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Dzięki tak dużej rozpiętości oferty, możemy re-
alnie porównywać parametry różnych rozwią-
zań. Nie musimy promować jednego, konkretne-
go rozwiązania, ponieważ posiadamy wszystkie,  
a co za tym idzie możemy skupić się na obiek-
tywnym doradzaniu. Seria Domekt R to rekupe-
ratory o wydajności do 800 m3/h z zaawansowa-
nymi rozwiązaniami zarówno w kwestii samego 
wymiennika ciepła, jak również automatyki ste-
rującej. Bazując na 28-letnim doświadczeniu, mo-
żemy z całą pewnością stwierdzić, że dla klimatu 
panującego w naszym kraju, najlepszym wybo-
rem do domów jednorodzinnych są rekuperatory 
z obrotowym wymiennikiem ciepła. wymienni-
ki obrotowe w centralach Domekt R zapewnia-
ją stałą sprawność odzysku energii na poziomie 
80÷85% niezależnie od temperatury zewnętrz-
nej. w okresie zimowym nie zamarzają do tem-
peratury nawet -30°C, co sprawia, że nie mają 
nagrzewnic wstępnych. Cechują się stałym pobo-
rem energii, który dla wydatków rzędu 300 m3/h  
wynosi zaledwie 40÷60 w (bez uwzględnienia 
wtórnej nagrzewnicy elektrycznej służącej do 
podgrzewania powietrza do temperatury kom-
fortu, gdy jest to wymagane). 
Domekt R z automatyką C6M wyposażono w wy-
miennik obrotowy, napędzany silnikiem o zmien-
nej prędkości. Prędkość wpływa na liczbę obro-
tów, a tym samym na sprawność odzysku energii. 
Paradoksalnie nie zawsze potrzeba realizować 
proces pełnego odzysku energii tj. zastosowa-
nia maksymalnej liczby obrotów (10÷12 rpm).  
w okresach przejściowych, w trakcie których tem-
peratura w ciągu dnia jest wysoka, a wieczorem 
niska, rekuperator może prowadzić częściowy 
odzysk energii, a funkcja zmiany liczby obrotów 
wymiennika ciepła zapewnia możliwość obniże-
nia jego sprawności, a tym samym dokładnego 
utrzymywania zadanej temperatury (rys. na na-
stępnej stronie).

Obrotowy wymiennik ciepła – najlepsze 
rozwiązanie do domów jednorodzinnych
Pisząc na temat rekuperatorów, nie sposób nie 
zacząć od wymienników ciepła. Komfovent to je-
den z nielicznych producentów, który w swoim 
portfolio posiada urządzenia z wymiennikiem:
• obrotowym (produkcja własna),
• obrotowym sorpcyjnym – entalpicznym (pro-
dukcja własna),
• przeciwprądowym, 
• przeciwprądowym entalpicznym.

Rynek rekuperacji w Polsce rozwija się bardzo 
dynamicznie, a efektem tego trendu jest powstawanie 
nowych rekuperatorów. Osoby niebędące z branży mają 
zatem coraz częściej problem w odnalezieniu dobrego, 
sprawdzonego rozwiązania. wynika to głównie z braku 
wiedzy na temat tego, jakie parametry mają realne 
znaczenie podczas eksploatacji urządzenia, a jakie są 
wyłącznie wytworem kampanii marketingowych.  
w tym artykule wskażemy na cechy rekuperatorów 
Komfovent Domekt R, które sprawiają, że są jednymi  
z najpopularniejszych w Polsce.

Dlaczego warto wybrać  
rekuperator komfovent Domekt r
wielu inwestorów, wiele potrzeb, jedno rozwiązanie
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obrotowe są w stanie odzyskać do 50% wilgoci 
z powietrza wywiewanego. Dzięki temu w domu 
osiągamy wilgotność względną na poziomie na-
wet 40-50%, czyli komfortowym dla samopoczu-
cia, mimo że powietrze zewnętrzne jest suche.
wymienniki obrotowe sorpcyjne również odzy-
skują wilgoć, jednak do odzysku nie jest wyma-
gane wystąpienie warunków umożliwiających 
kondensację wilgoci z powietrza wyciąganego 
z pomieszczeń. Odzysk odbywa się na zasadzie 
absorbowania wilgoci z powietrza wyciąganego  
z pomieszczeń przez warstwę materiału higrosko-
pijnego – zeolitu. Warstwa zeolitu absorbuje wil-
goć z powietrza o wyższej wilgotności i przekazuje 
ją do powietrza o niższej wilgotności, dzięki cze-
mu zimą wymiennik pasywnie jest w stanie odzy-
skać nawet do 90% wilgoci, natomiast w okresie 
letnim może je osuszać, a całość procesu przekła-
da się na komfortowe warunki wewnątrz domu. 

