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star Comfort mają atest Nie-
mieckiego Instytutu Techniki 
Budowlanej (DIBt) oraz certy-
fikat wydany przez Instytut Bu-
downictwa Pasywnego (PHI).
 
Trzy warianty systemu
Urządzenia Aerastar Comfort 
marki Junkers są dostępne 
w trzech wariantach:
- LP 140-2 dla domów szeregowych, ofe-
rujący nominalną wydajność przepływu do 140 m³/h;
- LP 230-2 dla domów jednorodzinnych do 230 m³/h;
- LP 350-2 dla większych domów jednorodzinnych do 
350 m³/h.
Obliczona sprawność odzysku ciepła (EN 13141-7) 
wynosi we wszystkich modelach ok. 90%. Obudo-
wa wykonana z polistyrenu ekspandowanego (EPS) 
zapewnia doskonałą izolacje cieplną bez mostków 
cieplnych i niski poziom emisji dźwięku. Wszystkie 
przyłącza wentylacyjne są wyprowadzone do góry, 
co ułatwia projektowanie oraz podłączenie urzą-
dzeń do systemu dystrybucji powietrza w budynku. 
Urządzenie Aerastar Comfort można eksploatować 
w wersji prawo- i lewostronnej. Oznacza to, że zasy-
sanie powietrza z zewnętrz i oddawanie powietrza 
może odbywać się do wyboru przez przyłącza po 
prawej lub po lewej stronie obudowy.

Ciągła eksploatacja także przy 
temperaturze ujemnej
W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej -5°C 
zintegrowana nagrzewnica wstępna ogrzewa za-
sysane powietrze, umożliwiając eksploatację sys-
temu Aerastar Comfort także zimą. Służy ona jako 
ochrona przed zamarzaniem i zapobiega tworze-
niu się lodu na wymienniku ciepła. Dzięki temu tak-
że przy ujemnych wartościach temperatury zagwa-
rantowana jest wymiana powietrza bez strat ciepła. 
Przeciwprądowy wymiennik ciepła jest wykonany  
z aluminium. Dzięki temu urządzenie jest odporne 
na działanie kondensatu.

Elastyczna dystrybucja powietrza w budynku
W przypadku głównych przewodów systemu dystrybu-

Kwestia wentylacji nabiera coraz większego zna-
czenia od chwili wprowadzenia rozporządzenia  
w sprawie oszczędności energii, wyznaczającego su-

rowe wytyczne w zakresie efektywności energetycz-
nej oraz szczelności powietrznej budynków nowych 
i modernizowanych. Wyższy standard izolacji ciepl-
nej z niemal hermetycznymi powłokami budynków 
zapewnia znaczną redukcję strat ciepła, jednocześnie 
jednak uniemożliwia dostateczną wymianę powie-
trza przez połacie budynku. Może to wywołać szko-
dy na skutek wilgoci i rozwój pleśni. Ponadto docho-
dzi do strat cennej energii. Dlatego rozporządzenie 
w sprawie oszczęd-ności energii nakłada obowiązek 
zapewnienia minimalnej wymiany powietrza oraz 
stworzenia koncepcji wentylacji zarówno w nowo 
budowanych obiektach, jak i w przypadku ich ener-
getycznej modernizacji.

Komfort, ekologia, wygoda
System Aerastar Comfort wyprowadza powietrze  
z pomieszczeń z dużą ilością wilgoci typu: kuchnia, ła-
zienka, pomieszczenia gospodarcze. Wprowadza na-
tomiast świeże powietrze do przestrzeni mieszkalnej 
i pokoi, w których śpimy. Ciepło z powietrza wywie-
wanego z pomieszczeń przekazywane jest poprzez 
wymiennik ciepła do powietrza nawiewanego. Dzię-
ki temu odzyskuje się aż do 91% ciepła z usuwanego 
powietrza. Aerastar Comfort to także idealne rozwią-
zanie dla alergików. W lecie zastosowane w systemie 
filtry zatrzymują nie tylko insekty, ale też najbardziej 
uciążliwe dla osób uczulonych pyłki. Systemy Aera-

System Aerastar Comfort do kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych z funkcją odzyskiwania 
ciepła (rekuperacją) przeznaczony jest do stosowania w domach jednorodzinnych. Rozwiązanie marki 
Junkers pomaga zaoszczędzić od 30 do 50% kosztów energii i ogrzewania w nowych budynkach.

Junkers Aerastar Comfort
Świeże powietrze w domu przez cały rok
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cji powietrza Junkers stosuje rury wykonane z ekspan-
dowanego polipropylenu (EPP). Są one bardzo lekkie  
i łatwe w instalacji. Rozdział i odprowadzanie powietrza 
nawiewnego i wywiewnego w budynku odbywa się za 
pośrednictwem nowego systemu rur okrągłych (DN 75) 
lub systemu płaskich kanałów wykonanych z tworzywa 
sztucznego. Gładka, antystatyczna i antybakteryjna po-
włoka wewnętrzna gwarantuje higieniczną eksploata-
cję systemu przez wiele lat. Kanały, także w punktach 
połączeń, osiągają maksymalną wysokość zaledwie 50 
mm. Skrzynka rozdzielcza powietrza wykonana z two-
rzywa sztucznego zapewnia maksymalną elastyczność 
montażu. Dzięki niej istnieje pięć możliwości podłącze-
nia króćca głównego przyłącza oraz podłączenie aż do 
24 przyłączy rur dystrybucyjnych po bokach.
 
