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System wentylacji z rekuperacją jeszcze 
do niedawna był luksusem, dostępnym 
dla nielicznych. W chwili obecnej staje 
się standardem, a nawet koniecznością. 
W nowym budownictwie oraz 
podczas modernizacji starych 
obiektów usuwa się wszelakie 
nieszczelności, np. poprzez montaż 
okien nieprzepuszczających 
powietrza, co uniemożliwia działanie 
tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. 
Dodatkowo rekuperacja jest procesem 
wymuszonym mechanicznie, a przez to 
może być kontrolowana i występować 
będzie zawsze, gdy urządzenie będzie 
pracować. W przypadku wentylacji 
grawitacyjnej, zamknięcie nawiewnika 
plastikowego okna może pozbawić nas 
wentylacji. Dzięki odzyskowi ciepła  
z kolei znacznie zmniejszają się koszty 
eksploatacyjne budynku, które  
w przypadku wentylacji grawitacyjnej 
ponosimy na ogrzanie świeżego 
powietrza zewnętrznego.

Rekuperacja, czyli sposób  
na indywidualną wentylację domów

Sytuacja na rynku, rozwiązania, tendencje projektowe i rozwojowe

Paweł KoszoreK
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spalinami, dymami, pyłami czy nawet pyłkami ro-
ślin, filtr powietrza wywiewanego zaś zabezpiecza 
urządzenie przed dostaniem się do jego wnętrza za-
nieczyszczeń mogących spowodować jego bezpo-
średnie uszkodzenie lub trwałe zabrudzenie. Najczę-
ściej też stosowane są filtry panelowe (zapewniające 
oszczędność miejsca), które dają się łatwo wymienić 
oraz czyścić domowymi sposobami.

b) wentylatory. Wentylatory powietrza nawiewa-
nego i powietrza wywiewanego zapewniają wy-
muszony ruch mas powietrza. W najnowszych jed-
nostkach stosuje się tylko wentylatory typu EC ze 
względu na oszczędność miejsca i bardzo niskie 
zużycie energii.

c) wymiennik odzysku ciepła – serce jednostki. 
Najczęściej stosowane są wymienniki obrotowe  
i wymienniki krzyżowo-przeciwprądowe, rzadziej 
zaś wymienniki krzyżowe (niższy poziom odzysku 
ciepła). Wymienniki zapewniają odzysk ciepła z po-
wietrza wywiewanego i przekazanie go do powie-
trza nawiewanego. Szczegółowy opis przedstawio-
no w punkcie 4.

Oprócz podstawowych komponentów, w domowych 
centralach wentylacyjnych, w zależności od produ-
centa i modelu, występują również: 

d) obejście wymiennika ciepła. Tzw. by-pass re-
alizowany jest najczęściej w formie zintegrowanej 
przepustnicy i umożliwiaj skierowanie powietrza ze-
wnętrznego obok wymiennika ciepła. Funkcja ta przy-
datna jest przede wszystkim dla tzw. free-coolingu, 
w którym chłodne powietrze zewnętrzne nie ogrze-
wa się na rzecz powietrza wywiewanego, co pozwala 
na uzyskanie lepszego efektu ochładzania pomiesz-
czeń przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia ener-
gii elektrycznej.

e) elektryczna nagrzewnica wstępna. Stosowa-
na jest często jako zabezpieczenie samego urzą-
dzenia w przypadku montażu urządzeń w rejo-
nach o niskiej temperaturze zimą. Warto pamiętać,  
że w normatywnej strefie IV dla Polski obliczeniowa 
temperatura zewnętrzna wynosi -24oC.

f) nagrzewnica wtórna – najczęściej jako akce-
sorium. Instalowana poza urządzeniem zapewnia  

