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Świeże powietrze i doskonały klimat
dla Ciebie i Twojego domu
90% życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Warunkiem dobrego  
samopoczucia jest odpowiedni klimat pomieszczeń. Ten zaś zależy od dwóch czynników: 
temperatury oraz jakości powietrza. Decydujący wpływ na te czynniki ma wentylacja  
budynku. Kiedyś wentylacja pomieszczeń mieszkalnych odgrywała jedynie podrzędną rolę.  
Pomieszczenia były wentylowane w konwencjonalny sposób tzn. poprzez otwieranie okien 
lub powietrze było wymieniane przez nieszczelności budynku. Brak możliwości optymalnej 
wymiany powietrza przy takich metodach był oczywisty.
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Regulowane systemy wentylacji z odzyskiem ciepła 
stały się, z uwagi na fizykę budowli, kwestie  
energetyczne i higieniczne, nieodzownym wyposaże-
niem domów niskoenergetycznych i pasywnych.

Rozporządzenie w sprawie oszczędności energii  
w walce z niezdrowym powietrzem
Kwestia wentylacji nabiera coraz 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.

Gotowa recepta na świeże powietrze
Centrale wentylacyjne Vent 5000 C to prawdziwa  
alternatywa dla ręcznego wietrzenia (poprzez otwieranie 
okien) zarówno pod kątem ekologicznym,  
jak i ekonomicznym. Urządzenia są przystosowane  
do montażu nowych jaki i modernizowanych obiektach. 
W przypadku regulowanej wentylacji następuje  
wywiewanie powietrza z pomieszczeń wilgotnych,  
takich jak kuchnia, łazienka i pomieszczenia gospodarcze 
przez centralne urządzenie wentylacyjne i wprowadzenie 
świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczeń  
mieszkalnych i sypialnych. Jednocześnie wymiennik ciepła 
przekazuje ciepło z powietrza zużytego do powietrza świe-
żego. Stopień odzysku ciepła sięga przy tym 90%.

Kolejna zaleta: Na wiosnę i w lecie specjalne filtry  
skutecznie blokują nie tylko napływ insektów z zewnątrz, 
lecz również pyłków roślin, szczególnie uciążliwych  
dla alergików.
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Wystarczy wziąć głęboki oddech i już można  
cieszyć się świeżym powietrzem doskonałej jakości.  
Dzięki systemom wentylacji marki Bosch jest to  
możliwe. Oferują one świeże powietrze przez całą  
dobę, we wszystkich pomieszczeniach, niezależnie  
od warunków atmosferycznych i bez konieczności  
uciążliwego wietrzenia.

Wentylacja pod kontrolą
więcej niż tylko świeże powietrze

Centrale wentylacyjne marki 
Bosch dbają o przyjemny, 
zdrowy klimat pomieszczeń. 
Zapewniają stały dopływ świe-
żego powietrza  
i jednocześnie odprowadzają 
substancje szkodliwe,  
zapachy i nadmiar wilgoci.

 X koniec uciążliwego wietrze-
nia przez otwieranie okien  
(okna można oczywiście 
otwierać jak dotychczas)

 X brak konieczności  
otwierania okien zwiększa 
ochronę przed włamaniem  
i ogranicza hałas z zewnątrz

 X szkodliwe substancje  
pochodzące np. z wykładzin 
podłogowych, mebli  
i tekstyliów są stale odpro-
wadzane z pomieszczeń

 X zintegrowane filtry  
gwarantują brak pyłków  
w budynku

Dzięki stałemu dopływowi 
świeżego powietrza  
i filtracji powietrza  
z zewnątrz, regulowane  
systemy wentylacji  
gwarantują zdrowy klimat 
pomieszczeń.

 X nieprzerwany dopływ tle-
nu przy jednoczesnym 
odprowadzaniu  
szkodliwych substancji  
zapewnia domownikom 
doskonałe samopoczu-
cie, więcej energii  
i dobry sen

 X system filtracji  
z filtrami drobnymi  
klasy F7 redukuje  
do minimum napływ 
szkodliwych substancji, 
kurzu, pyłków  
kwiatowych i roztoczy; 
alergicy mogą w końcu 
wziąć głęboki oddech 

 X zapobieganie  
powstawaniu pleśni

Centrale wentylacyjne marki 
Bosch są odpowie dzialne nie 
tylko za zdrowy i przyjemny 
klimat pomie szczeń. Ich  
praca wyraźnie przekłada się 
także na domowy budżet 
dzięki oszczędności energii.  
Wysokoefektywny przeciw-
prądowy wymiennik ciepła 
umożliwia odzysk ciepła  
sięgający 90% (EN 13141-7).