JPM – podstawowy wskaźnik zużycia energii 
przez wentylatory
Jednostkowy pobór mocy (JPM) to wskaźnik, który 
informuje o tym, ile energii będzie zużywać wen-
tylator przy znamionowym przepływie powietrza. 
Zgodnie z dyrektywami EN 13141-7:2015 oraz EN 
308:2001, producent rekuperatora jest zobowiąza-
ny do przedstawienia wskaźnika JPM w odniesie-
niu do przepływu znamionowego dla oferowanego 
urządzenia. wykorzystując powyższy schemat ob-
liczeń, w prosty sposób można oszacować koszty 
eksploatacji rekuperatora i obliczyć czas zwrotu.
w rekuperatorach Domekt R stosowane są wen-
tylatory Ebm-papst, Ziehl-Abegg, Rosenberg czy 
Östberg, gwarantujące najwyższą jakość wykona-
nia oraz niskie zużycie energii. Przykładowo dla 
bestsellera Komfovent Domekt R400-H, JPM wy-
nosi 0,27 w/(m3/h). Jeżeli dany wskaźnik pomno-
żymy przez wydatek powietrza np. 100 m3 oraz 
czas tj. liczbę godzin pracy, uzyskamy szacunkowe  

zużycie energii. Przykładowo 0,27 m3/h x 100 m3 x 
8760 h = 237 kwh. Te proste obliczenia pozwala-
ją porównać wentylatory w rekuperatorach róż-
nych producentów. 

CAV – stały wydatek powietrza
Optymalizacja pracy wentylatorów to jedna z pod-
stawowych funkcji, którą powinien spełniać reku-
perator. Tryb kontroli przepływu CAV (Constant Air 
Volume) odpowiada za automatyczne dobieranie 
mocy wentylatorów przez automatykę w reakcji 
na nastawiony przez użytkownika wydatek powie-
trza. Osiąganie wymaganego wydatku powietrza 
jest ściśle związane z oporami. Na opory wpływa 
długość, stopień rozbudowania czy też zastoso-
wane średnice w instalacji. w trakcie użytkowania 
wentylacji pojawiają się dodatkowe opory np. wy-
nikające z zanieczyszczenia filtrów czy też czerpni 
świeżego powietrza. Automatyka rekuperatorów 
Domekt R w trybie kontroli przepływu CAV z wy-
korzystaniem anemometrów termicznych stale 
bada rzeczywisty przepływ powietrza w rekupera-
torze i dopasowuje moc wentylatorów potrzebną 
do osiągnięcia wymaganych wartości przepływu 
powietrza. Funkcja dostępna jest w standardzie 
we wszystkich rekuperatorach Domekt R.

Odzysk wilgoci – komfortowe warunki w domu
Jest bardzo istotny w kontekście komfortu w okre-
sie zimowym. Odzysk wilgoci zachodzi w trzech 
z wymienionych wcześniej rodzajów wymienni-
ków ciepła tj. obrotowym, obrotowym sorpcyj-
nym, przeciwprądowym entalpicznym.

w wymienniku obrotowym przy niskiej tempera-
turze zewnętrznej wilgoć zgromadzona w powie-
trzu wyciąganym z pomieszczeń wykrapla się na 
bębnie wymiennika, po czym przekazana jest do 
powietrza nawiewanego, dzięki czemu jest ono 
dodatkowo nawilżone. Standardowe wymienniki 

Komfovent Domekt z wymiennikiem obrotowym to doskonały wybór. To jakość wyko-
nania, wyjątkowa na rynku jakość obsługi posprzedażowej inwestora oraz tysiące za-
dowolonych użytkowników, którzy obdarzyli markę Komfovent zaufaniem. 
Ale nie musisz nam wierzyć na słowo. Teraz o tym, że Komfovent Domekt to rekuperato-
ry klasy Premium możesz przekonać się osobiście! Odwiedź jeden z ponad 60 punktów 
w całej Polsce, dokładnie obejrzyj urządzenie, otwórz je, zwróć uwagę na spasowanie 
elementów, solidność konstrukcji i wykonanie detali. A jak już poczujesz i zobaczysz ja-
kość, to zapoznaj się z doskonałą automatyką sterowania zarówno poprzez panel ste-
rowania LCD, jak i za pomocą aplikacji. Przekonasz się sam, że Komfovent to najlepszy 
wybór. A przy okazji możesz wygrać nagrody. Szczegóły poniżej.

Przeczytałeś, że Komfovent Domekt 

to rekuperatory klasy PREMIUM?

Nie musisz nam wierzyć na słowo!

Sam sprawdź i zgarnij nagrody!
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Zmienna prędkość wymiennika obrotowego – przykładowe warunki obliczeniowe
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