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Wspó czesne budownictwo narzuca wy-

konywanie budynków szczelnych i dobrze 

ocieplonych, a to wymusza stosowanie wen-

tylacji mechanicznej. Wentylacja grawita-

cyjna w szczelnych budynkach nie dzia a. 

Powoduje to szybkie ich zagrzybianie 

i rujnowanie zdrowia u ytkowników, jak 

równie  degradacj  substancji budowlanej 

( cian itd), dlatego konieczno ci  jest stoso-

wanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciep a. 

Dobrze zaprojektowany i wykonany system 

wentylacyjny z odzyskiem ciep a w domu 

mieszkalnym powinien optymalizowa  na-

st puj ce procesy:

 odzysk ciep a z powietrza usuwanego,

 koszty eksploatacyjne systemu,

 wielko  wymiany i sposób organizacji 

przep ywów powietrza.

Dodatkowo system taki powinien znacz -

co wp ywa  na popraw  parametrów czysto-

ci powietrza.

Ka da centrala wentylacyjna wyposa ona 

jest w filtry, lecz nie zawsze dobrze spe nia-

j  one swoje zadanie. Cz sto s  zbyt ma ych 

rozmiarów i o niskiej skuteczno ci filtracji. 

Filtry, które firma Pro-Vent montuje w swo-

ich centralach MISTRAL,  s  du ych rozmia-

rów, co daje ma e opory przep ywu powietrza 

(czyli centrala si  „nie dusi”), 

o minimalnej klasie G4. Filtry takie skutecz-

nie zatrzymuj  do 90% py ów, cznie z py -

kami drzew i traw (co jest wa ne dla alergi-

ków). Dodatkowo Pro-Vent zaleca wymian

filtrów co 3 miesi ce. Z tego powodu, wed ug

polityki firmy, s  one dost pne w niskiej ce-

nie. Chc c poprawi  prac  uk adu wentylacyj-

nego i zwi kszy  jako  powietrza nawiewa-

nego , mo na zastosowa  p ytowy GWC. Uk ad 

taki pozwala na maksymalny odzysk ciep a do 

96% i jednocze nie poprawia parametry higie-

niczne powietrza dostarczanego do pomiesz-

cze . Jak potwierdzaj  badania Wojewódzkiej 

Stacji Epidemiologicznej, powietrze po przej-

ciu przez p ytowy GWC Pro-Vent Geo  jest 

oczyszczone z zarodników grzybów i zawie-

ra znacznie mniej bakterii. Jest ono tak e do-

datkowo nawil one zim , co ma du e profi-

laktyczne znaczenie dla naszego organizmu. 

Gruntowy wymiennik ciep a dodatkowo zim

dostarcza do centrali powietrze o temperatu-

rze ok. 2°C (kiedy na dworze panuje mróz), 

natomiast latem (podczas upa ów) uzyskuje-

my powietrze o temp. 14–18  C. To jest kolejny 

zysk – ogrzane lub och odzone powietrze „za 

darmo” – bez nagrzewnic i ch odnic.

Kompleksowa propozycja firmy Pro-Vent 

(system wentylacji w po czeniu z p ytowym 

GWC) to ultraenergooszcz dne i innowacyjne 

rozwi zanie. Dla ró nych wielko ci domów 

proponujemy ró ne wielko ci systemów, do-

stosowane do ich specyfiki. 

Jak po czy  razem te dwa parametry? To proste – przez system wentylacji 

nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep a. Potocznie mówimy, e trzeba w domu 

zamontowa  rekuperator – czyli central  wentylacyjn , która ma wbudowany 

wymiennik pozwalaj cy na odzyskiwanie ciep a z powietrza usuwanego z domu.
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