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Czy wiesz, że:
  dom energooszczędny to dom szczelny, w którym największe straty energii po-

noszone są na wentylację

  wymiana powietrza, czyli wentylacja jest niezbędna do zdrowego funkcjonowa-

nia zarówno  mieszkańców jak i samego budynku (wraz ze zużytym powietrzem 

usuwamy dwutlenek węgla, parę wodną, alergeny i nieprzyjemne zapachy)

   zaparowane szyby w oknach, pleśń i grzyb na ścianach oraz ogólne złe samo-

poczucie, zmęczenie, bóle głowy i alergie domowników mogą być objawami 

nieprawidłowego działania wentylacji w domach jednorodzinnych 

  tylko rekuperator jest w stanie zapewnić w budynku energooszczędnym stałą 

 i kontrolowaną wymianę powietrza na wymaganym poziomie

   odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego minimalizuje straty energii i obniża 

koszty ogrzewania domu

–  nowa, kompaktowa 

centrala firmy  

BARTOSZ



Rekuperator VENA Compact to kompaktowe 

urządzenie przeznaczone do domów jednoro-

dzinnych o powierzchni użytkowej do 200 m2. 

W centrali zastosowano wymiennik spiralno-

przeciwprądowy firmy Bartosz, który pozwala 

odzyskać do 85% ciepła ze zużytego powietrza 

usuwanego z pomieszczeń i ogrzać nim świeże 

powietrze, nawiewane do domu. Już jedna go-

dzina wystarczy, aby wymienić 100% powietrza 

w Twoim domu, nie tracąc skumulowanego w 

nim ciepła! Ciche, energooszczędne wentyla-

tory, minimalizują koszty eksploatacji. Obudowa 

centrali wykonana jest z płyty wielowarstwowej 

o właściwościach wygłuszających. Dodatko-

we wygłuszenie i zabezpieczenie przed niskimi 

temperaturami stanowi izolacja z polistyrenu.

Rekuperator VENA Compact posiada wbudowa-

ny automatyczny by-pass (obejście wymiennika), 

umożliwiający wentylację bez odzysku ciepła. 

Takie rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza la-

tem. Otwierając wieczorem by-pass wpuszcza-

my do domu chłodniejsze nocne powietrze. Re-

kuperator wyposażono w system optymalizacji 

odzysku, który dostosowuje pracę urządzenia do 

panujących warunków, tak aby uzyskać zadane 

parametry. Zastosowana automatyka pozwala 

na programowanie parametrów pracy wentylacji 

za pomocą panelu wirtualnego użytkownika op-

cjonalnie za pomocą panelu graficznego. 

Gabaryty i kompaktowa zabudowa centrali VENA 

Compact umożliwiają montaż nawet w niewiel-

kich pomieszczeniach. Wyprowadzone króćce 

podłączenia kanałów powietrza (200 mm) i od-

wodnienia (1’’) upraszczają pracę instalatora. 

Łatwy dostęp, dzięki drzwiczkom rewizyjnym  

i możliwość demontażu kaset filtracyjnych oraz 

sekcji wymiennika umożliwia sprawne przepro-

wadzenie czynności konserwacyjnych (wymia-

nę filtrów, czyszczenie wymiennika itp.).

     

Dane techniczne VENA Compact

Wydajność
500 m3/h przy 200 Pa 

sprężu

Klasa filtracji EU4

Sprawność temperaturowa do 85 %

Moc wentylatorów 40÷340 W

Maks. pobór prądu 2 x 1,27 A

Zasilanie 230 V

Średnica króćców 
przyłączeniowych

200 mm

Moduł
automatyki

Odwodnienie 1''
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Firma BARTOSZ Sp. j.  

Bujwicki, Sobiech     
ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok,  

tel. 85 745 57 12 wew. 33, 70

wentylacja@bartosz.com.pl       
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Doradca Techniczno-Handlowy   
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