REKUPERACJA

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła dla Twojego domu

2 0 21

ZAUFAJ
DOŚWIADCZENIU
Firma Wentor wykonała pierwszą instalację
systemu rekuperacji już w 2005 roku

O wentylacji

Jak działa wentylacja mechaniczna?
Wentylacja mechaniczna to system rurociągów, który służy do wymiany powietrza wewnątrz
budynku. Czyli usuwamy z pomieszczeń tzw. zużyte powietrze, a w jego miejsce wprowadzamy nowe
i świeże. Innymi słowy można powiedzieć, że jest to wietrzenie pomieszczeń, ale bez potrzeby
otwierania okien i bez uczucia przeciągu. Takie podobne systemy często widzimy w galeriach
handlowych lub dużych sklepach. Za ruch powietrza w rurociągach odpowiadają wentylatory
umieszczone w centrali wentylacyjnej.
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Rekuperacja

Co to jest rekuperacja?
Rekuperacja, to też wentylacja mechaniczna, ale z odzyskaniem ciepła. Chodzi o przechwycenie ciepła
od powietrza, które usuwamy z domu i przekazanie go do świeżego powietrza (bez mieszania się tych
dwóch strumieni). Jest to szczególnie ważne w zimie. Powietrze, którego chcemy się pozbyć jest ciepłe.
Ma temperaturę pokojową, natomiast powietrze na zewnątrz budynku jest zimne. Tak więc jeżeli
zatrzymamy ciepło od zużytego powietrza i przekażemy je do świeżego, wówczas mamy przewietrzony
dom, ale tylko z minimalną stratą ciepła. To tak jakby wyjść z domu zimą w koszulce, aby się dotlenić i
w ogóle nie zmarznąć. W ten sposób oszczędzamy na kosztach ogrzewania domu. Czy to nie jest
piękne?

Wyrzutnia zużytego
powietrza z domu

Czerpnia świeżego
powietrza do domu
0 °C

10 °C

Rysunek przedstawiajacy działanie systemu rekuperacji podczas zimy

Zjawiskiem rekuperacji nazywamy proces odzyskiwania energii cieplnej w celu ponownego jej wykorzystania. Do tego celu służy
rekuperator, czyli urządzenie, które wymienia nam powietrze w domu, ale zatrzymuje ciepło.
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Rekuperacja

Rekuperator
Sercem całego systemu jest centrala wentylacyjna, tzw. rekuperator. To tutaj odzyskiwane jest ciepło,
poprzez wbudowany wymiennik oraz powstaje strumień powietrza. Rekuperator wywiewa zużyte
powietrze z „brudnych” pomieszczeń typu: łazienka, toaleta, kuchnia, garderoba, a nawiewa nowe
powietrze do czystych pomieszczeń typu: salon, pokój, sypialnia. Powietrze filtrowane jest na każdym
etapie. W ten sposób w naszym domu panuje wyłącznie przyjemna atmosfera.

Wymiennik
Wymiennik w rekuperatorze zatrzymuje ciepło z usuwanego powietrza i przekazuje je do nowego
powietrza wprowadzanego do domu.

3 °C

17 °C

-1 °C

22 °C

Nawiew czystego
ogrzanego powietrza

Wywiew na zewnątrz
zużytego powietrza

Świeże powietrze
zewnętrzne z czerpni

Wywiew powietrza
zużytego z pomieszczeń

Działanie wymiennika w rekuperatorze
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Korzystny klimat

Ochrona domu i klimatu wewnątrz
Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało
pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Całkowicie uszczelniona stolarka okienna
eliminuje dotychczasowy stosowany sposób wentylacji budynków (brak ruchu powietrza wewnątrz). W efekcie
następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu takich jak: dwutlenek węgla i para wodna oraz
zanieczyszczeń mechanicznych - drobin kurzu, pyłu zawieszonego.

