REKUPERACJA
praktyczny przewodnik

rekuperacja – grawitacja porównanie
DOM
Z REKUPERACJĄ

DOM Z WENTYLACJĄ
GRAWITACYJNĄ

CIEPŁO JEST ODZYSKIWANE

CIEPŁO UCIEKA PRZEZ KOMIN  STRATY ENERGETYCZNE
TO NAWET

60%

WYSOKI POZIOM CO2
BÓLE GŁOWY, OSŁABIENIE

NISKI POZIOM CO2 (DUŻO LEPIEJ ŚPISZ)
ZAWSZE ŚWIEŻE POWIETRZE
BEZ STRAT ENERGETYCZNYCH

ZIMĄ DOM JEST JAK TERMOS:
ODDYCHASZ ZUŻYTYM, STARYM POWIETRZEM
ŻEBY PRZEWIETRZYĆ MUSISZ
OTWORZYĆ OKNO

MOŻESZ OTWIERAĆ OKNA (ALE NIE MUSISZ)
NAWIEWANE POWIETRZE JEST FILTROWANE:
NIE MA W NIM KURZU, PYŁU, ZANIECZYSZCZEŃ

WIOSNĄ I LATEM GRAWITACJA NIE DZIAŁA

DODATKOWO MOŻESZ AKTYWNIE OCZYSZCZAĆ
POWIETRZE M.IN. Z BAKTERII I WIRUSÓW

POWIETRZE NIE JEST FILTROWANE

OSZCZĘDZASZ
DO

50%

KOMARY MUCHY
KURZ BAKTERIE

NA OGRZEWANIU

WYSOKIE RACHUNKI
ZA OGRZEWANIE

68,8% ENERGII ZUŻYWANEJ W DOMACH PRZYPADA NA OGRZEWANIE!

wg danych GUS

REKUPERACJA po co
Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system rekuperacji gwarantuje

• oszczędności na ogrzewaniu (nawet do 50%)
• dodatkowe możliwości chłodzenia latem
• brak konieczności otwierania okien bez względu na porę roku
• zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach
• filtrowanie nawiewanego powietrza filtrami zwykłymi i antyalergicznymi
• możliwość zaawansowanego oczyszczania powietrza, w tym mikrobiologicznego (wirusy, bakterie)
• możliwość jonizacji nawiewanego powietrza w instalacjach OXYinside
• usunięcie nieprzyjemnych zapachów (np. z gotowania czy papierosów)
• usunięcie nadmiaru wilgoci (np. z łazienki)
• możliwość podłączenia gruntowego wymiennika ciepła (darmowa energia z wnętrza ziemi)
Rekuperacja to niezbędny element każdego nowoczesnego i zdrowego domu, w którym - dzięki zastosowaniu szczelnych
okien i ciepłych ścian - mieszkańcy mogą cieszyć się świeżym powietrzem bez strat energetycznych.

REKUPERACJA - dla kogo?
Montaż systemu rekuperacji powinien rozważyć każdy, kto chce zbudować, komfortowy i energooszczędny dom.

Jeżeli chcesz mieć

• możliwie najniższe koszty ogrzewania
• nieosiągalny w domach z wentylacją grawitacyjną komfort klimatyczny
• mniej kurzu i zanieczyszczeń
• wpływ na znaczne ograniczenie poziomu dwutlenku węgla i wilgoci w powietrzu
• szybką możliwość usunięcia z domu niechcianych zapachów: np. z gotowania
• mniej komarów, much
• zero przeciągów
• możliwość dodatkowego chłodzenia latem bez klimatyzacji
... rekuperacja jest idealnym rozwiązaniem.
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REKUPERACJA jak to działa
Świeże powietrze zewnętrzne pobierane jest przez otwór w budynku (czerpnię), skąd transportowane jest do wymiennika ciepła rekuperatora. Tam ogrzewa się lub ochładza (w zależności od pory roku) od powietrza usuwanego z pomieszczeń. Następnie powietrze
nawiewane jest do pokojów.
Ilość powietrza nawiewanego jest identyczna jak ilość powietrza zużytego usuwanego z łazienek i kuchni.

