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Urządzenia do wentylacji z odzyskiem ciepła, 
nazywane często rekuperatorami, stosowane są na 
ogół w domach jednorodzinnych oraz przy centra-
lach wentylacyjnych dla większych obiektów.  
Warto wiedzieć, że mogą być także stosowane  
w obiektach wielomieszkaniowych. 
W przypadku starszych budynków mamy do czynie-
nia z wentylacją grawitacyjną, gdzie nie ma general-
nie kontroli nad ilością wymienianego powietrza. 
W zależności od pory roku jest ona większa bądź 
mniejsza. Dodatkowo użytkownicy w celu oszczęd-

ności energii wymieniają okna i drzwi na nowocze-
sne, bardziej szczelne, co powoduje, że obniża się 
poziom wymiany powietrza. Brak wymiany powie-
trza prowadzi do obniżenia jego jakości oraz wzro-
stu poziomu wilgoci. Zbyt wysoki poziom wilgoci  
w pomieszczeniach objawia się powstawaniem ple-
śni bądź zagrzybieniem ścian. Nowsze i nowe budyn-
ki są wyposażone często w centralny system wenty-
lacji dla całego budynku, jednak nie jest tam często 
stosowany odzysk ciepła. Zatem żaden z użytkow-
ników nie ma do końca kontroli nad powietrzem,  

Ze względu na coraz wyższe wymagania techniczne dotyczące zużycia energii 
przez budynki, wentylacja z odzyskiem ciepła gra coraz większą rolę w uzyskaniu 
wymaganych wskaźników zużycia energii, ponieważ dzięki jej zastosowaniu 
możemy „zawrócić” dużą część energii cieplnej, która wcześniej „uciekała”  
z powietrzem wentylacyjnym. 

Bosch Vent 4000 CC – rekuperacja 
na najwyższym poziomie

Do domów jednorodzinnych i budynków wielomieszkaniowych
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Bosch Vent 4000 CC to optymalne rozwiązanie do centralnej wentylacji z odzyskiem 
ciepła do mieszkań o powierzchni do ok. 90 m2. Instalacja urządzenia zajmuje niewiele 
czasu, a jego uruchomienie jest niezwykle proste.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła    
Bosch Vent 4000 CC 

Rewolucyjnie łatwy montaż i uruchomienie
Oszczędność czasu podczas instalacji możliwa  
jest dzięki przemyślanemu systemowi  
podwieszania, kompaktowym wymiarom i małej 
masie urządzenia (zaledwie 15 kg). Dodatkowo 
elastyczny system kanałów powietrznych umożliwia 
instalację na ścianie lub w suficie podwieszanym.

A+ → G

Lekka obudowa EPP  
o kompaktowych 
wymiarach

Regulator CR10H  
ze zintegrowanym  
czujnikiem wilgotności 
(wchodzi w zakres dostawy 
wersji podstawowej)

Bezpieczne 
otwieranie urządzenia 
także w przypadku 
montażu 

Łatwa wymiana filtra 
bez konieczności użycia 
narzędzi

Dostępna opcjonalnie 
wersja komfortowa  
z układem obejścia 
do pracy w okresie 
letnim

*

* Klasyfikacja odnosi się do wersji V4000CC 100 S z 2 czujnikami i regulatorem CV200

http://www.instalreporter.pl
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i jego zabudowę (oczywiście pozostawiając dostęp 
serwisowy). Kolejnym udogodnieniem tego urzą-
dzenia jest to, że kanały powietrzne można pod-
łączyć zarówno z jednej strony (od góry, 4 króćce), 
jak i na „przelot” dwa króćce z jednej strony urzą-
dzenia i dwa z drugiej. 

Cztery warianty = różne sposoby 
sterowania i pracy

W ofercie Bosch są 4 warianty Bosch Vent 4000 CC. 
Każdy z nich dostarczany jest razem z regulatorem 
podstawowym CR10H lub regulatorem zaawanso-
wanym CV200. 
Regulator podstawowy CR10H pozwala na ste-
rowanie urządzeniem na 3 podstawowe sposoby. 
Pierwszym jest praca według biegów wentylatora. 
Dostępne są 4 biegi, które ustawiane są z poziomu 
regulatora. Drugim wariantem jest praca opierają-
ca się na pomiarze wilgotności. Regulator CR10H ma 
wbudowany czujnik wilgotności, więc rejestruje jej 
poziom w pomieszczeniu i na tej podstawie reguluje 
prędkość pracy wentylatora. Jest to tak zwana pra-
ca wg zapotrzebowania. Ten sposób działania jest 
najoszczędniejszy, ponieważ wentylacja zachodzi 
zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Trze-
cim sposobem jest wentylacja pomieszczeń wg pro-
gramu czasowego. 
Regulator zaawansowany CV200 wyposażony  
w duży czytelny wyświetlacz LCD i dotykowe klawi-

sze zapewnia podobne możliwości sterowania jak 
CR10H, ale bardziej zaawansowane. Sterowanie wg 
biegów wentylatora jest podobne, natomiast w przy-
padku sterowania wg zapotrzebowania jest ono re-
alizowane na podstawie dwóch czujników – wilgot-
ności i dwutlenku węgla – dostarczanych razem  
z regulatorem. Dzięki temu kontrola nad jakością po-
wietrza jest jeszcze większa. W przypadku sterowa-
nia czasowego do dyspozycji jest aż 10 programów 
czasowych, które można ustawić, dostosowując do 
swoich potrzeb. 

