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Rekuperacja zapewnia ci g  wy-
mian  zu ytego powietrza w po-
mieszczeniach na wie e. Przez 

ca y rok i przez ca  dob , bez wzgl du na 
warunki atmosferyczne: temperatur  i ci-
nienie. To wa ne, bo wentylacja grawita-

cyjna dzia a tylko wtedy, gdy w kana ach 
wytworzy si  ró nica ci nie , a wi c nie 
zawsze. 

O rekuperacji warto pomy le  ju  na 
etapie projektu domu – dzi ki temu unik-
niemy wydatków na i tak niepotrzebne ko-

miny wentylacji grawitacyjnej, wykonamy 
przepusty przez stropy, zoptymalizujemy 
tras  instalacji wentylacyjnej i wybierze-
my idealne miejsce na rekuperator. 

Pierwszy krok na drodze do monta u
systemu rekuperacji, to znalezienie firmy 
instalacyjnej, która na rekuperacji zna si
bardzo dobrze i ma w tym do wiadczenie. 

In ynier od wentylacji na podstawie 
rzutów budynków okre li niezb dne pa-
rametry ca ego systemu i na tej podsta-
wie wybierze odpowiedni  central  oraz 
rodzaj instalacji. Fachowa pomoc do-
wiadczonego projektanta jest nieodzow-

nym elementem decyduj cym o energo-
oszcz dnej, cichej i gwarantuj cej komfort 
w domu pracy systemu rekuperacji.

Dobrej klasy instalacja to albo tradycyj-
ne kana y z izolowanych sztywnych ka-
na ów wentylacyjnych, albo nowocze-
sna instalacja z dobrej jako ci sztywnego 
tworzywa. Je eli rekuperator, to tylko wy-
sokoenergooszcz dny, który nie tylko 
zapewni odpowiedni  wydajno  prze-
p ywu powietrza i wysoki wspó czynnik 
odzysku ciep a, ale tak e minimalne zu-
ycie energii niezb dnej do zasilenia wen-

tylatorów urz dzenia. 
Komfort u ytkowania systemu zale ny

jest od prawid owo wykonanych oblicze
projektowych, w a ciwego doboru mocy 
rekuperatora oraz rzetelnego wykonania 
ca ego monta u instalacji. 

PRAWDZIWE KORZY CI Z REKUPERACJI

Zdrowe powietrze
Wymieniaj c zu yte powietrze w po-
mieszczeniach na wie e nie tylko za-
pewnia si  wysoki komfort, ale tak e za-
pobiega problemom zwi zanym z ple ni
i grzybami. 

Filtrowanie powietrza nawiewanego
Rekuperacja nawiewa powietrze, które zo-
staje przefiltrowane przez filtry umiesz-
czone w rekuperatorze. Od klasy ich fil-
tracji zale y stopie  oczyszczania: mo e
to by  nawet filtracja zatrzymuj ca cz -
steczki sta e py u zawieszonego obecne-
go w smogu. 

Oszcz dno ci
Wentylacja z odzyskiem ciep a zmniejsza 
zapotrzebowanie budynku na ciep o i po-
zwala znacznie zaoszcz dzi  na kosztach 
ogrzewania domu.  

Rekuperacja – korzy ci z energooszcz dnej wentylacji w domu

Wentylacja mechaniczna 
z odzyskiem ciep a w ostatnich 
latach zdobywa coraz wi ksz
popularno . Nic w tym dziwnego, 
bo tradycyjna grawitacyjna 
jest w wielu domach po 
prostu nieskuteczna, a do tego 
energoch onna. W nowych 
budynkach wymiana powietrza 
przez kominy wentylacyjne mo e
by  odpowiedzialna za nawet 
po ow  ca kowitych strat ciep a
budynku. eby ograniczy  te straty 
do minimum, a wr cz odzyska
energi , najlepiej zdecydowa  si  na 
rekuperator.  

www.rekuperatory.pl
infolinia: 605 732 277

Chcia by  oszcz dza  50% 
na ogrzewaniu swojego domu 
i oczyszcza  powietrze?

Zamów bezp atn  konsultacj
monta u rekuperacji
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