Schemat działania wymiennika przeciwprądowego

nawiew czystego
ogrzanego powietrza

świeże powietrze
zewnętrzne z czerpni

-5oC

+18oC
+20oC

+5oC

wywiew na zewnątrz
powietrza zużytego

wywiew powietrza
zużytego z pomieszczeń

Sprawność rekuperatora wynosi 92%

ZAPAMIĘTAJ

1. Zamontuj wysokiej klasy rekuperator z możliwie największym odzyskiem ciepła. Wykorzystaj cały możliwy potencjał obecnych
technologii.

2. Wybierz nowoczesną, szczelną i higieniczną instalację. Taką, którą można ukryć w stropie, ścianach lub posadzce.
3. Wybierz starannie solidną firmę instalacyjną: system rekuperacji robisz raz na wiele lat.
4. Dopilnuj, by na papierze został przygotowany projekt całego systemu. Najlepiej, gdy przygotuje go firma, która będzie również
montować system: odpowiedzialność spoczywa wtedy w jednych rękach.

5. Pamiętaj: im większe doświadczenie firmy instalacyjnej, tym lepiej!
6. Koniecznie podpisz umowę: zadbaj o przejrzyste zasady współpracy na montaż systemu z czytelnym, rozłożonym na etapy
systemem płatności.

7. Sprawdź ubezpieczenie firmy instalacyjnej z OC dla klienta w razie nieprzewidzianych sytuacji.
8. Sprawdź możliwość późniejszego serwisowania instalacji i rekuperatora w firmie, która montowała instalację.
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REKUPERATORY.PL montaż i serwis rekuperacji

Doradztwo

Konsultacja inżynierska

Serwis

Sklep z filtrami

Rekuperatory.pl gwarantują
MAKSYMALNĄ EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU

SOLIDNĄ OBSŁUGĘ POSPRZEDAŻOWĄ

• najwięcej wykonanych instalacji w całej Polsce: ponad 4 tysiące
• 13 lat ogólnopolskich konsultacji inżynierskich w zakresie

• ogólnopolska usługa przeglądów serwisowych
• dział techniczny do kontaktów z klientami
• filtry w przystępnych cenach: kupfiltry.pl
• bezpłatne, telefoniczne lub online konsultacje techniczne

rekuperacji  

• stała współpraca projektowa dla największych pracowni
•
•

architektonicznych
wykłady na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i SGGW
w Warszawie
wykwalifikowany i doświadczony zespół projektantów i inżynierów

BEZPIECZEŃSTWO POTWIERDZONE CERTYFIKATAMI

• atesty PZH
• certyfikaty Domów Pasywnych
• certyfikaty NF15 i NF40 dla domów energooszczędnych i pasywnych
• referencje

NAJWYŻSZE KORZYŚCI FINANSOWE

• bardzo wysoki odzysk ciepła w najnowocześniejszych
•
•
•
•

rekuperatorach AERIS i R-VENT
solidnie wykonane instalacje na kanałach stalowych lub
polietylenowych
indywidualne projekty inżynierskie dla każdego domu
wykonawstwo bez ustępstw: w 100% zgodne z projektem
nowoczesne systemy: antyalergiczne, samoczyszczące, jonizujące

PEŁNY NADZÓR CAŁEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO

• indywidualny nadzór inżyniera i doradcy technicznego  
• 10 lat gwarancji na instalację
• podział prac i płatności na etapy adekwatne do postępu prac
• polisa ubezpieczeniowa: OC dla klienta
• wpłacony w całości, wysoki kapitał zakładowy

Dla wymagających
–– dostosowanie systemu grzewczego do domu z rekuperacją
–– dostosowanie systemu klimatyzacji do domu z rekuperacją
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INSTALACJA układ krwionośny systemu rekuperacji
Każda instalacja Rekuperatory.pl gwarantuje ponadprzeciętny komfort, cichą pracę i maksymalny odzysk ciepła dzięki optymalnie zaprojektowanym przepływom powietrza, dobraniu idealnych średnic kanałów, właściwej mocy rekuperatora, regulacji oraz rozmieszczeniu punktów
nawiewnych i wywiewnych..

