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Dobrze dobrana i wykonana rekuperacja
Klucz do zdrowia, komfortu i oszczędności w nowym domu
Paweł Bocian

Budując nowy dom, inwestor na każdym kroku analizuje potrzeby swojej rodziny. Zastanawia się nad projektem, materiałami, rozkładem
pokoi, itd. Niestety, tak ważną kwestię jak odpowiednia jakość powietrza w domu często pomija. Tymczasem jest rozwiązanie,
które może zapewnić zdrowe i świeże powietrze na co dzień. Tym rozwiązaniem
jest rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Komfovent Domekt R300V

Dobrze dobrana, zaprojektowana i wykonana rekuperacja to nie tylko zdrowy klimat oraz świeże powietrze w całym domu.
To również realne, wymierne w skali roku
oszczędności na ogrzewaniu, niskie koszty
użytkowania, cisza i komfort.

Niezawodność, jakość i serwis
Wybieraj wyłącznie sprawdzone rozwiązania z od-

powiednim zapleczem technicznym. Sprawdź, czy
producent, którego wybrałeś, posiada – podobnie
jak Komfovent – własne laboratoria badawcze, dział
badań i rozwoju oraz dwustopniową kontrolę jakości gwarantujące wysoką niezawodność. Kupując
nowy sprzęt, zawsze należy brać pod uwagę serwis,
jaki oferuje producent.
W przypadku central Komfovent jest to bezpośredni centralnie zarządzany serwis producenta. To bardzo ważne! W razie problemu rekuperacja będzie
w rękach profesjonalisty na co dzień zajmującego
się wyłącznie tymi urządzeniami, a nie jakiejś małej
„autoryzowanej” firmy zajmującej się tematem od
czasu do czasu.

Łatwe, wygodne sterowanie Plug&Play
Nowoczesna automatyka, która jest mózgiem systemu rekuperacji powinna być prosta, intuicyjna i po
prostu przyjemna w obsłudze. Jednocześnie musi
ona być już wstępnie fabrycznie skonfigurowana, tak

Rekuperacja, jak uzyskać oszczędności i komfort obsługi

Jak wybrać rekuperator?

Rekuperacja – proste i nowoczesne sterowanie

cja komfortu przez cały rok. Stosowany w centralach wentylacyjnych (rekuperacyjnych) Komfovent,
niezamarzający wymiennik obrotowy sprawi, że nawet w zimie (również w bardzo niskiej temperaturze)
użytkownik będzie mógł cieszyć się świeżym powietrzem oraz niskimi kosztami eksploatacji. Dzięki wysokiej skuteczności urządzenia odzyskuje się nawet
do 85% ciepła, dzięki czemu realnie oszczędzamy na
ogrzewaniu. Przykładem centrali wentylacyjnej (rekuperatora) z obrotowym wymiennikiem ciepła są
np. urządzenia Komfovent z serii DOMEKT R.

Sterowanie Plug&Play

Jak dobrać odpowiedni

system rekuperacji?

Wybór dostawcy rekuperacji to kluczowy moment.
Zawsze zwracaj uwagę, aby wybrane rozwiązanie
charakteryzowało się poniższymi cechami.
Skuteczność i oszczędności o każdej porze roku
Odpowiednio dobrany wymiennik ciepła to gwaran-
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Zgodny z Dyrektywą

Komfovent DOMEKT to jakość potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami

Centralę wentylacyjną DOMEKT można dopasować także pod kątem ilości miejsca, jakim dysponujemy

Komfovent DOMEKT to również:
Cicha praca
• izolacja z wełny mineralnej
• wysokiej jakości wentylatory z silnikami EC
• podzespoły renomowanych europejskich dostawców
Trwałość
• wysoka jakość wykonania
• doskonale spasowane elementy
• konstrukcja warstwowa
• odporna na korozję powłoka
Oszczędność energii
• energooszczędne wentylatory z silnikami EC
• niskie koszty eksploatacji
• optymalizacja pracy za pomocą automatyki
C6 SMART HOME

aby użytkownik mógł cieszyć się świeżym powietrzem
od razu po instalacji i „włożeniu wtyczki do prądu”.
Decydując się na rekuperator Komfovent serii DOMEKT,
mamy pewność, że system jest gotowy do pracy od
pierwszej minuty. Inwestor zdecyduje, czy będzie chciał
wszystkim sterować poprzez estetyczny, wygodny panel sterowania LCD z ekranem dotykowym, zaawansowany systemu BMS (Building Management System),
czy za pomocą własnego smartfona (aplikacja Android lub iOS) lub komputera (dowolna przeglądarka internetowa) – gwarantuje to zintegrowany moduł sieciowy (web server), który otrzymuje się w standardzie
automatyki C6 SMART HOME.

rekl ama
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