
System zrównoważonej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem cie-
pła oparty na rekuperatorze zapewnia stałą i niezależną od warunków at-
mosferycznych wymianę powietrza. Oznacza to, że bez otwierania okien 
przez całą dobę mieszkańcy domu mają dostęp do świeżego powietrza 
zewnętrznego, które dodatkowo - zanim napłynie do pomieszczeń - jest 
filtrowane, czyli oczyszczane z kurzu i pyłków. 

Istotą systemu wentylacji mechanicznej z  rekuperacją jest odzysk ciepła 
z powietrza, które przy zastosowaniu tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej 
bezpowrotnie zostaje usunięte przez kanały wentylacyjne. Wybudowanie 
systemu wentylacji w domu jest obowiązkowe, niezależnie od tego, czy in-
westor zdecyduje się na wentylację grawitacyjną, czy mechaniczną.

Działanie systemu
Świeże powietrze zewnętrzne zasysane jest przez czerpnię, następnie 
przechodzi przez wymiennik ciepła centrali wentylacyjnej ogrzewając się 
w jego kanalikach od powietrza usuwanego z wnętrza budynku, a na-
stępnie nawiewane jest do pomieszczeń takich jak salon, sypialnia czy ga-
binet. Jednocześnie identyczna ilość powietrza zużytego usuwana jest z ła-
zienek, kuchni, garderoby.  Powietrze zużyte, przechodząc przez wymiennik, 
oddaje swoje ciepło do świeżego powietrza napływającego z zewnątrz. Cały 
proces przebiega praktycznie bezgłośnie i z minimalnym zużyciem energii. 

Rekuperacja  - jak to działa?

W  najnowocześniejszych oferowanych przez Rekuperatory.pl systemach 
ruch powietrza wywoływany jest przez energooszczędne wentylatory na 
prąd stały, które zużywają niewielką ilość energii: średnio 45 W, co daje 
średni dzienny koszt użytkowania rekuperatora na poziomie 0,39 zł! 

Urządzenie można zamontować w garażu, garderobie, na poddaszu użyt-
kowym lub poddaszu izolowanym nieużytkowym lub w innym pomiesz-
czeniu technicznym. 

System wentylacyjny zaprojektowany i wykonany przez Rekuperatory.pl za-
pewnia nie tylko najwyższy możliwy odzysk ciepła, ale przede wszystkim 
odczuwalny, rzeczywisty komfort klimatyczny w domu. 
W budynku, dla którego zostały idealnie dobrane parametry krotności wy-
mian powietrza, optymalnie zaprojektowane punkty nawiewne i wywiew-
ne oraz dobrana odpowiednia moc urządzenia, rekuperację wspaniale da 
się poczuć! 

Dobrze wykonany system oznacza świeże powietrze przez całą dobę, bez 
konieczności otwierania okien, bez przeciągów, owadów, zaduchu, bez nie-
przyjemnych zapachów. 

Rekuperacja - warto ją mieć. 
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Schemat działania wymiennika przeciwprądowego w rekuperatorach AERIS. 
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