Zarówno przy kanałach polietylenowych, jak i stali, system rekuperacji Rekuperatory.pl jest:

• maksymalnie sprawny na każdym odcinku instalacji: od czerpni, poprzez rekuperator, instalację aż do wyrzutni, co gwarantuje pełne
wykorzystanie jego możliwości w zakresie odzysku ciepła i komfortu

• solidnie wykonany przy pełnej współpracy inżyniera z doradcą i klientem
• wykonany z poszanowaniem już istniejących elementów w domu: warstwą izolacji, instalacjami (np. elektryczną, odkurzacza centralnego etc.)
• niezmienny w czasie (10 lat gwarancji na instalację)
• wyregulowany zgodnie z projektem, co zapewnia prawidłową pracę systemu przy maksymalizacji oszczędności eksploatacyjnych
• ekstremalnie szczelny, co zwiększa odzysk ciepła
• zaprojektowany w odniesieniu do rozkładu poszczególnych pomieszczeń w domu, co gwarantuje jego niezauważalną i niesłyszalną pracę
Nowoczesna polietylenowa instalacja Rekuperatory.pl z okrągłych przewodów
o niewielkich średnicach
W 100% wykonana z elementów  R-VENT Flex System® wyprodukowanych w Holandii. Składa się z bardzo wytrzymałych i higienicznych
przewodów o średnicy 63 i 90 mm, rozdzielaczy oraz skrzynek rozprężnych. Wszystkie elementy tej instalacji posiadają najwyższą, certyfikowaną klasę szczelności D i Atest Higieniczny PZH, co gwarantuje
niezmienność w czasie i całkowite bezpieczeństwo użytkowania.

Cechy instalacji R-VENT Flex System®

• niewielkie średnice umożliwiające całkowite ukrycie instalacji
•
•
•

w stropach monolitycznych, wylewkach, tynkach, zabudowie
szkieletowej oraz w bruzdach ściennych
100% elementów systemu wykonano z przebadanego toksykologicznie, nowoczesnego, bezzapachowego tworzywa PE
z antystatyczną i antybakteryjną warstwą wewnętrzną
system stworzony specjalnie do dystrybucji powietrza: aerodynamiczny, sztywny i bardzo trwały
łatwa do wyczyszczenia metodą mechaniczną (podobnie jak
kanały stalowe)

więcej: rekuperatory.pl
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Tradycyjna stalowa instalacja Rekuperatory.pl z izolowanych kanałów okrągłych
Trwałe i szczelne kanały Spiro o średnicy od 80 do 120 mm wykonane są z blachy ocynkowanej i stanowią doskonały materiał do budowy
instalacji wentylacyjnej. Pełną jej szczelność gwarantują profesjonalne taśmy dedykowane do specjalistycznych łączeń elementów instalacji.
Prawidłowe wykonanie efektywnie działającej instalacji rekuperacji z kanałów stalowych wymaga sporo wiedzy i doświadczenia, a ich
montaż jest dłuższy i bardziej pracochłonny niż w przypadku tzw. fleksów (miękkich przewodów aluminiowych), z których budowane są
tanie i często nieefektywnie działające instalacje rekuperacji.

Cechy instalacji ze stali

• zaprojektowana przez zespół inżynierów z uwzględnieniem indywidualnych wymagań i aktualnych przepisów wentylacyjnych
• gwarantująca maksymalne zyski energetyczne dzięki właściwie wykonanej izolacji
• wykonana bez ustępstw jakościowych
• uwzględnia optymalne trasy prowadzenia kanałów gwarantujące maksymalne wykorzystanie przestrzeni użytkowej i nieużytkowej
• gwarantuje optymalne przepływy powietrza
• zapewnia cichą pracę
• zaizolowana wełną mineralną na całej długości, co gwarantuje zyski energetyczne oraz stanowi izolację akustyczną i przeciwkondensacyjną
• z zastosowaniem materiałów najwyższej jakości
więcej: rekuperatory.pl

7

INSTALACJA układ krwionośny systemu rekuperacji
Samoczyszcząco-jonizująca instalacja Rekuperatory.pl OXYinside™
Prawdziwa gratka dla osób chcących w szczególny sposób zadbać o czystość i jakość powietrza w pomieszczeniach oraz o czystość kanałów wentylacyjnych:

• usuwa z nawiewanego powietrza bakterie, wirusy, roztocza, kurz, zarod•
•

ki pleśni, grzybów oraz nie dopuszcza do ich rozprzestrzeniania się
neutralizuje nieprzyjemne zapachy
jonizuje nawiewane powietrze

Dzięki zaawansowanej technologii wykorzystanej w instalacji OXY inside™
znacznie ogranicza się, np. w przypadku choroby jednego z domowników - zarażalność pozostałych osób neutralizując występujące zagrożenie
mikrobiologiczne.

