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Jak działa system wentylacJi 
mechaniczneJ z odzyskiem ciepła?

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-
pła to alternatywa dla wentylacji grawitacyjnej.  
w pomieszczeniach rozprowadza się kanały do-
prowadzające świeże powietrze oraz kanały usu-
wające zużyte powietrze na zewnątrz. Głównym 
elementem tego systemu jest rekuperator.
Co najważniejsze, wentylacja mechaniczna 
doprowadza świeże powietrze do wnętrz, fil-
try je oczyszczają, nie ma takich strat ciepła,  

jak w wypadku wietrzenia tradycyjnego. Dodat-
kowo dzięki rekuperacji odzyskiwane jest nawet 
90% ciepła z powietrza usuwanego z budynku. 

na czym polega rekuperacJa?

Elementem systemu wentylacji jest rekuperator, 
czyli urządzenie składające się z wentylatorów  
i wymiennika ciepła. To właśnie rekuperator potra-
fi ogrzać pobierane z zewnątrz chłodne powietrze  
ciepłem z powietrza usuwanego. Dzięki temu 
zdecydowanie poprawia się energooszczędność 

Przepisy dotyczące zużycia energii w nowych budynkach są coraz 
bardziej restrykcyjne. Aby je spełnić obiekty muszą być coraz lepiej 
izolowane. Jednak sama izolacja nie wystarczy. Aby spełnić wymagania 
przepisów, należy zastosować odpowiednie źródła ciepła np. pompy 
ciepła lub wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Dodatkowo 
poprawianie szczelności budynku powoduje, że coraz częściej pojawiają 
się problemy z wentylacją, a raczej z jej brakiem. Bosch ma w ofercie 
skuteczne rozwiązanie tego problemu – rekuperatory Bosch Vent 
4000 CC do mieszkań o powierzchni 90 m2, bądź Bosch Vent 5000 C 
do domów i małych obiektów.
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sufitem nie jest wymagane specjalne poziomo-
wanie ze spadkiem, które ma pomóc w odpły-
wie skroplin. Obudowa jest tak wyprofilowana, że 
woda spływa samoczynnie, jeśli urządzenie zo-
stanie zainstalowane w pozycji poziomej. warto 
zwrócić szczególnie uwagę na głębokość, która 
wynosi zaledwie 27 cm i pozwala na umieszcze-
nie centrali wentylacyjnej na suficie i jego zabu-
dowę. Kolejnym udogodnieniem tego urządzenia 
jest to, że kanały powietrzne można podłączyć 
zarówno z jednej strony (od góry, 4 króćce),  

jak i na „przelot” dwa króćce z jednej strony urzą-
dzenia i dwa z drugiej. 
w ofercie Bosch są 4 warianty Bosch Vent 4000 
CC. Każdy z nich dostarczany jest razem z regu-
latorem podstawowym CR10H lub regulatorem 
zaawansowanym CV200. Regulator podstawo-
wy CR10H pozwala na sterowanie urządzeniem 
na 3 podstawowe sposoby. Pierwszym jest pra-
ca według biegów wentylatora. Drugim warian-
tem jest praca opierająca się na pomiarze wilgot-
ności. Regulator CR10H ma wbudowany czujnik 

budynku, spadają koszty ogrzewania. Latem  
w godzinach wieczornych lub nocnych, kiedy po-
wietrze na zewnątrz powietrze robi się chłodniej-
sze, niż w pomieszczeniach wewnątrz budynku, 
można uzyskać efekt chłodzenia. 

zalety wentylacji mechanicznej z rekuperacją:
•	stały	kontrolowany	przepływ	powietrza	w	po-
mieszczeniach,
•	skuteczna	wentylacja	przy	zamkniętych	oknach,
•	obniżenie	kosztów	ogrzewania	domu	dzięki	od-
zyskowi ciepła z usuwanego powietrza,
•	ochrona	domu	przed	zawilgoceniem,	co	może	
się zdarzyć np. przy bardzo szczelnych oknach,
•	filtrowanie	zanieczyszczonego	powietrza,	ogra-
niczanie napływu pyłków i innych alergenów,

•	system	wentylacji	mechanicznej	najlepiej	insta-
lować na etapie budowy, choć możliwe jest tak-
że jej wykonanie później.

Bosch Vent 4000 cc – centralna 
wentylacyJna z odzyskiem ciepła

Centralny system wentylacji Vent 4000 CC Bosch 
umożliwia kontrolę nad wentylacją mieszkań  
o powierzchni do 90 m2. 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%, czy-
li w wysokim stopniu można „zawrócić” energię 
cieplną z powrotem do mieszkania i zaoszczę-
dzić na kosztach ogrzewania. Odbywa się to za 
pomocą wymiennika ciepła z tworzywa sztucz-
nego, w którym nawiewane świeże powietrze ze-
wnętrzne podgrzewa się od powietrza wywiewa-
nego. Powierzchnia wymiany ciepła sięga nawet 
36 m2! Dodatkowo dostępny jest wariant wymien-
nika ciepła z wbudowanym by-passem oraz z wy-
miennikiem entalpicznym, czyli wymiennikiem 
w którym oprócz energii cieplnej, można odzy-
skiwać części wilgoci. Powietrze przepływające 
przez Vent 4000 CC jest filtrowane za pomocą 
wbudowanych filtrów, dzięki czemu do miesz-
kania dostarczane jest czyste powietrze, pozba-
wione zanieczyszczeń. Konstrukcja całego urzą-
dzenia jest przemyślana. Vent 4000 CC można 
zamontować zarówno na suficie w pozycji po-
ziomej, jak pionowo na ścianie. Ciężar całego 
urządzenia to zaledwie 15 kg, dzięki czemu jego 
montaż, może być wykonany przez jedną osobę. 
Pomaga w tym szczególnie innowacyjny system 
montażu rekuperatora, który nawet przy instala-
cji na suficie pozwala na podwieszenie najpierw 
jednej krawędzi urządzenia, a następnie dopie-
ro drugiej. Dodatkowo przy zawieszeniu go pod 
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Przemyślany system podwieszania i elastyczne 
kanały powietrzne umożliwiają instalację na 
ścianie lub w suficie podwieszanym.