Wentylacja mechaniczna domów jednorodzin-
nych i wielorodzinnych dziś już coraz częściej utoż-
samiana jest z rekuperacją. Nazwa ta odnosi się do 
urządzeń, o które jest oparta oraz ich głównych funk-
cji – central wentylacyjnych lub rekuperatorów.  
Ich główne funkcje to wymiana zużytego powietrza 
na nowe, czyli wentylacja oraz odzysk ciepła z po-
wietrza usuwanego, a więc rekuperacja.
Uzdatnianie powietrza w domach z użyciem wspo-
mnianych urządzeń, czyli za pomocą wymuszo-
nego obiegu powietrza to metoda zaadaptowana  
z dużych rozwiązań przemysłowych oraz wentylacji 
bytowej dużych obiektów, np. obiektów biurowych. 
Domowe centrale wentylacyjne mają wszystkie lub 
większość funkcji dużych central wentylacyjnych  
i oprócz dwóch głównych cech (wentylacji i odzysku 
ciepła) pozwalają również, w zależności od modelu, 
na ogrzewanie i ochładzania powietrza nawiewane-
go, kontrolę wilgotności względnej oraz filtrację po-
wietrza. Najnowsze urządzenia umożliwiają nadzór 
nad wszystkimi parametrów zdalnie, np. za pomo-
cą przeglądarki internetowej.

Ceny i koszty, czyli „ile to wszystko 
będzie kosztować?”

Niestety nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to 
pytanie. Cena zależy przede wszystkim od wentylo-
wanej kubatury pomieszczeń. Im większy dom, tym 
większą jednostkę rekuperacji należy nabyć. Kosz-
ty urządzeń wraz z systemem dystrybucji powietrza 
kształtują się od kilku tysięcy złotych do około 30 ty-
sięcy złotych. Nie jest to ścisły zakres i istnieje wiele 
urządzeń poza nim. Różnice w cenach rekuperatorów 
wynikają przede wszystkim z różnorodności funkcji, 
jakie oferują oraz jakości ich wykonania. Porównu-
jąc urządzenia o podobnej funkcjonalności i wydaj-
ności, swoje rozważania należy skierować w stronę 
urządzeń o lepszej jakości wykonania – w przypad-
ku urządzeń wentylacji domowej jest ona kluczowa. 
Wykorzystanie lepszych komponentów do budo-
wy zminimalizuje zużycie energii oraz zapewni ni-
ską awaryjność – przełoży się to na obniżenie kosz-
tów eksploatacyjnych związanych z kosztami energii 
elektrycznej oraz ewentualnymi naprawami. Poda-
ne szacunki nie uwzględniają współpracy z grunto-
wymi wymiennikami ciepła.

Budowa domowych central 
wentylacyjnych – podstawowe różnice 
i funkcjonalność

Rekuperatory to jednostki o zakresie wydajności do 
ok. 500-600 m3/h. Ich budowa jest zbliżona lub taka 
sama, jak w przemysłowych centralach wentylacyj-
nych. Pamiętać jednak należy, że zarówno urządze-
nia, jak i systemy dystrybucji powietrza mają pewne 
uproszczenia w porównaniu do systemów wentylacji 
dużych obiektów, np. standardowe wyposażenie nie 
obejmuje przepustnic regulacyjnych. Podstawowe 
komponenty domowych central wentylacyjnych to:

a) filtry powietrza. Filtr powietrza zewnętrzne-
go chroni domowników przed zanieczyszczeniami,  

1  Rekuperator WOLF Excellent [1]

2  Filtr panelowy klasy F7 [1] 3  Filtr panelowy klasy G4 [1]
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wany ze względu na niższy poziom odzysku ciepła, 
największa jego zaletą są małe rozmiary;

d) inne układy odzysku ciepła – pozostałe ukła-
dy zysku ciepła, spotykane w dużych urządzeniach, 
bardzo rzadko spotykane są w urządzeniach domo-
wych. Takie układy jak odzysk glikolowy, pompa cie-
pła, czy rurka ciepła są układami o wyższym pozio-
mie skomplikowania, a korzyści z ich wykorzystania 
nie byłyby zauważalne dla użytkownika końcowego.

Porównanie danych technicznych oraz wad i zalet 
powyższych rozwiązań przedstawiono w tabeli 1.