Jak działa instalacja OXYinside™
Podczas pracy systemu rekuperacji z instalacją OXYinside™ wytwarzana
jest mieszanka tzw: przyjaznych utleniaczy, która pozwala skutecznie redukować zawarte w powietrzu nieprzyjemne zapachy oraz wytrącać kurz
i inne pyłki z powietrza. Redukcji podlega ilość niekorzystnych dla człowieka jonów dodatnich, które są wytwarzane są przez sprzęt elektroniczny
i mogą powodować częste bóle i zawroty głowy oraz złe samopoczucie.
Instalacja OXYinside™ działa w trybie ciągłym – nie jest wymagana żadna
aktywność ze strony użytkownika.
Instalacja OXYinside™ dostępna jest w dwóch wersjach

• oczyszcza zarówno kanały wentylacyjne, jak i nawiewane powietrze
• oczyszcza tylko kanały wentylacyjne

więcej: rekuperatory.pl
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Instalacja Rekuperatory.pl
spełniająca kryteria dopłat rządowych
NF15 i NF40

Instalacja antyalergiczna
Rekuperatory.pl z zaawansowaną
filtracją powietrza

Instalacja Rekuperatory.pl dla domów energooszczędnych (NF40)
i dla domów pasywnych (NF15) została skonstruowana tak, by spełniała wymogi rządowe dopłat do kredytów udzielanych na budowę
tychże domów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posiada ona:

Przeznaczona jest dla osób szczególnie wrażliwych na pyłki oraz kurz
w powietrzu.

•
•
•

Filtry F7 o zwiększonej klasie filtracji zamontowane na nawiewie
w rekuperatorze jeszcze lepiej chronią przed przedostaniem się do
pomieszczeń cząsteczek mogących negatywnie wpływać na samopoczucie.

kanały zaizolowane materiałem o grubości 3 lub 10 cm w zależności od strefy prowadzenia kanałów i od rodzaju kanału
jej wydatki powietrza są zgodne z polskimi przepisami budowlanymi w zakresie wentylacji budynków
dodatkowo posiada możliwość zwiększania swojej wydajności
o 50%

Dzięki ograniczeniu obecności w powietrzu pyłków i kurzu, alergicy
poczują ogromną ulgę i przyjemność przebywania w pomieszczeniach, w których nawiewane powietrze jest wstępnie oczyszczone.

więcej: rekuperatory.pl
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INSTALACJA układ krwionośny systemu rekuperacji
Instalacja Rekuperatory.pl z dekoracyjnymi kratkami wentylacyjnymi

Kratki dekoracyjne montuje się w górnej strefie ściany pod sufitem lub w strefie przypodłogowej (kratki prostokątne) i mogą służyć
zarówno do nawiewu, jak i wyciągu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja Rekuperatory.pl z dekoracyjnymi kratkami wentylacyjnymi
to kusząca oferta dla osób, którym zwykłe okrągłe anemostaty sufitowe mogą wydać się zbyt banalne.

Kratki prostokątne można montować w pionie lub poziomie.
więcej: rekuperatory.pl
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Instalacja Rekuperatory.pl
inteligentnie sterowana czujnikami

Instalacja All Inclusive Rekuperatory.pl
- wszystko, co najlepsze

Wilgotność i dwutlenek węgla to dwa najistotniejsze parametry
jakościowe powietrza wewnętrznego i to od nich w dużej mierze
zależy samopoczucie i komfort.

Instalacja Rekuperatory.pl all inclusive to najwyższa półka jakościowa w zakresie rekuperacji. Połączenie wysokiej jakości z zaawansowaną technologią gwarantuje oszczędności z rekuperacji i komfort
klimatyczny najwyższy z możliwych.