Do montażu na suficie wykorzystuje się przyłącza 
na górnej i dolnej stronie rekuperatora.

W przypadku montażu naściennego wszystkie kanały są 
prowadzone do góry. Zmienna pozycja montażu oferuje 
dużą elastyczność podczas planowania projektu.

C
ze

rp
ni

a  
(p

ow
ie

tr
ze

 
ze

w
nę

tr
zn

e)

W
yr

zu
tn

ia
 

(p
ow

ie
tr

ze
 

w
yw

ie
w

an
e)

Bosch Vent 4000 CC
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Vent 5000 C może samodzielnie regulować pręd-
kość wentylatorów w zależności od poziomu za-
nieczyszczeń pojawiających się w powietrzu. Po-
ziom zanieczyszczeń powietrza jest również do 
odczytania na pilocie. 
Ostatnią możliwością regulacji jest sterowanie po-
przez program komputerowy Configuration Tool, 
który jest bezpłatnie dostępny do pobrania na stro-
nie internetowej www.junkers.pl. Program, oprócz 
opcji dostępnych za pomocą pilota, oferuje możli-
wość stworzenia indywidualnego programu czaso-
wego pracy rekuperatora, a także rejestruje tempe-
raturę powietrza podczas pracy w postaci graficznej, 
zapewnia dostęp do historii usterek oraz umożli-
wia zmiany bardziej zaawansowanych ustawień 
Bosch pomyślał o udogodnieniach dla instala-
tora. Króćce przyłączeniowe kanałów powietrz-
nych „wychodzą” w górę. Jednak ze względu na 
prowadzenie kanałów w budynku nie zawsze 
jest możliwość podejścia z nimi do urządzenia 

od strony, od której byłoby to wygodne. Reku-
perator Bosch Vent 5000 C ma jednak możliwość 
przezbrojenia urządzenia na miejscu instalacji  
w ciągu kilku minut i zmianę króćców nawiew-
nych na wywiewne i odwrotnie. wilgotności, więc rejestruje jej poziom w po-

mieszczeniu i na tej podstawie reguluje pręd-
kość pracy wentylatora. Jest to tak zwana praca 
wg zapotrzebowania. Ten sposób działania jest 
najoszczędniejszy, ponieważ wentylacja zacho-
dzi zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. 
Trzecim sposobem jest wentylacja pomieszczeń 
wg programu czasowego. 
Regulator zaawansowany CV200 zapewnia po-
dobne możliwości sterowania jak CR10H, ale 
bardziej zaawansowane. Sterowanie wg biegów 
wentylatora jest podobne, natomiast w przypad-
ku sterowania wg zapotrzebowania jest ono re-
alizowane na podstawie dwóch czujników: wil-
gotności i dwutlenku węgla dostarczanych razem  
z regulatorem. 

Bosch Vent 5000 c

w typoszeregu urządzeń Bosch Vent 5000 C są 
3 urządzenia: HR 140, HR 230 i HR 350 w. Od-
zysk ciepła w urządzeniu zachodzi w aluminio-
wym wymienniku krzyżowo-przeciwprądowym 
o dużej powierzchni wymiany ciepła. wykona-
nie z aluminium zabezpiecza przed degradacją, 
a wraz z upływem czasu wymiennik staje się ła-
twy do utrzymania w czystości. wymiennik za-
instalowany jest w obudowie ze spienionego 
polistyrenu, która tworzy całkowitą bryłę. Jego 
gabaryty są przez to nieco większe, ale nie poja-
wiają się mostki cieplne, a zatem na powierzch-
ni obudowy nie dochodzi do niekontrolowane-
go wykraplania się wody z powietrza. Powietrze 
przetłaczane jest przez dwa energooszczędne 
wentylatory, których prędkość można stopnio-
wać w zakresie od 1 do 4 stopni. Rekuperator 
ma wbudowany dogrzewacz elektryczny o mo-
dulowanej mocy, którego zadaniem jest zabez-
pieczenie wymiennika ciepła przez zamarznię-
ciem, kiedy temperatura na zewnątrz budynku 
spadnie poniżej 0°C. w lecie rekuperator wyko-
rzystuje wbudowany by-pass (obejście) wymien-
nika ciepła, który przełączany jest automatycz-
nie, kiedy temperatura powietrza wywiewanego 
jest wyższa niż nawiewanego. 
Sterowanie urządzeniem może odbywać się na 3 
sposoby. Pierwszy z nich realizowany jest poprzez 
standardowo wbudowany w każdy rekuperator 
regulator podstawowy. Drugi sposób sterowania 
to pilot bezprzewodowy. Oprócz funkcji oferowa-
nych przez regulator podstawowy wbudowany  
w urządzenie, dostępnych jest 10 programów 
czasowych, podczas których rekuperator zmie-
nia prędkość pracy wentylatorów w zależności od 
ustawień w harmonogramie. Po zainstalowaniu 
dodatkowych czujników lub jednego z nich np. 
dwutlenku węgla, wilgotności powietrza, VOC, 

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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