WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEP¸A
(REKUPERACJA)
JAKOÂå
98% OGÓ¸EM
NAZWA,
ADRES FIRMY,
6/03

Aby budynek spe∏nia∏ wymogi energooszcz´dnoÊci musi mieç
sterowanà wentylacj´. Ca∏kowita kontrola nad przep∏ywem
ciep∏ego powietrza pozwala nam na ograniczenie jego straty i
oszcz´dzenie pieniàdzy. W przypadku rekuperatora zamontowany w nim wymiennik, odbiera energi´ cieplnà zawartà
w powietrzu, które jest wyrzucane na zewnàtrz. Z kolei swie˝e
powietrze jest ogrzewane w tym samym wymienniku. W taki
sposób prawie 90% energii cieplnej jest zatrzymywanej w budynku. Rekuperator posiada sterowanie iloÊcià wymienianego
powietrza w zakresie od 90 m3 do 225 m3. Urzàdzenie pobiera bardzo ma∏o pràdu od 16 W do 120 W. W nowoczesnym
budownictwie rekuperator jest niezastàpiony.

FUNKCJONALNOÂå

SERWIS

P R A C

97,6%

*

* ocena po dwóch latach
u˝ytkowania

INFO
MATERIA¸
✔ urzàdzenie centralnej wentylacji
LWZ 161
✔ anemostat
✔ przewody
✔ robocizna

5 400,00 z∏
16,40 z∏/szt.
13,51 z∏/mb
150 z∏/punkt
(ceny z podatkiem VAT)

CZAS WYKONANIA
✔ monta˝ 2 dni
O C E N A

E T A P Y

95%
100%

U ˚ Y T K O W N I K A

Zamontowany rekuperator znajduje si´ na poddaszu i jest to skrzynka o wymiarach w/s/g 600x675x460 mm. Wewnàtrz znajduje si´ wymiennik i wentylatory,
które wymuszajà przep∏yw powietrza. Urzàdzenie dzia∏a ca∏à dob´ w ró˝nych trybach pracy. Co roku nale˝y wykonaç przeglàd i umyç wymiennik, zw∏aszcza kiedy
domownicy palà papierosy, lub u˝ywajà kominka.
Dodatkowo zamontowany bypass pozwala na w pe∏ni automatyczne sterowanie
przep∏ywem powietrza przez wymiennik lub z pomini´ciem go. Latem nie ma potrzeb ogrzewania powietrza wchodzàcego do budynku.
Wymiana powietrza wp∏ywa bardzo dobrze na organizm. Bez potrzeby otwierania
okien, co jest ucià˝liwe szczególnie w zimie, mamy Êwie˝e powietrze przez ca∏y
czas. JeÊli spotyka si´ wi´cej osób mo˝na prze∏àczyç tryb pracy na bardziej intensywny (wymiana powietrza maksymalnie 225 m3/h). Wtedy w krótkim czasie pozb´dziemy si´ zapachu papierosów lub intensywnie pachnàcych potraw. W tym
trybie jednak wymiana powietrza odbywa si´ doÊç g∏oÊno – osobom nieprzyzwyczajonym trudno zasnàç przy tym ha∏asie. W trybie podstawowym praca rekuperatora jest prawie nies∏yszalna – powstaje tylko cichy szum. Poziom ha∏asu nawet
przy najwy˝szym trybie pracy mo˝na obni˝yç stosujàc specjalne wyt∏umione przewody.
Na pochwa∏´ zas∏uguje serwis firmy. Poprawny monta˝ to gwarancja prawid∏owego dzia∏ania, mo˝na te˝ liczyç na pomoc w trakcie eksploatacji.

O C E N A

P R O D U C E N TA

Zamontowany rekuperator dzi´ki zastosowaniu nowoczesnego krzy˝owego, przeciwpràdowego wymiennika pozwala na
odzysk do 90% ciep∏a z powietrza odprowadzanego na zewnàtrz. Dwa energooszcz´dne wentylatory pràdu sta∏ego regulujà strumieƒ przep∏ywu powietrza niezale˝nie od siebie.
Dzi´ki temu LWZ 161 jest szczególnie wydajnym i skutecznym
urzàdzeniem do wentylacji kilku pomieszczeƒ.
Przeprowadzona przez Zak∏ad Serwisowy kontrola po dwóch latach eksploatacji
polega∏a na sprawdzeniu prawid∏owoÊci pracy urzàdzenia, wymianie filtrów
(w okresach mi´dzyserwisowych wymiany filtrów mo˝e dokonywaç u˝ytkownik)
oraz standardowym myciu wymiennika. Ha∏aÊliwa praca urzàdzenia na najwy˝szym biegu spowodowana jest zastosowaniem przewodów typu spiro (zalecanymi
przez producenta sà przewody izolowane termicznie i dêwi´kowo), które przy
zwi´kszonym przep∏ywie powietrza powodujà g∏oÊnà wymian´ powietrza.

PLUSY

Producent: STIEBEL ELTRON POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Instalatorów 9,
tel. (0-22) 846 69 08, www.stiebel-eltron.com.pl

62 PRZEWODNIK BUDOWLANY – OCENIAMY TECHNOLOGIE LUTY 2004

MINUSY

✔ Êwie˝e powietrze w domu, bez

✔ wysoka cena

straty ciep∏a
✔ oszcz´dnoÊç energii
✔ mo˝liwoÊç szybkiego pozbycia si´
zapachów
✔ fachowy serwis

✔ przy najwy˝szym trybie pracy
du˝y ha∏as

DARIUSZ KLIMKIEWICZ

P U B L I K A C J A M AT E R I A ¸ U W N U M E R Z E