Instalacja Rekuperatory.pl sterowana czujnikami wilgotności i dwutlenku węgla automatycznie dostosowuje ilości powietrza do aktualnie panujących warunków klimatycznych w pomieszczeniach.

Polecany do domów, apartamentów i mieszkań, gdzie przede
wszystkim liczy się maksymalizacja możliwości, jakie daje nowoczesny, efektywny i energooszczędny system wentylacyjny z odzyskiem
ciepła. Do instalacji all inclusive koniecznie wybierz:

Instalacja inteligentnie sterowana czujnikami:

• mierzy poziom dwutlenku węgla i wilgotności w pomieszczeniach • rekuperator przeciwprądowy o maksymalnym odzysku ciepła do
• automatycznie dostosowuje wydajność rekuperatora do jakości
95% i z odzyskiem wilgoci
powietrza wewnętrznego
• gruntowy wymiennik ciepła
więcej: rekuperatory.pl
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REKUPERATOR serce systemu
Rekuperatory przeciwprądowe AERIS to najwyższa jakość wśród rekuperatorów.
Zapewniają odzysk ciepła do 95%. Każdy z nich może być wyposażony w entalpiczny wymiennik ciepła z membraną polimerową odzyskujący - oprócz energii - również
wilgoć, co znacząco poprawia komfort dla osób wrażliwych na parametr wilgoci w pomieszczeniach.
Wentylatory na prąd stały zapewniają obniżenie zużycia energii do niezbędnego minimum (od 10 W).
Rekuperatory AERIS fabrycznie wyposażone są w automatyczny by-pass, nagrzewnicę
wstępną i komplet filtrów klasy EU4.
Wszystkie rekuperatory AERIS posiadają Certyfikat Domu Pasywnego w Darmstadt,
atest higieniczny PZH oraz certyfikat NF 40 lub NF 15.

12

Rekuperatory AERIS współpracują z:
–– gruntowym wymiennikiem ciepła
–– jednostką chłodzącą ARTIC
–– sterownikiem COMFO SENSE
–– panelem dotykowym LUXE
–– bezprzewodowym sterownikiem RFZ

REKUPERATORY
Rekuperatory przeciwprądowe z bardzo wysokim odzyskiem ciepła

• wymiennik przeciwprądowy o sprawności do 95% gwarantujący maksymalne oszczędności
• wysokiej jakości wentylatory na prąd stały minimalizujące koszty eksploatacyjne
• wiosenne przewietrzanie dzięki automatycznemu by-passowi
• zabezpieczenie komin(k)owe
• energooszczędna nagrzewnica wstępna wewnątrz urządzenia
• możliwość odzysku wilgoci w wersjach entalpicznych (jeszcze wyższy komfort)
• możliwość radiowego sterowania pracą systemu
• integracja z systemem domu inteligentnego FIBARO pozwalająca na zarządzanie pracą systemu
rekuperacji w czasie obecności, nieobecności, snu i zabawy domowników i ich gości

• cicha praca już od 34 dB(A)
AERIS 350

AERIS 450

AERIS 550

Do domów o powierzchni do 160 m2

Do domów o powierzchni do 200 m2

Do domów o powierzchni do 350 m2

UWAGA:
Dobór odpowiedniej mocy rekuperatora zależy nie tylko od metrażu i kubatury wentylowanego domu, ale także od rodzaju i ilości pomieszczeń oraz ich rozkładu.
Dlatego, aby oszacować zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne, na podstawie rzutów każdej z kondygnacji  inżynier wstępnie planuje
trasy prowadzenia kanałów wentylacyjnych oraz szacuje ich długość i średnice.
więcej: rekuperatory.pl
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REKUPERATOR serce systemu
Rekuperatory R-VENT dostępne są z wymiennikiem przeciwprądowym, obrotowym
i krzyżowym. Posiadają automatyczny transpozycyjny by-pass, inteligentny system antyzamrożeniowy oraz zaawansowaną automatykę.  Wymiennik obrotowy w R-VENT ROTO
odzyskuje również wilgoć, co dodatkowo poprawia komfort. Centrale R-VENT posiadają
nagrzewnice elektryczne wtórne, wydajne i ciche wentylatory na prąd stały, czujniki temperatury, doskonałą izolację akustyczną i termiczną oraz bardzo dobrą szczelność centrali
i wymiennika.
Urządzenia te można wyposażyć w nagrzewnicę wodną kanałową i chłodnicę kanałową.
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Rekuperatory R-VENT współpracują z:
–– kanałową chłodnicą wodną
–– gwc
–– czujnikiem dwutlenku węgla i ciśnienia
–– sterownikiem TOP EKO3 lub STOUCH

