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Bosch Vent 4000 cc – centralna 
wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Centralny system wentylacji Vent 4000 CC marki 
Bosch umożliwia kontrolę nad wentylacją miesz-
kań o powierzchni do 90 m2. Urządzenie składa 
się z jednej centralnej jednostki, do której pod-
łącza się kanały powietrzne ze wszystkich po-
mieszczeń. Bosch Vent 4000 CC charakteryzuje 
się wysokim stopniem odzysku ciepła sięgającym 
93%, czyli w wysokim stopniu można „zawró-
cić” energię cieplną z powrotem do mieszkania  

Kwestia wentylacji nabrała większego znaczenia od chwili wprowadzenia rozporządzenia 
w sprawie oszczędności energii, wyznaczającego surowe wytyczne w zakresie 
efektywności energetycznej oraz szczelności powietrznej nowych budynków  
i budynków modernizowanych. wyższy standard izolacji cieplnej z niemal 
hermetycznymi powłokami budynków zapewnia wprawdzie znaczną redukcję strat 
ciepła, jednocześnie jednak uniemożliwia dostateczną wymianę powietrza przez połacie 
budynku. Może to wywołać szkody na skutek wilgoci i rozwój pleśni. Ponadto dochodzi 
do strat cennej energii. Nawet w nowym budownictwie znaczną część 30-50% strat 
energii można zredukować poprzez zastosowanie regulowanej wentylacji pomieszczeń. 
Dlatego rozporządzenie w sprawie oszczędności energii nakłada obowiązek zapewnienia 
minimalnej wymiany powietrza oraz stworzenia koncepcji wentylacji zarówno w nowo 
budowanych obiektach, jak i w przypadku ich energetycznej modernizacji. Bosch ma  
w ofercie skuteczne rozwiązanie tych problemów — rekuperatory Bosch Vent 4000 CC  
do mieszkań o powierzchni 90 m2, bądź Bosch Vent 5000 C do domów i małych obiektów.

Bosch – centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła 
Czyste powietrze i oszczędność energii
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jest najoszczędniejszy, ponieważ wentylacja za-
chodzi zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowa-
niem. Trzecim sposobem jest wentylacja po-
mieszczeń wg programu czasowego. 
Regulator zaawansowany CV200 zapewnia 
podobne możliwości sterowania jak CR10H, 
ale w dużo szerszym zakresie. Sterowanie wg 
biegów wentylatora jest podobne, natomiast  
w przypadku sterowania wg zapotrzebowania 
jest ono realizowane na podstawie dwóch czuj-
ników: wilgotności i dwutlenku węgla dostar-
czanych 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, 
wymiennik zaś jest bardzo łatwy do utrzymania 
w czystości. wymiennik zainstalowano w obu-
dowie ze spienionego polistyrenu, która tworzy 
całkowitą bryłę. Jego gabaryty są przez to nie-
co większe, ale nie pojawiają się mostki cieplne, 
a zatem na powierzchni obudowy nie dochodzi 
do niekontrolowanego wykraplania się wody  
z powietrza. Powietrze przetłaczane jest przez 
dwa energooszczędne wentylatory, których 
prędkość można stopniować w zakresie od 1 do 
4 stopni. Rekuperator ma wbudowany dogrze-
wacz elektryczny o modulowanej mocy, którego 
zadaniem jest zabezpieczenie wymiennika cie-
pła przez zamarznięciem, kiedy temperatura na 
zewnątrz budynku spadnie poniżej 0°C. w lecie 
rekuperator wykorzystuje wbudowany by-pass 
(obejście) wymiennika ciepła, który przełączany 
jest automatycznie, kiedy temperatura powie-
trza wywiewanego jest wyższa niż nawiewanego. 

Urządzeniem można sterować na 3 sposoby. 
Pierwszy z nich odbywa się poprzez standardowo 
wbudowany w każdy rekuperator regulator pod-
stawowy. Drugi sposób sterowania to pilot bez-
przewodowy. Oprócz funkcji oferowanych przez 
regulator podstawowy wbudowany w urządze-
nie, dostępnych jest 10 programów czasowych, 
podczas których rekuperator zmienia prędkość 
pracy wentylatorów w zależności od ustawień 
w harmonogramie. Po zainstalowaniu dodat-
kowych czujników lub jednego z nich np. dwu-
tlenku węgla, wilgotności powietrza, VOC, Vent 
5000 C może samodzielnie regulować prędkość 
wentylatorów w zależności od poziomu zanie-
czyszczeń pojawiających się w powietrzu. Po-
ziom zanieczyszczeń powietrza jest również do 
odczytania na pilocie. 
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. Rekupe-
rator 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. 

i zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Odby-
wa się to za pomocą wymiennika ciepła z two-
rzywa sztucznego, w którym nawiewane świeże 
powietrze zewnętrzne podgrzewa się od powie-
trza wywiewanego. Powierzchnia wymiany cie-
pła sięga nawet 36 m2. Dodatkowo dostępny jest 
wariant wymiennika ciepła z wbudowanym by-
-passem oraz z wymiennikiem entalpicznym, czy-
li wymiennikiem w którym oprócz energii ciepl-
nej, można odzyskiwać części wilgoci. Powietrze 
przepływające przez Vent 4000 CC jest filtrowane 
za pomocą wbudowanych filtrów, dzięki czemu 
do mieszkania dostarczane jest czyste powietrze, 
pozbawione zanieczyszczeń. Konstrukcja całego 
urządzenia jest przemyślana. Montażu Vent 4000 
CC można wykonać zarówno na suficie w pozycji 
poziomej, 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 dopiero 
drugiej. Dodatkowo przy zawieszeniu go pod sufi-
tem nie jest wymagane specjalne poziomowanie  

ze spadkiem, które ma pomóc w odpływie skro-
plin. Obudowa jest tak wyprofilowana, że woda 
spływa samoczynnie, jeśli urządzenie zostanie 
zainstalowane w pozycji poziomej. warto zwró-
cić szczególnie uwagę na głębokość, która wy-
nosi zaledwie 27 cm, pozwala na umieszczenie 
centrali wentylacyjnej na suficie i jego zabudo-
wę. Kolejnym udogodnieniem tego urządze-
nia jest to, że kanały powietrzne można podłą-
czyć 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 regulato-
rem podstawowym CR10H lub regulatorem za-
awansowanym CV200. Regulator podstawowy 
CR10H pozwala na sterowanie urządzeniem na 
3 podstawowe sposoby. Pierwszym jest praca 
według biegów wentylatora. Drugim wariantem 
jest praca opierająca się na pomiarze wilgotno-
ści. Regulator CR10H ma wbudowany czujnik 
wilgotności, więc rejestruje jej poziom w po-
mieszczeniu i na tej podstawie reguluje pręd-
kość pracy wentylatora. Jest to tak zwana pra-
ca wg zapotrzebowania. Ten sposób działania 
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