 

Rekuperatory – gwarancja zdrowego powietrza
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