REKUPERATORY
Rekuperatory R-VENT o zróżnicowanym stopniu odzysku ciepła w zależności od wymiennika

• wymiennik przeciwprądowy o sprawności do 94% w serii Advance • wysokiej jakości wentylatory na prąd stały minimalizujące koszty
gwarantujący maksymalne oszczędności

eksploatacyjne

• wymiennik obrotowy o sprawności do 85% w serii Roto gwarantu- • wiosenne przewietrzanie dzięki automatycznemu by-passowi
jące wysokie oszczędności
• nagrzewnica wstępna wewnątrz urządzenia lub wtórna w zależności od modelu
• wymiennik krzyżowy o sprawności do 75% gwarantujący średnie
oszczędności ciepła
• możliwość odzysku wilgoci w wersji obrotowej
R-VENT ADVANCE 7 VE EKO3

R-VENT ROTO 12 VE EKO3

R-VENT STANDARD 7 VE 3

R-VENT ADVANCE (przeciwprądowe) z wysokiej jakości aluminiowym wymiennikiem
ciepła o sprawności do 94% dla powierzchni domów od 400 do 600 m2:

R-VENT ROTO (obrotowe) z wymiennikiem ciepła o wysokim stopniu szczelności
i sprawności do 85% dla powierzchni domów od 100 do 600 m2:

R-VENT STANDARD (krzyżowe) z wymiennikiem ciepła o sprawności do 75% dla powierzchni domów od 150 do 600 m2:

- R-VENT ADVANCE 7 VE EKO3
- R-VENT ADVANCE 12 VE EKO3

- R-VENT ROTO 2 VE EC
- R-VENT ROTO 3 VE EC
- R-VENT ROTO 4 VE EKO3
- R-VENT ROTO 7 VE EKO3
- R-VENT ROTO 12 VE EKO3

- R-VENT STANDARD 4 VE 3
- R-VENT STANDARD 7 VE 3
- R-VENT STANDARD 10 VE 3
- R-VENT STANDARD 15 VE 3

więcej: rekuperatory.pl
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REKUPERATOR z GWC
Gruntowy Wymiennik Ciepła
Chłodzenie w lecie i oszczędności w zimie
GWC przekazuje energię pochodzącą z gruntu (zimą ciepło, latem chłód) do powietrza wentylacyjnego jeszcze zanim trafi ono do wymiennika ciepła w rekuperatorze.

Rekuperator z GWC pozwala

• uzyskać jeszcze większy komfort klimatyczny latem w pomieszczeniach (niższe temperatury)
• wstępnie podgrzać powietrze zimą jeszcze zanim dotrze ono do rekuperatora
• zwiększyć ochronę antyzamrożeniową dla wymiennika ciepła w rekuperatorze podczas bardzo niskich, długotrwałych temperatur
zewnętrznych

• przy spełnieniu odpowiednich warunków w domu (zacienienie pomieszczeń, właściwa izolacja budynku), gruntowy wymiennik ciepła
latem zapewni bardzo komfortową temperaturę nawiewanego powietrza.

GWC składa się z jednostki wewnętrznej montowanej przy rekuperatorze oraz z układu rur wypełnionych wodnym roztworem glikolu,
które umieszcza się na głębokości około 1,5 -2 m wgruncie.
GWC może być montowane zarówno z rekuperatorami AERIS, jak
i R-VENT.