Zbyt duże nagromadzenie wilgoci zazwyczaj prowadzi do wykraplania się pary wodnej w pomieszczeniach
powodując ich znaczne zawilgocenie. Często jest to widoczne na szybach okien w domu. Prowadzi to do
rozwoju bakterii i grzybów, wpływając niekorzystnie na warunki bytowania domowników, bardzo poważnie
obniżając komfort życia w tych pomieszczeniach. Może to wywołać wiele poważnych chorób. W opisanej
sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest system wentylacji wymuszonej, powodujący w sposób
mechaniczny wymianę powietrza.

Kondensacja pary wodnej

Roztocza

Pył zawieszony
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Oszczędności

Wentylacja z rekuperacją, a klasyczna wentylacja
grawitacyjna?
Wentylacja grawitacyjna, polega na niekontrolowanym przepływie powietrza przed dom w dość ograniczony
sposób. Realizowana jest za pomocą kominów wentylacyjnych, które nie zawsze pasują w naszym wnętrzu pod
względem estetyki oraz zabierają cześć naszej powierzchni użytkowej.
Załóżmy, że mamy klasyczny dom z dwiema łazienkami, toaletą i kuchnią. W każdym z tych pomieszczeń musi
być zamontowana wentylacja (łącznie cztery piony). Zgodnie z przepisami, każdy z kominów wentylacyjnych
musi posiadać otwór o wymiarach 14 x 14 cm. Zimne powietrze dostaje sie do domu przez nawiewniki lub
uchylone czy rozszczelnione okna. Następnie ogrzewa się i ucieka przez komin wentylacyjny lub uchylone okno.

Wentylacja grawitacyjna usuwa z domu ciepło, co powoduje zwiększenie kosztów ogrzewania.
Również uchylanie okien zimą usuwa duże ilości ciepła.
Trochę obliczeń:
(14 cm x 14 cm) x 4 = 784 cm².
√784 = 28 cm

28 cm

Powierzchnia
784 cm²

Wentylacja mechniczna z rekuperacją oszczędza nasze
pieniądze. Dodatkowo koszt wykonania systemu można
znacznie pomniejszyć o koszt budowy zbędnych wówczas
kominów i kanałów wentylacji grawitacyjnej, a także o zakup
tańszych okien, bez nawiewników. W domu z rekuperacją nie
potrzebujemy już tradycyjnych kominów i nawiewników do
wentylacji.

28 cm

Czyli przez taka duża „dziurę” w dachu ucieka
nam cały czas ciepło z domu.
Wyobraź sobie, że siedzisz zimą w pokoju, gdzie
jest otwór o wymiarach 28 x 28 cm. Jak myślisz,
ile energii tracisz w ten sposób?
Z pewnością bardzo dużo wiec, aby utrzymać
w
domu
odpowiednią
temperaturę,
ogrzewanie musi produkować więcej ciepła,
tak aby uzupełnić to, które uciekło nam przez
kratki wentylacyjne.
Dlatego wykonanie systemu rekuperacji w
domu jest tak bardzo ważne. Nie dość, że
mamy komfortowe powietrze, to dodatkowo
minimalizujemy stratę ciepła na wentylację.
Rekuperator zatrzymuje to ciepło w domu.
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Przykład przeszkleń okiennych, bez nawiewnika i możliwości otwarcia

Oszczędności

Oszczędności
Do wentylacji domów jednorodzinnych nasza firma stosuje wyłącznie
centrale o najwyższym poziomie odzysku ciepła. Ponadto dobieramy
odpowiedni strumień wymaganego powietrza dla danego domu oraz ilości
domowników. Prawidłowo zaprojektowany i zbilansowany system
wentylacji z odzyskiem ciepła, bezpośrednio wpływa na redukcję kosztów
ogrzewania naszego budynku. Na przykład, podczas trwającego ok. 7
miesięcy sezonu grzewczego, możemy zaoszczędzić na rachunkach za
ogrzewanie nawet do 1.200 zł rocznie.