 X odzysk ciepła  
z usuwanego powietrza

 X wysoki współczynnik 
mocy elektrycznej,  
tzn. na każdy 1 kWh  
zużytego prądu system 
wentylacji dostarcza 
nawet 36,1 kWh energii 
cieplnej

Inwestycja w system 
wentylacji jest zawsze 
opłacalna. Wysoka  
szczelność powietrzna 
budynków uniemożliwia 
minimalną wymianę 
powietrza zgodnie  
z wymogami rozporzą-
dzenia w sprawie  
oszczędności energii. 
Szkody budowlane i ich 
kosztowne usuwanie 
byłyby nieuniknione  
przy braku systemów 
automatycznego 
napowietrzania.

 X ochrona przed  
szkodami powodowa-
nymi przez wilgoć

 X ochrona przed  
rozwojem pleśni

Komfort Oszczędność energii Zdrowie Eliminacja szkód
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Koszty ogrzewania 
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Koszty ogrzewania  
przy wentylacji  
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Potencjał oszczędności kosztów ogrzewania

50 – 70 % 50 – 70 % 
kosztów  kosztów  
ogrzewaniaogrzewania

30 – 50 % 30 – 50 % 
możliwej  możliwej  
oszczędnościoszczędności

Źródło:  Federalny Związek Przemysłu Niemcy Technika  
mieszkaniowa, energetyczna i ekologiczna (BDH), Kolonia
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Wyższy komfort – 
filtry drobne marki Bosch

Zasada działania systemu wentylacji

Prosta zasada  
– wysoka skuteczność
Budynek zostaje podzielony  
na obszar wywiewu zużytego 
powietrza – w skład którego 
wchodzą kuchnia, łazienka, 
toaleta, prysznic – oraz na 
obszar dopływu powietrza 
– pomieszczenia sypialne  
i mieszkalne. Powietrze  
przepływa przez korytarze  
z obszaru dopływu powietrza 
do obszaru wywiewu zużytego 
powietrza.

Systemy wentylacji Vent 5000 C nie tylko  
nieprzerwanie dostarczają świeże powietrze do  
mieszkań i domów, lecz dodatkowo dbają  
o odpowiednią filtrację zasysanego z zewnątrz  
powietrza. W zależności od jakości filtra wychwytywany 
jest kurz, pyłki, zarodniki i inne alergeny. Urządzenia 
wentylacyjne Vent 5000 C są standardowo  
wyposażone w filtry drobne klasy G4. Dzięki  
zastosowaniu dostępnych w ramach opcji filtrów  
drobnych klasy F7 skuteczność filtracji zwiększa się 
nawet do 90%. To wariant godny polecenia  
dla alergików, którzy mogą odetchnąć z ulgą  
w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Wybór właściwej koncepcji  
ochrony przed zamarzaniem

Systemy wentylacji Vent 5000 C umożliwiają  
bezpieczną pracę także w temperaturach panujących 
zimową porą. Niemniej jednak przy temperaturze 
zewnętrznej poniżej -5°C istnieje zagrożenie  
zamarznięcia wymiennika ciepła. Aby tego uniknąć, 
jest możliwość wstępnego podgrzania zimnego napły-
wającego powietrza za pomocą gruntowego wymienni-
ka ciepła lub elektrycznej nagrzewnicy  
wstępnej.
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Vent 5000 C z wydajnością przepływu powietrza  
sięgającą 450 m3/h doskonale sprawdzają się w domach jedno- i wielorodzinnych.  
Zapewniają zdrowy, przyjemny klimat pomieszczeń i są wyposażone w łatwe w konserwacji filtry, 
gwarantujące jakość powietrza spełniającą także wymagania alergików. Dzięki zintegrowanemu 
obejściu (by-pass) chłodne powietrze z zewnątrz można w miesiącach letnich kierować  
bezpośrednio do pomieszczeń mieszkalnych.

Vent 5000 C 
komfort tkwi w powietrzu

Technika na najwyższym poziomie  
dla maksymalnych osiągów
Vent 5000 C przekonują doskonałym stopniem 
gotowości udostępniania ciepła sięgającym 90%. 
Wymiennik ciepła powietrze/powietrze w wersji 
krzyżowej przeciwprądowej, wykonany z alumi nium 
gwarantuje jednocześnie skuteczny odzysk ciepła. 
Wentylatory pracują cicho i wyjątkowo skutecznie. 
Dodatkowo zapewniony jest wysoki współczynnik 
mocy elektrycznej, tzn. na każdy 1 kWh zużytego 
prądu system wentylacji dostarcza nawet  
36,1 kWh energii cieplnej.