Analizując powyższe opcje, warto jednak pamiętać 
o tym, że w większości przypadków, dla użytkowni-
ka końcowego, różnice będą niezauważalne. Nale-
ży jednak zdawać sobie z nich sprawę, a szczegól-
na uwaga należy się odzyskowi wilgoci. Wymienniki 
bez odzysku wilgoci zapewnią sprawniejsze osusza-
nie pomieszczeń, w niektórych sytuacjach mogą 
jednak przesuszać powietrze w pomieszczeniach  
(co warto kontrolować czujnikiem wilgotności 
względnej). Z kolei wymiennik, który odzyskuje 
wilgoć z powietrza nie dopuści do jego przesusze-
nia – jednak osuszanie pomieszczeń będzie mniej 
wydajne i może trwać dłużej.

dogrzanie powietrza nawiewanego do żądanej tem-
peratury. Używana jest zamiennie lub jednocześnie  
z nagrzewnicą wstępną i zazwyczaj stosowane są na-
grzewnice elektryczne lub wodne, rzadziej freonowe.

g) chłodnica – najczęściej także jako akcesorium. 
Instalowana poza urządzeniem zapewnia ochło-
dzenie powietrza nawiewanego do żądanej tempe-
ratury. Zazwyczaj stosowane są chłodnice wodne 
lub freonowe.

h) panel sterujący/kontrolny – umożliwia kontro-
lę parametrów pracy urządzenia oraz wprowadzanie 
podstawowych ustawień. Zależnie od producenta 
występuje w różnej formie: od prostych wyświetla-
czy LED aż po panele dotykowe z możliwością mon-
tażu naściennego.

i) współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła 
– jedna z bardziej zaawansowanych funkcji. Grun-
towy wymiennik ciepła to instalacja umieszczona  
w gruncie poniżej strefy przemarzania, gdzie w cią-
gu całego roku panuje w przybliżeniu stała tempe-
ratura. Powietrze zewnętrzne po przejściu przez taki 
wymiennik wstępnie ogrzewa się w zimie lub ochła-
dza latem. Pozwala to zmniejszyć koszty eksploata-
cyjne, zwiększa jednak koszty inwestycyjne.

Odzysk ciepła w rekuperatorach 
– rodzaje, zalety i wady

Funkcji, której zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej 
jest odzysk ciepła, gdyż w zależności od jego rodzaju 
możemy uzyskać inne parametry wentylacji. Każde 
ze stosowanych obecnie rozwiązań ma swoje wady 
oraz zalety. Najczęściej stosowane rozwiązania to:

a) wymiennik obrotowy – wymiennik tego typu 
to obrotowa bryła akumulacyjna wykonana z nawi-
niętej na siebie cienkiej blachy/folii, która obraca się 
pomiędzy powietrzem wywiewanym i nawiewanym, 
przekazując tym samym ciepło jawne i utajone po-
między strumieniami powietrza;

b) wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy – to wy-
miennik przeponowy, w którym strumień powietrza 
wywiewanego i nawiewanego rozdzielają cienkie pły-
ty, które dzięki swojej ogromnej powierzchni umożli-
wiają sprawną wymianę ciepła. Od wymiennika krzy-
żowego różni się przede wszystkim znacznie większą 
powierzchnią wymiany ciepła;

c) wymiennik krzyżowy – to wymiennik przepono-
wy, w którym strumień powietrza wywiewanego i na-
wiewanego rozdzielają cienkie płyty, rzadziej stoso-

4  Panel sterowania rekuperatora BM-2 [1]

5  Zasada działania obrotowego 
wymiennika ciepła [2]

6  Zasada działania przeciwprądowego 
wymiennika ciepła [2]

7  Zasada działania krzyżowego 
wymiennika ciepła [2]

Rodzaj odzysku ciepła Wymiennik krzyżowo- 
-przeciwprądowy Wymiennik obrotowy Wymiennik krzyżowy

Parametr
Sprawność odzysku ciepła 85-95% 75-90% 70-80%
Możliwość odzysku wilgoci brak tak, zawsze brak

Tryb pracy pasywna
aktywna (moc silnika 
napędzającego od ok. 100 
do 500 W)

pasywna

Awaryjność
zerowa lub bardzo niska
(brak elementów 
ruchomych)

średnia (elementy 
ruchome, silnik, pas 
napędowy, falownik)

zerowa lub bardzo niska
(brak elementów 
ruchomych)

Czyszczenie

łatwy w czyszczeniu –  
w przypadku wymienników 
wsuwanych – możliwość 
czyszczenia „pod kranem”

trudny w czyszczeniu – 
wymagany specjalistyczny 
sprzęt

łatwy w czyszczeniu –  
w przypadku wymienników 
wsuwanych – możliwość 
czyszczenia „pod kranem”

