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OSTBERG HERU T to centrala wyposażona w dokładne filtry klasy F7, 
przez co jest szczególnie polecana alergikom

Odzysk ciepła na pOziOmie 86% 
i właściwy pOziOm wilgOci w pOwietrzu

w urządzeniach nowej generacji HERU zastoso-
wano jedno z najlepszych rozwiązań wymienni-
ka energii cieplnej w rekuperatorach – wymien-
nik obrotowy, który zapewnia odzysk energii 
cieplnej na wysokim poziomie, nawet do 86%. 
Dodatkowo zastosowanie wymiennika obro-
towego umożliwia utrzymanie odpowiedniego 
poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Dzię-
ki temu mieszkańcy nie odczuwają dyskomfortu 
w postaci przesuszonego powietrza, co gwaran-
tuje maksymalny komfort powietrza w budynku. 

smart rOzwiązanie dO każdegO wnętrza

By zapewnić maksymalny komfort użytkownikom 
w centralach wentylacyjnych zagwarantowano 
opcję sterowania wi-Fi pracą urządzenia. Dzięki 
czemu jeszcze przed powrotem do domu można 

Szwedzki producent oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu 
wentylacji na całym świecie. Znakiem rozpoznawczym central  
generacji HERU są bardzo dobre parametry techniczne połączone  
z innowacyjnymi rozwiązaniami. Są to bardzo ciche urządzenia – nawet  
40 dB(A), które dzięki zastosowanym rozwiązaniom mogą pracować nawet 
w nieogrzewanych pomieszczeniach np. na poddaszu. 

Centrale wentylaCyjne Östberg 
generaCji HerU – sprawdzony wybór! 
Sprawdzony wybór

http://www.instalreporter.pl
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przewietrzyć budynek, by wracając z pracy poczuć 
maksymalny komfort. Jakość powietrza ma rów-
nież duże znaczenie w miejscu pracy, czy odpo-
czynku. wszędzie tam gdzie spędza się dużo czasu.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła znajdą 
zastosowanie w domach jednorodzinnych, wie-
lorodzinnych, w pomieszczeniach biznesowych 
i komercyjnych. 

wysOkiej klasy filtry f7 
– szczególnie pOlecane alergikOm

Przewagą central wentylacyjnych Östberg, na któ-
rą zdecydowanie warto zwrócić uwagę to zasto-
sowane w nich filtry. To od nich zależeć będzie 
jakość powietrza w budynku. Filtry zostały podzie-
lone według ujednoliconej klasyfikacji. wszystkie 
rekuperatory marki Östberg zostały wyposażone 
w wysokiej klasy filtry dokładne (klasa F7), które 
zatrzymują wszelkie zanieczyszczenia z powietrza 
– kurz, pył, zarodniki grzybów, a nawet cząstki za-
nieczyszczeń, będących elementem smogu! wy-
bierając centrale z dokładnymi filtrami, zyskujemy 
komfort czystego i zdrowego powietrza. Rozwią-
zanie to jest szczególnie polecane alergikom. 

centrala wentylacyjna z gwarancją 
dOfinansOwania

Centrale wentylacyjne generacji HERU zosta-
ły zweryfikowane przez niezależnych eksper-
tów programu Czyste Powietrze pod względem 
spełnienia wymogów technicznych zawartych 
w programie. Urządzenia przeszły pozytywnie 
weryfikację, dzięki czemu znalazły się na liście 
ZUM – jedynej oficjalnej bazy urządzeń wen-
tylacyjnych spełniających wymogi programu.  
Dzięki temu użytkownicy planujący skorzystanie 
z dotacji, mogą wybrać urządzenie, które zapew-
ni łatwe i szybkie rozliczenie dotacji.

Generalny Dystr ybutor  
produktów marki Östberg w Polsce

Neovent Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn 

www.neovent.pl

r e k l a m a

konstruk-
cja urządzeń 
Östberg i za-
stosowanie 
w nich naj-
nowocze-
śniejszych 
rozwiązań, 
podzespo-
łów i wymienników ciepła, oparta 
jest na doświadczeniu, wiedzy inży-
nierów i konstruktorów. sprawia to, 
że osiągają one jedne z najwyższych 
temperaturowych sprawności odzy-
sku ciepła, co w znaczący sposób dy-
stansuje produkty Östberg w stosun-
ku do obecnych na rynku produktów 
i zdecydowanie kształtuje producen-
ta na pozycji lidera.
zaufaj specjalistom – Östberg jest 
jednym z największych międzynaro-
dowych producentów wentylatorów 
i energooszczędnych central wenty-
lacyjnych.

Program Priorytetowy  
Mój Prąd ze wsParcieM  
z Funduszy euroPejskich

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 27 maja 
2022 r. podpisana została umowa o dofinanso-
wanie dla projektu grantowego „Program priory-
tetowy Mój Prąd na lata 2021-2023 – REACT EU”. 
Ponad 870 mln zł z środków unijnych zostanie 
przeznaczonych na wsparcie dla obywateli za-
interesowanych produkcją energii ze słońca na 
własne potrzeby.

Dzięki pozyskanym środkom z instrumentu RE-
ACT EU zapewnione zostało finansowanie 3. i 4. 
edycji programu Mój Prąd. System prosumencki 
został także poszerzony o kolejny podmiot – pro-
sumenta zbiorowego, natomiast od lipca 2024 r. 
o prosumenta wirtualnego. Umożliwi to rozwój 
prosumentów w miastach. Przedstawiciel Komi-
sji Europejskiej w Polsce Przemysław Kalinka za-
znaczył, że środki REACT-EU, przyznane Polsce 
jako odpowiedź na kryzys gospodarczy wywoła-
ny pandemią, będą wspierać rozwój prosumenc-
kiej, odnawialnej energetyki.
– Wpisuje się to w ideę Europejskiego Zielonego 

Ładu oraz przyczyni się do realizacji planu REPo-
werEU, zakładającego odejście od importu paliw 
kopalnych z Rosji – powiedział.

Beneficjentem projektu jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, który 
udziela grantów osobom fizycznym na instalacje 
fotowoltaiczne, produkujące energię elektrycz-
ną na potrzeby własne domów jednorodzinnych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (magazyn 
energii elektrycznej, magazyn ciepła, system za-
rządzania energią). Zainteresowane osoby nadal 
mają możliwość aplikowania o granty w ramach 
4. edycji programu.

wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki wodnej Paweł Mirowski 
przypomniał, że unijny instrument finansowy 
REACT-UE to dodatkowe środki dla programów 
polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom 
kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 oraz 
przygotowanie się do ekologicznej odbudowy 
gospodarki.
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XXi ForuM TerMoModernizacja

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych 
podjął decyzję o zorganizowaniu XXI Forum Ter-
momodernizacja 2022. Tegorocznym tematem 
będzie „Efektywność energetyczna kluczem do 
neutralności klimatycznej w budownictwie”. 
Forum odbędzie się 5 października 2022 br.  
w warszawie w budynku Tower Service przy  
ul. Chałubińskiego 8.
Źródło: ZAE

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/klimat/program-priorytetowy-moj-prad-ze-wsparciem-z-funduszy-europejskich

	_GoBack