Łatwe uruchomienie i komfortowa 
obsługa systemu
Uruchomienie oraz ustawienie najważniejszych para-
metrów, takich jak wartości temperatury granicznej 
lub wartości zadane, odbywa się za pomocą panelu 
sterującego lub za pośrednictwem złącza USB. Od-
powiednie oprogramowanie umożliwia instalatoro-
wi wygodną konfigurację systemu Aerastar Comfort 
na laptopie. Użytkownicy mogą obsługiwać system 
Aerastar Comfort za pomocą pulpitu obsługowego 
zintegrowanego w obudowie lub intuicyjnie za pomo-
cą pilota dostępnego jako wyposażenie dodatkowe.
Trzecia możliwość to program Configuration Tool, 
który po zainstalowaniu na komputerze i połącze-
niu go za pomocą przewodu USB z centralą wenty-
lacyjną, pozwala na pełną kontrolę wszystkich pa-
rametrów i ich indywidualizację.

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Wentylacja pod kontrolą | 7 

1   Zintegrowany panel obsługowy 
Zapewnia niezwykle łatwą obsługę. 
Dodatkowo można podnieść komfort  
obsługi wykorzystując pilot zdalnego 
sterowania (w ramach wyposażenia 
dodatkowego lub programu  
komputerowego)

2   Obejście (by-pass) 
Zintegrowane, regulowane temperaturowo  
obejście letnie dla poprawy komfortu

3   Wymiennik ciepła 
Zoptymalizowany energetycznie,  
krzyżowy, przeciwprądowy wymiennik  
ciepła powietrze/powietrze z aluminium

4   Obudowa 
W pełni zaizolowana, pozbawiona mostków  
cieplnych obudowa ze styropianu EPS z powlekaną 
proszkowo osłoną z blachy stalowej, zapewniającą 
wydajną i bezpieczną pracę

5   Filtr powietrza 
Zintegrowany, niezwykle  
łatwy do wymiany filtr  
powietrza G4 (w ramach 
wyposażania dodatkowego 
filtr antypyłkowy F7) gwaran-
tuje wysoką jakość powietrza

6   Wentylator 
Efektywny energetycznie, 
cichy wentylator nawiewny 
i wywiewny

7   Elektryczna  
nagrzewnica wstępna 
Wbudowany w wentylatorze 
nawiewnym dla efektywnej  
i higienicznej wentylacji  
w okresie zimowym przy 
niezmiennie wysokim  
komforcie

Dane techniczne

Właściwości LP 140-2 LP 230-2 LP 350-2

Min. - maks. zakres zastosowania, od poziomu 1 do 4 [m3/h] 25-180 30-300 60-450

Maks. obliczeniowy przepływ objętościowy [m3/h] 140 230 350

Maks. spręż. przy maks. obliczeniowym przepływie objętościowym [Pa] 100 100 100

Min. obliczeniowy przepływ objętościowy (znamionowy przepływ powietrza) [m3/h] 50 70 130

Maks. spręż. przy min. obliczeniowym przepływie objętościowym [Pa] 150 175 170

Uśredniony stopień gotowości udostępniania ciepła (stopień odzysku)  
(wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej) [%]

84,7 85,4 85,6

Stopień gotowości udostępniania ciepła (stopień odzysku) (EN 13 141-7)* [%] 89,9 89,5 89,4

Pobór mocy elektrycznej (w odniesieniu do przepływu objętościowego) [W/(m3/h)]* 0,28 0,21 0,24

Uśredniony poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu instalacji urządzenia (Instytut 
Budownictwa Pasywnego) [dB(A)] przy przepływie objętościowym/sprężu [m3/h/Pa]

52,1 140/100 51,7 230/100 56,6 320/100

Maks. współczynnik sprawności elektrycznej wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej 24,6 36,1 36,1

Napięcie elektryczne [V/Hz] 230/50 230/50 230/50

Masa [kg] 36,0 49,5 62,5

Wymiary obudowy z PCB (montaż na ścianie) wys. x szer. x głęb. [mm] 1045x600x416 1095x700x600 1370x700x750

Wnętrze 
AerastarComfort

* w określonym punkcie pracy
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1 – zintegrowany panel obsługowy
2 – obejście (by-pass)
3 – wymiennik ciepła
4 – obudowa, ze styropianu EPS z powlekaną 
proszkowo osłoną z blachy stalowej, pozbawiona 
mostków cieplnych, 
5 – zintegrowany filtr powietrza G4, niezwykle łatwy 
do wymiany, (w ramach wyposażania dodatkowego 
filtr antypyłkowy F7) 
6 – wentylator 
7 – elektryczna nagrzewnica wstępna
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