
Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 6/2015 83

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep a
(rekuperacja), usuwa powietrze z pomieszcze
obci onych wilgoci  i intensywnymi zapa-
chami, jak kuchnia i azienka. wie e powie-
trze, z zewn trz budynku, przep ywa przez 
wymiennik ciep a znajduj cy si  w centra-
li wentylacyjnej (w rekuperatorze), gdzie jest 
ogrzewane przez powietrze usuwane z budyn-
ku. Ogrzane i oczyszczone wie e powietrze 
rozprowadzane jest nast pnie do pomieszcze
mieszkalnych, jak np. salon, pokój, sypialnia. 

Ju  dzisiaj mo emy wybra  rozwi zana sys-
temowe, gdzie rekuperator aktywnie wspó -
pracuje z pomp  ciep a, która wykorzystuje 
ciep o z gruntu, wody lub z powietrza atmos-
ferycznego. A, pompa ciep a i rekuperator za-
silane s  darmowym pr dem produkowanym 
przez w asn  elektrowni  s oneczn  – przez 
instalacj  fotowoltaiczn .

W rozwi zaniu tym, za wentylacj  odpo-
wiada rekuperator Vitovent 300-F, który zasi-
lany i obs ugiwany jest przez regulator zabu-
dowany w pompie ciep a Vitocal. 

Aby skutecznie usuwa  wilgo  i zu yte po-
wietrze z pomieszcze  w budynku, wentyla-
cja powinna pracowa  ci gle. W mro ne dni 
odzysk ciep a mo e nie wystarczy  i wie e
powietrze trzeba b dzie dogrzewa . Vitovent 
300-F mo e korzysta  z ciep a dostarczanego 
przez pomp  ciep a. Wystarczy w rekuperato-
rze zamontowa  uk ad hydrauliczny i po czy
z pomp  ciep a, która tanio dogrzewa  b dzie 
powietrze do wymaganej temperatury, nawet 
50°C i bez konieczno ci stosowania grza ki 

elektrycznej. Ca y potrzebny osprz t hydrau-
liczny schowany jest w rekuperatorze, który 
ustawiony jest obok pompy ciep a. 

Kiedy wyposa ymy dom w instalacj  foto-
woltaiczn  Vitovolt, darmowy pr d s onecz-
ny wykorzystamy do zasilania urz dze  RTV 
i AGD, do o wietlenia, ale i do zasilania pom-
py ciep a – czyli do ogrzewania i ch odzenia 
domu, do ogrzewania ciep ej wody u ytkowej 
(c.w.u.), jak równie  do zasilania wentylacji – 
rekuperatora. Darmowy pr d s oneczny mo-
emy magazynowa  w postaci ciep ej wody, 

któr  wykorzystamy równie  w nocy, gdy na-
sza elektrownia s oneczna ju  nie pracuje.  

W Vitovent 300-F wie e powietrze jest naj-
pierw oczyszczane przez dok adny filtr prze-
ciwpy owy, a nast pnie ogrzewane w reku-
peratorze przez ciep e powietrze usuwane 
z budynku. W ten sposób zatrzymujemy do 
98% ciep a, które razem z wie ym powie-
trzem trafi z powrotem do naszego domu. 
Dodatkowe oszcz dno ci zapewnia funkcja 
aktywnego nadzoru zamontowanych w cen-
trali filtrów powietrza. Regulator pompy cie-
p a poinformuje nas o konieczno ci wymiany 
filtra. Co to daje? Tylko tyle, e filtry wymie-
niane s  w zale no ci od potrzeby – od stop-
nia ich zabrudzenia, co w jeszcze wi kszym 
stopniu sprzyja obni eniu kosztów eksplo-
atacji instalacji. 

Dzi ki wykorzystaniu darmowej energii 
elektrycznej ro nie op acalno  stosowania 
pomp ciep a oraz wentylacji z odzyskiem cie-

p a. Dzi ki zwi kszeniu zu ycia pr du solarne-
go na potrzeby w asne wyra nie wzrasta op a-
calno  inwestycji w instalacj  fotowoltaiczn .

Wi ksz  op acalno  inwestycji uzyskamy 
korzystaj c z dotacji. Jak równie , dzi ki ofer-
tom specjalnym firmy Viessmann, np.: dop ata 
do pompy ciep a i atrakcyjne cenowo zestawy 
pakietowe kompletnych instalacji fotowolta-
icznych, o mocy nominalnej 2 oraz 4 kWp.
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Ka dy dom powinien posiada

skuteczn  wentylacj . Dlatego, 

wentylacj  grawitacyjn  cz -

sto zast puje wentylacja me-

chaniczna z odzyskiem ciep a. 

Obni a koszty ogrzewania domu 

a jej eksploatacja mo e by  wy-

j tkowo tania, atwa i wygodna. 

Oszcz dno ci b d  tym wi ksze, 

im w wi kszym stopniu wykorzy-

stamy darmow  energi  z ota-

czaj cego nas rodowiska. 
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