Komfort
Świeże i filtrowane powietrze wewnątrz domu
jest bardzo ważne dla naszego samopoczucia.
Dodatkowo brak konieczności otwierania okien
(zimą i latem) sprzyja naszemu komfortowi. W
domu panuje cisza, gdyż dźwięki z zewnątrz nie
przedostają się do środka. Latem, gdy wieczorem
jest chłodniej na dworze, rekuperator przełącza
się automatycznie w tryb obejścia wymiennika i
wprowadza chłód do domu. W ten sposób dalej
nie musimy otwierać okien. Dlatego ani komary,
ani muchy, ani hałas nie będą nam dokuczać.
Ponadto cały czas z domu usuwane jest zużyte
powietrze, wraz z zapachami.
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Zdrowie

Filtry w rekuperatorze

Poczuj się wolny od
wirusów, pyłków, alergenów i smogu

Jak już wiemy centrala wentylacyjna cały czas usuwa z naszego domu zużyte i wilgotne powietrze,
a w jego miejcie wprowadza nowe i czyste. Użycie odpowiednich filtrów w centrali oraz specjalnych
antybakteryjnych przewodów wentylacyjnych, zapewnia nam ochronę naszego zdrowia. Do domu
przedostaje się powietrze, które jest przefiltrowane i wolne od zanieczyszczeń.
System wentylacji z rekuperacją pomaga także w walce z astmą i jest zalecany dla alergików.
Rekuperator można także wyposażyć w filtry antysmogowe, aby szczególnie zimą nie oddychać
powietrzem zatruwanym przez nieformowalnych sąsiadów.
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Technologia

Odzysk chłodu i ochrona przed
przegrzewaniem pomieszczeń
Otwieranie okna w chłodne letnie wieczory jest najbardziej popularną
metodą na wymianę powietrze w domu. W ten sposób chcemy pozbyć się
ciepłego powietrza i zastąpić jest tym chłodniejszym. Niestety nie zawsze
taki sposób przynosi pożądany efekt. Na szczęście z pomocą nam
przychodzi nowoczesny rekuperator, który oprócz odzysku ciepła zimą,
może także odzyskiwać chłód latem. Gdy w domu mamy chłodniejsze
powietrze od tego, które jest na zewnątrz, centrala może przełączyć się
na odwrotną pracę. Wówczas chłód panujący w domu, jest wykorzystany
do obniżenia temperatury powietrza, które jest nawiewane do domu. To
pomoże nam dłużej utrzymać komfort w naszych pomieszczeniach.

30 °C

26 °C
24 °C

Odzysk chłodu latem
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Technologia

Odzysk wilgoci

Wentylatory prądu stałego EC

Firma Wentor współpracuje z firma Zehnder, która jest
liderem w produkcji nowoczesnych rekuperatorów z
dodatkowymi możliwościami.

Zarówno wentylator powietrza nawiewanego, jak i
wywiewanego w jednostkach Zehnder, napędzany jest za
pomocą silnika prądu stałego. Poprzez możliwość
niezależnego ustawienia obrotów obu wentylatorów,
można wyrównać różnice ciśnienia pomiędzy systemem
rozdzielaczy powietrza nawiewanego i powietrza
wywiewanego. Wentylatory można każdorazowo w
1%-krokach ustawić na pożądany strumień objętości
powietrza.

Entalpiczny wymiennik ciepła firmy Zehnder umożliwia
optymalizację względnej wilgotności powietrza w
budynku – to idealne rozwiązanie w przypadku zbyt
suchego powietrza w zimie. Para wodna z wilgotnego
powietrza odprowadzanego ulega „skropleniu“ i zostaje
wchłonięta przez membranę. Odzyskana wilgoć i ciepło
są oddawane do świeżego powietrza doprowadzanego, a
wszystko odbywa się bez przenoszenia zapachów i
mikroorganizmów.

