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REKUPERATOR - WYMIENNIK KRZYŻOWY W OBUDOWIE 

Parametry przykładowego krzyżowego wymiennika ciepła w obudowie 

przystosowango do montażu, z króćcami przyłączeniowymi  Ø100. 

 

Wielkość obudowy: 350x350x205 mm(HxBxG) 

 

Typ wymiennika krzyżowego: PAG-0210-020-0200/0-0-0 

 

Parametry wymiennika: 

 

NAWIEW 
Przepływ powietrza: 150 m3/h 

Temperatura: przed -5,0; za 15 °C 

Sprawność: 74,0 % 

Spadek ciśnienia 73 Pa 

 

WYWIEW 
Przepływ powietrza: 150 m3/h 

Temperatura: przed 22,0; za 3,1 °C 

Sprawność: 70,0 % 

Spadek ciśnienia: 73 Pa 

 

OPIS WYMIENNIKA 
Kod wymiennika: PAG-0210-020-0200/0-0-0 

Szerokość wymiennika: 210 mm 

Wysokość wymiennika: 200 mm 

Rozstaw lamel: 2mm 

Masa całkowita: 1,8 kg 

Materiał lamel: Aluminium 

Materiał obudowy: Stal ocynkowana 

 

Wymuszona wentylacja w domach jednorodzinnych staje się coraz bardziej  

popularna. Jednakże, nadal mało znana forma samodzielnej budowy takiej  

rekuperacji zniechęca posiadaczy domów do jej zamontowania. Zdarza się  

często, że inwestycja w kompletny układ wentylacji mechanicznej z odzyskiem  

ciepła jest zbyt droga i rezygnuje się z jej zainstalowania. Zakład  

produkcyjny BARBOR – producent wymienników ciepła – wyszedł naprzeciw temu  

problemowi. Firma postanowiła stworzyć produkt, który jest „sercem”  
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wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła po dużo niższej cenie, niż  

dotychczasowe oferty rynku. Krzyżowy wymiennik ciepła w obudowie został  

specjalnie zaprojektowany do samodzielnego montażu przez jego użytkowników.  

Wystarczy jedynie wymusić obieg powietrza za pomocą wentylatorów. 

 

Produkt stworzony przez firmę BARBOR pozwala na zmniejszenie kosztów  

instalacji wentylacji mechanicznej. Jego prosta budowa i łatwość montażu  

sprzyja rozpowszechnianiu rekuperacji w budynkach. Składa się z: 

 

• wymiennika krzyżowego ciepła, 

• filtrów klasy G4, 

• obudowy, 

• króćców przyłączeniowych. 

 

Wymiary wymiennika krzyżowego dobierane są indywidualnie na potrzeby  

klienta. Do podstawowych zmiennych należą: ilość wymienianego powietrza w  

pomieszczeniach na godzinę, projekt budynku, parametry powietrza. 

 

Rekuperator firmy BARBOR i dodatkowo zainstalowane wentylatory spełnia już  

podstawową funkcję odzysku ciepła. Ograniczenie elementów wpływa na niską  

cenę. Opcjonalnie można dodać np. termostat ścienny, czujnik  

zanieczyszczenia powietrza, czujnik wilgotności, regulator tyrystorowy. 

 

 

 

Cennik wymienników krzyżowych w obudowie w różnych rozmiarach: 

 

Obudowa 

(HxBxG) 

350x350x205 

[mm] 

350x350x305 

[mm] 

490x490x205 

[mm] 

490x490x305 

[mm] 

490x490x405 

[mm] 
635x635x355 

Średnica 

przyłącza 
Ø100 [mm] Ø125 [mm] Ø150 [mm] Ø160 [mm] Ø200 [mm] Ø200 [mm] 

              

Typ wymiennika 

PAG-0210-

020-0200 

PAG-0210-

020-0300 

PAG-0310-

035-0200 

PAG-0310-

035-0300 

PAG-0310-

035-0400 

PAG-0410-

035-0350 

Przepływ 

powietrza 
150 200 300 400 500 600 

Sprawność 

nawiewu 
74 75,4 59,3 60,8 61,6 66,8 

Temperatura 

za 

wymiennikiem 

15 15,4 11 11,4 11,6 13 

Spadek ciśnienia 73 60 39 33 31 41 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


