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Systemy wentylacji AerastarComfort marki 
Junkers oferuj wie e powietrze przez ca
dob , we wszystkich pomieszczeniach, nieza-
le nie od warunków atmosferycznych i bez ko-
nieczno ci ich wietrzenia. 

Urz dzenia s  przystosowane do monta u
w nowych obiektach, jak i tych modernizo-
wanych. W przypadku regulowanej wentylacji 
nast puje wywiewanie powietrza z pomiesz-
cze  wilgotnych, takich jak kuchnia, azien-
ka i pomieszczenia gospodarcze przez central-
ne urz dzenie wentylacyjne i wprowadzenie 
wie ego powietrza z zewn trz do pomiesz-

cze  mieszkalnych i sypialnych. Jednocze nie 
wymiennik ciep a przekazuje ciep o z powie-
trza zu ytego do powietrza wie ego. Stopie
odzysku ciep a si ga przy tym 91%. 

Zalet  tych urz dze  jest te  to, e specjalne 
filtry skutecznie blokuj  nie tylko nap yw in-
sektów z zewn trz, lecz równie  py ków ro lin, 
które s  szczególnie uci liwe dla alergików. 

Systemy wentylacji AerastarComfort umo -
liwiaj  bezpieczn  prac  tak e w temperatu-
rach panuj cych zimow  por . Niemniej jed-
nak przy temperaturze zewn trznej poni ej 
-3°C istnieje zagro enie zamarzni cia wy-
miennika ciep a. Aby tego unikn , mo li-
we jest wst pne podgrzanie zimnego nap y-
waj cego powietrza za pomoc  gruntowego 
wymiennika ciep a lub elektrycznej nagrzew-
nicy wst pnej. 

AerastarComfort jest wyposa-
ony w panel obs uguj cy naj-

wa niejsze funkcje urz dze-
nia. Umo liwia on ustawianie 
stopni pracy wentylatora oraz 
prosty wybór trybów pracy. 
Uzupe nienie zakresu funk-
cji stanowi pilot zdalnego ste-
rowania, dost pny w ramach 
wyposa enia dodatkowego. 
Oprócz szybkiego dost pu do 
aktualnych informacji o urz -
dzeniu, u ytkownik ma mo li-
wo  ustawienia programu cza-
sowego oraz zmiany ustawie
– wygodnie z ka dego miejsca 

w domu. Program Configuration Tool po zain-
stalowaniu go na komputerze i po czeniu za 
pomoc  przewodu USB z central  wentylacyj-
n , pozwala na pe n  kontrol  wszystkich pa-
rametrów i ich indywidualizacj . U ytkownik, 
oprócz wszystkich opcji dost pnych w pilocie 
bezprzewodowym RCV, ma dodatkowo mo -
liwo  ustawienia w asnego programu steru-
j cego oraz wykonania graficznego raportu ze 
wszystkich dost pnych czujników.

Urz dzenia s  dost pne w trzech wersjach o ró -
nych nominalnych przep ywach powietrza 
140 m3/h, 230 m3/h i 350 m3/h, gdzie minimalny 
przep yw powietrza dla najmniejszej jednostki 
wynosi 25 m3/h a maksymalny dla najwi kszej 
450 m3/h. Du  zalet  przy zamawianiu urz -
dzenia jest to, e nie trzeba rozró nia  wersji 
prawej lub lewej. Standardowo dop yw wie e-
go oraz wyrzut „zu ytego” powietrza pod cza
si  z prawej strony, ale je li jest potrzebne pod-

czenie lewe to na miejscu instalacji mo na 
„przezbroi ” urz dzenie, co powinno zaj  kil-
kana cie minut. Ta funkcja jest równie  szcze-
gólnie przydatna, kiedy w miejscu instalacji 
zmienia si  plan prowadzenia kana ów. W ta-
kim wypadku nie trzeba wymienia  urz dze-
nia, ale wystarczy je „przezbroi ”. Wszystkie 
kana y powietrzne w AerastarComfort pod a-
cza si  od góry. Tylko w modelu LP 140-2 ist-
nieje dodatkowa mo liwo  pod czenia dwóch 
kana ów od spodu urz dzenia i dwóch od góry. 
Urz dzenie mo na zamontowa  na posadzce 
przy pomocy konsoli pod ogowej lub na cianie 

wykorzystuj c wsporniki lub listw  do powie-
szenia. Odzysk ciep a za pomoc  wymiennika 
krzy owo-przeciwpr dowego wg normy EN-PN 
13 141-7 wynosi nawet 90%, co pozwala w wy-
sokim stopniu odzyskiwa  ciep o z powietrza 
wentylacyjnego, a co za tym idzie oszcz dza
na kosztach eksploatacji budynku. 

W rekuperator standardowo wbudowane jest 
obej cie (by-pass). Jest on szczególnie przydat-
ny, je li temperatura powietrza latem na ze-
wn trz budynku ma ni sz  warto  ni  w po-
mieszczeniach. W takim wypadku by-pass jest 
uruchamiany automatycznie i powietrze czer-
pane nie przep ywa przez wymiennik ciep a,
lecz omija go, aby nie podgrzewa  si  dodat-
kowo. Do pomieszcze  nawiewane jest ch od-
niejsze powietrze spoza budynku. 
Oprócz samych urz dze  wentylacyjnych 
Junkers dostarcza równie  kompletny system 
kana ów do rozprowadzenia powietrza.
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Wentylacja pod kontrol :
wi cej ni  tylko wie e powietrze
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