Entalpiczny wymiennik Zehnder z membraną do dozysku
wilgoci

Wykres sprężu jednostki wnetylacyjnej
Zehnder ComfoAir 350

Climate Switch®
Podczas gorącego lata, mroźnej zimy oraz zmieniających się pór roku,
szczególnie potrzebujemy komfortowego klimatu w swoim domu. Climate
Switch® firmy Zehnder automatycznie doprowadza świeże powietrze do Twojej
centrali wentylacyjnej, aby w energooszczędny sposób o każdej porze roku móc
zapewnić najlepszy stabilny klimat w pomieszczeniu.
Optymalny komfort cieplny i lepsza jakość powietrza we wnętrzu.
Poczujesz różnicę! Zyskasz więcej sił, lepszą koncentrację i pogodny
nastrój.
Odzysk ciepła, chłodu i wilgoci jest bardzo ważny.
Niższe koszty energii.
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Jakość

Jakość na 5 gwiazdek
Firma Wentor oferuje swoim klientom urządzenia wyłącznie najwyższej jakości. Stawiamy na sprawdzone i wysoko wydajne
produkty. Unikamy urządzeń, które mają niższą cenę, ale co za tym idzie, niższą sprawność i trwałość. Urządzenia dobieramy
również pod kątem wygody obsługi przez użytkownika. Dlatego nasze systemy cieszą się tak dużą popularnością.

Łatwy dostęp do wymiany filtrów i czyszczenia
wymiennika

Panel kontrolny w rekuperatorze udziela nam wszystkich
wskazwówek

Po zakończonym montażu, każdy klient jest szkolony z prawidłowej obsługi systemu wentylacji. Dzięki temu użytkownicy
wiedzą jak okresowo zwiększać (np. podczas przyjęcia) i zmniejszać ilość wymaganego powietrza, jak wymieniać filtry oraz jak
zadbać o prawidłową pracę układu. System wentylacji montuje się zazwyczaj na wstępnym etapie budowy domu. Później
większość kanałów jest zabudowana i nie ma już do nich dostępu. Dlatego tak ważna jest trwałość użytych materiałów.

Rekuperator oferowany przez firmę Wentor wykonany jest
z bardzo solidnych materiałów
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Najlepsze materiały

Elementy systemu wentylacji
Nowoczesny system kanałów i rozdzielaczy wentylacyjnych,
wykonany wyłącznie z elementów o niskiej oporności
powietrza, to klucz do sukcesu. Opory całej instalacji nie mogą
być większe od sprężu dyspozycyjnego uzyskiwanego przez
rekuperator. Okrągłe kanały wentylacyjne idealnie nadają się
do ukrycia ich w stropie lub wylewce. Gładki w środku
przewód, zapewnia idealne przepływy powietrza z
maksymalną ciszą.
Wszystkie oferowane elementy, posiadają niezbędne atesty
oraz certyfikaty, które dopuszczają stosowanie tych
materiałów w budownictwie jednorodzinnym. Dodatkowym
czynnikiem, jest poprawny montaż. System rekuperacji
powinien być zamontowany przez wykwalifikowany personel,
który dokona właściwej regulacji systemu oraz przeszkoli
domowników z jego obsługi.

Skrzynka rozdzielcza 10x75

Skrzynka rozpreżna 3x75

Higiena i ochrona
Firma Wentor pracuje na elementach systemu
HEATPEX ARIA, w którym wykorzystano powłokę
Ultra
–
Fresh®
zapewniającą
całkowitą
bakteriobójczość przewodu (99%), potwierdzoną
przez niezależne laboratorium na podstawie testu
wg ISO 22196.
Gładka wewnętrzna powierzchnia przewodów
wentylacyjnych minimalizuje osadzanie się
zanieczyszczeń. Wysoki poziom higieny systemu
HEATPEX ARIA potwierdzony jest przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego-PZH.
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Najlepsze materiały