Największa zaleta poziom odzysku ciepła odzysk wilgoci kompaktowe wymiary

Największa wada brak odzysku wilgoci awaryjność niski poziom odzysku ciepła 
względem pozostałych opcji

Tabela 1  Porównanie rodzajów odzysku ciepła w rekuperatorach domowych [opr. wł.]
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korzystniejszy cenowo, niż zakup rekuperatora i in-
stalacji w dwóch różnych miejscach.
Podstawowe elementy składowe takich pakietów to:

a) tłumiki akustyczne. Kanałowe tłumiki akustycz-
ne instalowane są na kanałach zaraz za urządzeniem, 
co zapobiega przenoszeniu hałasu kanałami insta-
lacji wentylacji do pomieszczeń;

b) rozdzielacze – pozwalają rozdzielić strumień po-
wietrza na poszczególne pomieszczenia i dotyczy to 
zarówno linii nawiewnej i wyciągowej;

c) przewody wentylacyjne. Kanały wentylacyjne  
w wersji „domowej”, tj. o znacznie mniejszej średnicy, 
najczęściej wykonane są z tworzyw sztucznych i wy-
stępują w różnych formach, np. o przekroju okrągłym 
lub prostokątnym (tzw. rury okrągłe, rury płaskie);

Teoria a rzeczywistość – czy urządzenia 
utrzymują parametry?

W tabeli 1 zaprezentowano sprawność odzysku 
ciepła – jest to parametr, którym często kierują się 
klienci końcowi w trakcie podejmowania decyzji 
zakupowej. Ten sam parametr jest też tym, który 
u tych samych klientów wzbudza najwięcej wątpli-
wości. Czy wartości podawane przez producentów 
nie są tylko chwytem marketingowym? Czy urzą-
dzenia faktycznie odzyskują 95% energii z powie-
trza wywiewanego? Odzysk ciepła na takim, a cza-
sami nawet wyższym poziomie jest jak najbardziej 
możliwy. Wbrew obawom nie jest to wynik uzyski-
wany tylko w specjalnie przygotowanych labora-
toriach producenta, których warunki nie są możli-
we do odtworzenia w rzeczywistości. Okazuje się,  
że kluczem (ponownie) do odpowiedzi na posta-
wione wcześniej pytania jest jakość urządzenia –  
zarówno jakość wykonania, jak i jakość stosowanych 
komponentów. Urządzenia wyposażone w kompo-
nenty renomowanych marek i do budowy których 
użyto wysokiej jakości materiałów, zapewnią zna-
czenie wierniejsze odwzorowanie parametrów teore-
tycznych w rzeczywistości. Kluczowe jest również to,  
w jaki sposób wykonano rekuperator, np. czy mo-
cowanie komponentów zapewnia szczelność, czy 
w trakcie pracy nie następuje zbyt szybkie zużycie 
komponentów, czy urządzenie jest proste w czysz-
czeniu i konserwacji.
Problem ten łatwo przedstawić na przykładzie. Urzą-
dzenie, dla którego zadeklarowano 90% poziom od-
zysku ciepła jest wyposażone w dobrej jakości wy-
miennik odzysku ciepła, niestety do jego mocowania 
w obudowie wykorzystano materiały, które po trzech 
latach pracy ulegają zużyciu i deformacji. Powstają 
nieszczelności na poziomie 20% całego wydatku po-
wietrza, który nie przechodzi przez wymiennik i nie 
bierze udziału w odzysku ciepła. Poziom odzysku 
ciepła jednostki znacznie się obniża.
Mając na uwadze powyższe, każdy, kto rozważa zakup  

rekuperatora, powinien zebrać informacje o jakości 
wykonania modeli, którego są w kręgu jego zainte-
resowania.

Wykonanie rekuperatora – stojący, 
wiszący, podwieszany?

Na rynku dostępne są rekuperatory w różnej wersji 
wykonania w zależności od sposobu i miejsca ich 
montażu. Najważniejsze grupy urządzeń to:

a) rekuperatory stojące – montaż na podłodze, 
podłączenie króćców od góry lub od czoła urządze-
nia (fot. 1),

b) rekuperatory wiszące – montaż ścienny, podłą-
czenia króćców od czoła, od góry i od dołu, 

c) rekuperatory podwieszane (fot. 8) – urządzenia 
płaskie, montaż podsufitowy, podłączenie króćców 
równolegle do sufitu/powierzchni montażu – moż-
liwe również zawieszenie na ścianie.

