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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 11–12/2009

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 wy-

borze systemu wentylacyjnego „na ostatni

chwil ”. Podczas budowy staramy si , aby 

dom przede wszystkim by  dobrze zaizolo-

wany i szczelny. Czy jednak taki dom jest 

zdrowy dla przebywaj cych w nim osób? 

Nowoczesne, energooszcz dne technologie 

budowlane czy izolacyjne powoduj  koniecz-

no  zastosowania innych nowoczesnych 

technologii 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, który b -

dzie jednocze nie przyjazny dla u ytkowni-

ka musi zosta  wyposa ony w dobrej klasy 

nowoczesn  instalacj  wentylacyjn  z odzy-

skiem ciep a. Dobrej klasy instalacja to system 

wykonany ze sztywnych przewodów wentyla-

cyjnych, doskonale i starannie zaizolowanych 

oraz wyposa ony w nowoczesny rekuperator 

przeciwpr dowy zapewniaj cy nie tylko od-

powiedni  wydajno  przep ywu powietrza, 

nie tylko wysoki wspó czynnik odzysku cie-

p a, ale tak e minimalne zu ycie energii nie-

zb dnej do zasilenia wentylatorów urz dzenia. 

Komfort u ytkownika zale y od skuteczno ci 

pracy urz dzenia i jego doskona ego wycisze-

nia, warto jednak pami ta  tak e o  minimal-

nych kosztach eksploatacyjnych i jego bezob-

s ugowej pracy. Rekuperatory.pl to nie tylko 

najwy szej klasy centrale wentylacyjne z od-

zyskiem ciep a spe niaj ce wszystkie wymie-

nione powy ej za o enia, ale przede wszyst-

kim kompleksowe rozwi zania wentylacyjne 

do budynków mieszkalnych: od projektu po-

przez dobór zgodnie z obowi zuj cymi prze-

pisami, dostaw  a  do monta u najnowocze-

niejszych i najbardziej energooszcz dnych 

rekuperatorów wraz z instalacj  wentylacyj-

n . Oferowane przez nas rekuperatory prze-

ciwpr dowe AERIS odzyskuj  nawet powy ej

95% ciep a obni aj c znacz co koszty eksplo-

atacyjne budynków. Minimalne zu ycie pr du 

(od zaledwie 6 W), doskona e wyciszenie oraz 

rozbudowany system sterowania czyni prac

systemu wentylacyjnego niezauwa aln  oraz 

praktycznie bezobs ugow . Instalacja wyko-

nywana z przewodów sztywnych Air Spiralo®

o odpowiednich rednicach zapewnia nie tylko 

cich  prac  instalacji, ale tak e mo liwo  jej 

wyczyszczenia, czego zazwyczaj nie zapewnia-

j  instalacje wentylacyjne wykonywane w ca-

o ci z przewodów elastycznych.

Aby zapewni  maksymalny komfort miesz-

ka com w naszych systemach wykorzystujemy 

dodatkowo zarówno systemy ch odzenia letnie-

go ARTIC przystosowane do wspó pracy z reku-

peratorami AERIS jak i gruntowe wymienniki 

ciep a w wersji GGWC (glikolowej), zapewniaj -

ce najwy sz  higien  uk adu wentylacyjnego jak 

i doskona e funkcjonowanie zarówno w trybie 

ch odzenia (latem), jak i wst pnego podgrzewa-

nia powietrza (zim ). Dobrze dzia aj cy system 

wentylacyjny z odzyskiem ciep a Rekuperatory.pl 

to nie tylko niskie koszty eksploatacyjne budyn-

ku ale tak e zdrowie mieszka ców: powietrze 

w dobrze wentylowanym domu zawiera wielo-

krotnie mniej zanieczyszcze  chemicznych oraz 

niebezpiecznych gazów ni  w budynku z nie-

sprawnym systemem wentylacyjnym.

Zastanawiaj c si  nad wyborem: nowocze-

sny system grzewczy czy rekuperator pami taj, 

e bez rekuperatora trudno jest mówi  o ener-

gooszcz dno ci!  Niezale nie od typu systemu 

grzewczego dom energooszcz dny wyposa o-

ny w system rekuperatory.pl oparty na centra-

li wentylacyjnej z wymiennikiem przeciwpr -

dowym o wysokiej sprawno ci ma zazwyczaj 

niemal dwukrotnie ni sze zapotrzebowanie 

na energi  ni  dom posiadaj cy tylko krat-

ki wentylacyjne w tradycyjnych kominach. 

Oznacza to, e je li zamontujemy pomp  cie-

p a czy piec kondensacyjny w domu bez reku-

peratora, ponad 50% energii cieplnej wypro-

dukowanej przez system grzewczy wyrzucimy 

w niebo przez kratki wentylacyjne…

Nowoczesne systemy wentylacyjne

P aci  mniej za ogrzewanie…

Rekuperatory Sp. z o.o.

ul. Rudzka 9-11

54-427 Wroc aw

tel. 071 352 78 28

faks 071 352 78 30

info@rekuperatory.pl

Nowy dom bez rekuperatora przeciwpr dowego AERIS zapewne nie b dzie zbyt energooszcz dny…
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