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W ostatnim roku wiele mówi o si  o z ej ja-
ko ci powietrza, którym oddychamy ka dego 
dnia. Problem, z którym musieli my zmie-
rzy  si  podczas ostatniego sezonu grzew-
czego, przez chwil  nie wyst powa , jednak 
wraz z nadej ciem ch odnych dni ponownie 
s yszymy doniesienia mediów o pogarsza-
j cych si  parametrach powietrza. S uszne 
jest skojarzenie ze sob  dwóch faktów: roz-
pocz cie sezonu grzewczego = obni enie ja-
ko ci powietrza zewn trznego.

Komfort i zdrowie mieszka ców domów w du-
ej mierze zale  w a nie od jako ci powietrza, 

którym oddychaj . Ka dy z nas chcia by móc 
cieszy  si wie ym powietrzem i nie martwi
si  smogiem, który negatywnie wp ywa na 
nasze samopoczucie. Na szcz cie dost pne 
obecnie technologie umo liwiaj  zastosowa-
nie rozwi za  zapewniaj cych rodzinie po-
wietrze czyste, wolne od alergenów i innych 
zanieczyszcze . Rozwi zanie, które mamy 
na my li, to REKUPERACJA. Projektuj c
dom warto zastosowa  central  wentylacyj-
n  VENA z ponad przeci tnym odzyskiem 
ciep a, która nie tylko zmniejszy zapotrzebo-
wanie domu na ciep o, ale która dzi ki sta e-
mu, wymuszonemu i zmiennemu przep ywowi 
powietrza pozwoli dostarczy  do wn trza 
domu powietrze znacznie lepszej jako ci ni

to znajduj ce si  na zewn trz i w ilo ciach 
niezb dnych do aktualnego zapotrzebowa-
nia. Zaawansowane systemy kontroli jako-
ci powietrza ca kowicie automatyzuj  prac

urz dzenia. Jest to mo liwe dzi ki po cze-
niu tradycyjnych technologii filtrów wyko-
rzystywanych w rekuperatorach VENA (tzw. 
oczyszczanie pasywne) z nowoczesnymi tech-
nologiami aktywnego oczyszczania powietrza 
(np. z technologi  RCI pierwotnie stosowan
przez NASA). Dzi ki takiej integracji powie-
trze pozbawiane jest zanieczyszcze  takich 
jak np.: py ki, kurz czy sadza, a ponadto sku-
tecznie ograniczone jest przedostawanie si
do pomieszcze  smogu oraz innych zwi zków 
lotnych znajduj cych si  na zewn trz budyn-
ku. Poza standardowymi filtrami stosowany-
mi w rekuperatorach VENA, mieszka cy maj
mo liwo  korzystania z wk adów o znacz-
nie wy szej dok adno ci ni  przeci tna (np. 
filtry klasy F9 lub HEPA) oraz dodatkowej jo-
nizacji powietrza. Zastosowanie takiego roz-
wi zania zmienia dotychczasowy tradycyjny 
proces filtracji w nowoczesny systemy uzdat-
niania powietrza umo liwiaj c oczyszczenie 
go z wszelkich bakterii i wirusów oraz za-
pachów, które powstaj  podczas gotowania 
aromatycznych potraw czy palenia papiero-
sów. Istnieje równie  mo liwo  usuni cia 
nieprzyjemnych zapachów docieraj cych do 

domu z zewn trz (np. z oczyszczalni cieków 
lub spalarni znajduj cych si  w s siedztwie).

Jak wida  funkcje nowoczesnych systemów 
wentylacji, to nie tylko ograniczanie strat cie-
p a budynku i oszcz dno ci na ogrzewaniu. 
Nadrz dn  funkcj  rekuperatorów VENA jest 
zapewnianie ich u ytkownikom zdrowego po-
wietrza we wszystkich pomieszczeniach domu 
i znaczne poprawienie komfortu ich ycia.

G ówne zalety rekuperatorów VENA:
• niewielkie koszty eksploatacji, 
• niezawodna praca w skrajnie niskich tem-
peraturach, 
• spiralny wymiennik ciep a o najwi kszej 
powierzchni odzysku ciep a na rynku (od-
zysk ciep a 85-92%), 
• energooszcz dne wentylatory, 
• nowoczesne panele sterowania, 
• monta  stoj cy, le cy lub podwieszany, 
• wydajno  od 350 do 1200 m3/h, 
• klasa energetyczna: A+ lub A, 
• zgodne z dyrektyw  Ekoprojekt.

Z rekuperatorem VENA zapewnisz zdrowie i komfort swoim bliskim. 

Oszcz dza  b dziesz przy okazji.
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