Wybór odpowiedniej wersji wykonania urządzenia 
zależy przede wszystkim od warunków miejsca mon-
tażu, urządzenia płaskie często montowane są też 
w pomieszczeniach, które obsługują i umieszczane 
są w sufitach podwieszanych. Urządzenia do zawie-
szenia na ścianie oraz stojące najczęściej lokowane 
są kotłowniach lub pomieszczeniach technicznych. 
Warto pamiętać, że nie każda wersja wykonania jest 
dostępna z każdym rodzajem wymiennika odzy-
sku ciepła – co podyktowane jest ich cechami kon-
strukcyjnymi.

Podstawowy osprzęt rekuperatora

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, pro-
ducenci coraz częściej oferują, wraz z centralami 
wentylacyjnymi kompletne systemy dystrybucji 
powietrza. Zakup takich pakietów jest najczęściej  

8  Rekuperator podwieszany WOLF [1]

10  Przewody wentylacyjne WOLF [1]

9  Rozdzielacz z 24 przyłączami [1]
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d) skrzynki rozprężne – to zakończenie przewodów 
wentylacyjnych, element instalacji o większym prze-
kroju niż przewody, w których dochodzi do zmniej-
szenia prędkości liniowej powietrza, dzięki czemu 
nawiew do pomieszczeń odbywa się w sposób do-
godny dla użytkownika. Skrzynki są też często ele-
mentem podłączeniowym dla anemostatów;

e) panele kontrolne i sterujące. Panele pomiesz-
czeniowe pozwalają na sterowanie urządzeniem  
z innego pomieszczenia niż to, w którym rekupe-
rator jest zainstalowany. Wyświetlają podstawowe 
parametry pracy, często wyposażone są w koloro-
wy wyświetlacz.

f) elementy montażowe. Wszystkie akcesoria i skła-
dowe systemu wentylacji pozwalają na jego swobod-
ny i prosty montaż, np. uszczelki, zaślepki, uchwyty, 
mufy czy obejmy.

Zakres akcesoriów i zawartości pakietów zależą od 
producenta i modelu urządzenia. Stosowanie syste-
mu dystrybucji powietrza oraz rekuperatora od tego 
samego producenta pozwala przede wszystkim unik-
nąć niezgodności w montażu i w późniejszej współ-
pracy tych elementów.

A więc rekuperacja?

Zainstalowanie systemu rekuperacji, czyli wentylacji 
mechanicznej w budynku jedno- lub wielorodzinnym 
to dwa podstawowe pozytywne aspekty. Pierwszy  
z nich to aspekt zdrowotny. Rekuperator to prawidło-
we i kontrolowane uzdatnianie powietrza w pomiesz-
czeniach. Jawną korzyścią jest przebywanie w otocze-
niu świeżego powietrza oczyszczonego ze spalin, pyłów 
czy pyłków roślin oraz o stężeniu dwutlenku węgla nie-
wpływającym na nasze samopoczucie i zdrowie. Dru-
gi aspekt to prestiż. Pomimo popularyzacji rekuperacji  
i ciągłego spadku cen, w dalszym ciągu nie każdy może 
pozwolić sobie na rozwiązanie tego rodzaju. Ciągle nie-
stety duża część nowych obiektów nie uwzględnia wen-
tylacji mechanicznej. Czy rekuperator to konieczność? 
Nie – koniecznością jest poprawna wentylacja i uzdat-
nianie powietrza w pomieszczeniu, w którym prze-
bywamy. Rekuperator jest urządzeniem zapewniają-
cym realizację tego procesu w łatwy i pewny sposób.