Montaż GWC obejmuje pełen zakres

• sprawdzenie zasadności montażu gwc (wstępna analiza gruntu,
•
•
•
•

wielkości terenu, usytuowania obiektu na działce)
projekt inżynierski wyznaczający trasę oraz długość wymiennika
ułożenie instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej (podejście do
urządzenia)
wypełnienie instalacji glikolem propylenowym
podłączenie i uruchomienie urządzenia

Firma gwarantuje również gwarancyjne i pogwarancyjne serwisowanie urządzenia.
GWC (po lewej) z rekuperatorem AERIS 550.

więcej: rekuperatory.pl
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REKUPERATOR z jednostką ARTIC

®

Jednostka chłodząca ARTIC®
Chłodzenie podczas wysokich temperatur zewnętrznych
Jednostka ARTIC załącza się automatycznie, gdy temperatura w budynku jest wyższa niż temperatura komfortu zadana przez użytkownika na
sterowniku. Urządzenie schładza powietrze tuż po wyjściu z rekuperatora i już ochłodzone doprowadza do pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu
zasady pracy pompy ciepła, ARTIC zużywa niewielką ilość energii.

Rekuperator z jednostką ARTIC® zapewnia

• schłodzenie i osuszenie powietrza
• poprawę komfortu klimatycznego w pomieszczeniach
• niewielkie zużycie energii
Najważniejsze cechy rekuperatora AERIS z jednostką ARTIC®

• sprężarkowy układ chłodniczy
• zintegrowany z systemem wentylacji układ chłodzący
• czynnik chłodniczy: R134a (0,2 m³; 0,5 kg)
• rozwiązanie zapewniające obniżenie temperatury powietrza nawiewanego oraz zmniejszenie wilgotności w budynku

• niskie zużycie energii
• połączenie z rekuperatorem AERIS za pomocą adaptera
• programowanie poprzez panel LUXE rekuperatora
• przyłącze elektryczne standardowe: 230 V/50 Hz
więcej: rekuperatory.pl

Rekuperator AERIS® (na dole) z jednostką chłodzącą ARTIC® (na górze)
obniża temperaturę powietrza nawiewanego.
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POMPA CIEPŁA w domu z rekuperacją
Dostosuj system grzewczy do niższego zapotrzebowania na ciepło
Rekuperacja znacznie obniża zapotrzebowanie domu na energię
cieplną. Jeżeli system grzewczy został zaprojektowany z wentylacją grawitacyjną (czyli uwzględniał wszystkie straty energetyczne), dla domu z rekuperacją już tych strat nie będzie. Należy to
uwzględnić w projekcie systemu grzewczego.
Oszczędności są znaczne, szczególnie przy pompie ciepła. Jeżeli
projektując system grzewczy uwzględni się zyski z rekuperacji, na
etapie inwestycyjnym zaoszczędzić można nawet 15 tys. złotych!
Kolejne oszczędności pojawiają się na etapie eksploatacji systemu
grzewczego.
Ogrzewanie domu z rekuperacją jest dużo tańsze!

Synergia pracy systemu rekuperacji oraz systemu grzewczego polega na doborze odpowiedniego rodzaju i mocy
pompy ciepła do domu z rekuperacją, z czego wynika:

Usługa Rekuperatory.pl dla domu z pompą ciepła i rekuperacją jest kompleksowa i obejmuje:

• projekt systemu grzewczego uwzględniający niższe zapotrze-

• redukcja dolnego źródła dla pompy uwzględniająca zmniejszone
•
•

bowanie domu na ciepło

• montaż systemu rekuperacji
• montaż systemu grzewczego z pompą ciepła Danfoss
• doradztwo inżynierskie i techniczne
• regulację i uruchomienie systemu, pomiary techniczne zakoń-

zapotrzebowanie na ciepło
zmniejszenie długości i rozstawów pętli ogrzewania płaszczyznowego w związku z obniżonym zapotrzebowaniem budynku na
energię cieplną
optymalizacja wielkości innych odbiorników ciepła w domu, m.in.
grzejników

•

więcej: synergiadladomu.pl
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czone protokołem powykonawczym
gwarancyjną i pogwarancyjną usługę serwisowania zamontowanych urządzeń

MOJE NOTATKI

603 446 366 Infolinia
www.rekuperatory.pl
pytania@rekuperatory.pl