Sufitowe nawiewniki
W każdym pomieszczeniu (głównie w suficie) montuje się elementy zwane anemostatami. To one nawiewają świeże i usuwają
zużyte powietrze. Służą również do prawidłowego zrównoważenia powietrza w pomieszczeniach. Nawiewniki sufitowe,
powinny być szczelnie połączone z elementami systemu oraz zakończone dyszą powietrza z dźwiękochłonnym materiałem.
Dobrej klasy anemostat kieruje strumień nawiewanego powietrza po połaci sufitu, w ten sposób zwiększa zasięg wentylowanej
przestrzeni.

Nowoczesny anemostat sufitowy

Tylko skrojony na miarę system
Wentylacja, aby spełniała swoje zadanie, musi zostać starannie zaprojektowana, obliczona i dobrana do konkretnego domu i
rodziny. Tutaj nie ma miejsca na przypadek, przecież chodzi o zapewnienie stałej jakości i ilości powietrza w naszym domu.
Warunkiem koniecznym dla dobrego samopoczucia mieszkańców oraz utrzymania budynku w jak najlepszej kondycji, jest
odpowiadania krotność wymian powietrza. Prawidłowo zbilansowana rekuperacja reguluje również wilgotność powietrza w
pomieszczeniach oraz zapobiega tworzeniu się pleśni. Dlatego dla każdego domu trzeba wykonać prawidłowy projekt
wentylacji, wg którego zostanie przeprowadzona instalacja.
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Najlepsze komponenty

Idealny montaż
Dzięki ruchomym króćcom przyłączeniowym, montaż jednostki pozwala na łatwe dopasowanie do systemu dystrybucji
powietrza. Urządzenie wentylacyjne przeznaczone jest do montażu na ścianie lub na podstawie, aby nie zabierać cennej
przestrzeni w domu.

Obrotowe krućce podłączeniowe

Dostęp do wymiennika

Idealny system
Dla zapewnienia idealnego poziomu hałasu, firma Wentor zawsze instaluje specjalne tłumiki akustyczne, które doskonale
wyciszają pracę całego układu. Dodatkowo stosuje system szczelnych połączeń, które zapewniają idealny przepływ powietrza
w instalacji.

Tłumik akustyczny
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Szczelne połączenia rurociągu

Kompletna oferta

Zamawiaj kompleksowo i oszczędzaj

Wszystko w jednej firmie
Przy zakupie systemu wentylacji, inwestor otrzyma specjalną zniżkę na zakup dodatkowych usług oferowanych przez firmę
Wentor:
montaż pompy ciepła
montaż kotła gazowego lub na pellet
montaż piecyka lub kominka
montaż klimatyzacji
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Wycena

Co przygotować do wyceny systemu rekuperacji?
Wycena systemu jest darmowa, do jej przygotowania potrzebujemy:
rzutów z góry wszystkich pomieszczeń (parter, piętro, strych)
ilości osób, które zamieszkują dany dom
ustawiania domu względem kierunków geograficznych
powierzchni użytkowej

Podsumowanie
Nowoczesny system wentylacji mechanicznej jest rzeczywiście inwestycją, którą należy ponieść na początku budowy domu,
ale później oferuje nam bardzo dużo korzyści. Zapewnia czyste, świeże i zdrowe powietrze. Dom nie starzeje się zbyt szybko,
a my dodatkowo oszczędzamy na ogrzewaniu. To wszystko znacząco wpływa na nasz komfort.
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Wentylacja mechaniczna
z rekuperacją firmy Wentor
Zawsze zdrowy klimat w domu dla Ciebie i Twojej rodziny

wersja: V-01

wentor. pl

Firma Wentor zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w
ninejszej publikacji promocyjnej informacje sa podgladowe i nie stanowia zapewnienia zgodnosci z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o
szczególnych warunkachsprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy.
Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