jakie ma w swoim mieszkaniu. Rozwiązaniem proble-
mu jest zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła. 

Bosch Vent 4000 CC – rekuperacja  
na najwyższym poziomie

Bosch wprowadził na rynek wentylację z odzyskiem 
ciepła do nowych mieszkań, jak i już istniejących. 
Konstrukcja całego urządzenia jest przemyślana. 
Urządzenie składa się z jednej centralnej jednostki, do 
której podłącza się kanały powietrzne ze wszystkich 
pomieszczeń. Bosch Vent 4000 CC charakteryzuje się 
wysokim stopniem odzysku ciepła sięgającym 93%, 
czyli w wysokim stopniu można „zawrócić” energię 
cieplną z powrotem do mieszkania i zaoszczędzić 
na kosztach ogrzewania. Obywa się to za pomocą 
wymiennika ciepła z tworzywa sztucznego, w któ-
rym świeże nawiewane powietrze zewnętrzne pod-
grzewa się od powietrza wywiewanego. Powierzch-
nia wymiany ciepła sięga nawet 36 m2! Dodatkowo 
dostępny jest wariant wymiennika ciepła z wbudo-
wanym by-passem oraz z wymiennikiem entalpicz-
nym, czyli wymiennikiem, w którym oprócz energii 
cieplnej można odzyskiwać części wilgoci. Powie-
trze przepływające przez Vent 4000 CC jest filtrowa-
ne za pomocą wbudowanych filtrów, dzięki czemu 
do mieszkania dostarczane jest czyste powietrze, po-

zbawione zanieczyszczeń. Wymiana filtra jest możli-
wa bez zdejmowania obudowy urządzenia i bez ko-
nieczności użycia narzędzi. Zatem każdy użytkownik 
może to zrobić samodzielnie. Ruch powietrza wy-
muszają dwa wbudowane ciche i energooszczęd-
ne wentylatory. 
Montażu Vent 4000 CC można wykonać zarówno na 
suficie w pozycji poziomej, jak i pionowo na ścia-
nie. Materiał, z którego wykonana jest obudowa, to 
spieniony polipropylen (EPP). Jest to materiał, któ-
ry pełni rolę izolacyjną, dźwiękochłonną, a jedno-
cześnie jest bardzo lekki. Ciężar całego urządzenia 
to zaledwie 15 kg, dzięki czemu jego montaż może 
być wykonany przez jedną osobę. Pomaga w tym 
szczególnie innowacyjny system montażu rekupe-
ratora, który nawet przy instalacji na suficie po-
zwala na podwieszenie najpierw jednej krawędzi 
urządzenia, a następnie dopiero drugiej. Dodatko-
wo przy zawieszeniu go pod sufitem nie jest wyma-
gane specjalne poziomowanie ze spadkiem, które 
ma pomóc w odpływie skroplin. Obudowa jest tak 
wyprofilowana, że woda spływa samoczynnie, je-
śli urządzenie zostanie zainstalowane w pozycji po-
ziomej. Wymiary Bosch Vent 4000 CC są kompakto-
we. Warto zwrócić szczególną uwagę na głębokość, 
która wynosi zaledwie 27 cm i pozwala na dyskret-
ne umieszczenie centrali wentylacyjnej na suficie  

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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Centrala wentylacyjna Bosch Vent 
4000 CC to urządzenie ciche, gwa-
rantujące świeże i czyste powietrze 
oraz prawidłową wentylację w miesz-
kaniu. Bosch Vent 4000 CC to odpo-
wiedź na oczekiwania wielu miesz-
kańców mieszkań, którzy nie mają 
kontroli nad wentylacją w swoim 
mieszkaniu oraz nad parametrami ja-
kie w nim panują. Dodatkowo jest to 
rozwiązanie, które może być wyko-
rzystane przez firmy budowlane, po-
nieważ przepisy dotyczące zużycia 
energii w budynkach są coraz bar-
dziej restrykcyjne, a Bosch Vent 4000 
CC pomoże je spełnić. 
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Przewody powietrza  
doprowadzanego
i odprowadzanego

Tłumik dźwięku

30 cm
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