Bibliografia
1 – Materiały własne WOLF Technika Grzewcza sp. z o.o.
2 – Materiały producenta wymiennika Klingenburg, 
Internet, dostęp 30.06.2019, adres strony internetowej:  
http://www.klingenburg.pl/
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Fale upałów a ocieplenie klimatu

Trudno w to uwierzyć, ale prawdopodobnie te-
goroczny czerwiec okaże się najgorętszy od po-
nad 200 lat historii pomiarów meteorologicznych. 
Mimo chwilowych kilkustopniowych, a nawet kil-
kunastostopniowych ochłodzeń, eksperci twier-
dzą, że te upały, to zaledwie wstęp do kolejnych 
fal gorąca, jakie nadejdą. 
Nie ma wątpliwości, że klimat się ociepla – już obecnie 
mamy ponad 1°C wzrostu średniej globalnej tempera-
tury powietrza. Czy 1°C to dużo? Wyobraź sobie, że masz 
36,6 °C – czujesz się świetnie – a jak będziesz się czuł  
z temperaturą o 1°C wyższą?
Zmiany klimatu nie oznaczają, że za jakiś czas bę-
dziemy się w Polsce cieszyć przyjemnym ciepłym 
klimatem śródziemnomorskim – za to na pewno 
możemy się spodziewać coraz częściej występują-
cych i coraz intensywniejszych ekstremów pogodo-
wych – długotrwałych fal upałów i susz, ulewnych 
deszczy, huraganowych wiatrów, gwałtownych burz, 
niespodziewanych przymrozków w okresie wege-
tacyjnym itp.
Obecne długotrwałe fale upałów poprzeplatane gwał-
townymi burzami to jeden ze skutków ocieplającego 
się klimatu. I mimo, że część z nas pewnie cieszy sło-
neczne i gorące lato, takie zjawiska są niebezpiecz-
nie dla naszego zdrowia. Raport „Lancet Countdown” 
z 2018 roku pokazuje, że brak zdecydowanych dzia-
łań w celu ograniczenia zmian klimatu naraża wiele 
osób na śmiertelne niebezpieczeństwo, a może na-
wet grozić paraliżem służby zdrowia.
Najbardziej z powodu fal upałów ucierpią popula-
cje Europy i Bliskiego Wschodu. Wynika to z tego, 
że społeczeństwa tych dwóch obszarów szybko się 
starzeją, a większość ludzi zamieszkuje tereny silnie 
zurbanizowane. Upały są szczególnie uciążliwe dla 
osób powyżej 65 roku życia, a także cierpiących na 

choroby układu krążenia lub nerek, cukrzycę, prze-
wlekłe choroby układu oddechowego oraz żyjące  
w miastach. Z tego powodu w przyszłości nawet 42% 
Europejczyków powyżej 65 roku życia będzie poten-
cjalnie zagrożone utratą życia lub zdrowia w wyniku 
gorąca. Od kilku dni nie brak jednak informacji rów-
nież o tragicznych śmiertelnych przypadkach wśród 
osób młodych. 
Spróbujmy znaleźć odpowiedź, dlaczego tak się dzie-
je? Emitując coraz więcej CO2 i innych gazów szklarnio-
wych do atmosfery zwiększamy efekt cieplarniany –  
to tak jakbyśmy na siebie zakładali kolejne i kolejne 
warstwy ubrania – w pewnym momencie się prze-
grzejemy. 
Zgodnie ze specjalnym raportem IPCC, żeby zmi-
nimalizować negatywne skutki zmian klimatu mu-
simy do roku 2030 ograniczyć emisję GHG o 45%, 
a do roku 2050 stać się zeroemisyjni. – Im bardziej 
wzrośnie średnia globalna temperatura, tym więk-
szych zagrożeń należy się spodziewać – istotną róż-
nicę robi każde pół stopnia. Co więcej, zmian klimatu 
nie potęguje jedynie nasza chwilowa emisja, ale cał-
kowita ilość gazów cieplarnianych skumulowanych  
w atmosferze od samego początku rewolucji przemy-
słowej. Dlatego tak istotne są natychmiastowe dzia-
łania, a bez wątpienia do najszybszych, najtańszych 
i najbezpieczniejszych z perspektywy społecznej, ale 
również perspektywy bezpieczeństwa energetyczne-
go, należy podnoszenie efektywności energetycznej 
– zarówno w przemyśle, jak i budownictwie, które od-
powiada za ok 40% emisji CO2 – przypomina Alek-
sandra Stępniak, konsultant ds. efektywności ener-
getycznej w Danfoss Poland.

Informacja prasowa firmy Danfoss
Więcej na stronie www.danfoss.pl
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