Doskonałość potwierdzona certyfikacją 
Trudno sobie wyobrazić domy pasywne bez wentylacji 
pomieszczeń mieszkalnych z systemem odzysku ciepła, 
dostosowanej do zapotrzebowania na świeże  
powietrze. System Vent 5000 C spełnia wszystkie  
„kryteria funkcjonalne“ Instytutu Budownictwa  
Pasywnego dr Wolfganga Feista w Darmstadt, czego 
potwierdzeniem jest uzyskanie certyfikatu „Elementy 
stosowane w budownictwie pasywnym“.

Najważniejsze korzyści:
	X efektywność energetyczna zapewniona przez duży, 

przeciwprądowy wymiennik ciepła, wysoki stopień 
gotowości udostępnienia ciepła sięgający 90%  
(wg EN 13141-7) i wskaźnik efektywności  
energetycznej wynoszący nawet 36,1

	X oszczędność energii, dzięki wentylatorom z silnikiem 
regulowanym elektronicznie

	X dla alergików: czyste powietrze bez pyłków  
i substancji szkodliwych dzięki zastosowaniu łatwych 
w konserwacji filtrów klasy G4 (opcjonalnie F7)

	X wygoda zapewniona przez regulowane temperaturowo 
obejście letnie (by-pass)

	X możliwość podłączenia gruntowego wymiennika ciepła 
do wstępnego podgrzania powietrza zewnętrznego  
i do wykorzystania naturalnych efektów chłodzenia

A
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1   Zintegrowany panel obsługowy 
Zapewnia niezwykle łatwą obsługę. 
Dodatkowo można podnieść komfort  
obsługi wykorzystując pilot zdalnego 
sterowania (w ramach wyposażenia 
dodatkowego lub programu  
komputerowego)

2   Obejście (by-pass) 
Zintegrowane, regulowane temperaturowo  
obejście letnie dla poprawy komfortu

3   Wymiennik ciepła 
Zoptymalizowany energetycznie,  
krzyżowy, przeciwprądowy wymiennik  
ciepła powietrze/powietrze z aluminium

4   Obudowa 
W pełni zaizolowana, pozbawiona mostków  
cieplnych obudowa ze styropianu EPS z powlekaną 
proszkowo osłoną z blachy stalowej, zapewniającą 
wydajną i bezpieczną pracę

5   Filtr powietrza 
Zintegrowany, niezwykle  
łatwy do wymiany filtr  
powietrza G4 (w ramach 
wyposażania dodatkowego 
filtr antypyłkowy F7) gwaran-
tuje wysoką jakość powietrza

6   Wentylator 
Efektywny energetycznie, 
cichy wentylator nawiewny 
i wywiewny

7   Elektryczna  
nagrzewnica wstępna 
Wbudowany w wentylatorze 
nawiewnym dla efektywnej  
i higienicznej wentylacji  
w okresie zimowym przy 
niezmiennie wysokim  
komforcie

Dane techniczne

Właściwości HR 140 W HR 230 W HR 350 W

Min. - maks. zakres zastosowania, od poziomu 1 do 4 [m3/h] 25-180 30-300 60-450

Maks. obliczeniowy przepływ objętościowy [m3/h] 140 230 350

Maks. spręż. przy maks. obliczeniowym przepływie objętościowym [Pa] 100 100 100

Min. obliczeniowy przepływ objętościowy (znamionowy przepływ powietrza) [m3/h] 50 70 130

Maks. spręż. przy min. obliczeniowym przepływie objętościowym [Pa] 150 175 170

Uśredniony stopień gotowości udostępniania ciepła (stopień odzysku)  
(wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej) [%]

84,7 85,4 85,6

Stopień gotowości udostępniania ciepła (stopień odzysku) (EN 13 141-7)* [%] 89,9 89,5 89,4

Pobór mocy elektrycznej (w odniesieniu do przepływu objętościowego) [W/(m3/h)]* 0,28 0,21 0,22

Uśredniony poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu instalacji urządzenia (Instytut 
Budownictwa Pasywnego) [dB(A)] przy przepływie objętościowym/sprężu [m3/h/Pa]

52,1 140/100 51,7 230/100 52,9 320/100

Maks. współczynnik sprawności elektrycznej wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej 24,6 36,1 36,1

Napięcie elektryczne [V/Hz] 230/50 230/50 230/50

Masa [kg] 36,0 49,5 62,5

Wymiary obudowy z PCB (montaż na ścianie) wys. x szer. x głęb. [mm] 1045x600x416 1095x700x600 1370x700x750

Wnętrze 
Vent 5000 C

* w określonym punkcie pracy
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Panel obsługowy
doskonała regulacja

1   Wskaźnik diodowy stopnia pracy 
wentylatora

2   Wskaźnik diodowy „programu  
tygodniowego“ oraz „trybu pracy 
dostosowanego do zapotrzebowania“

3   Przycisk „programu tygodniowego“ 
oraz „trybu pracy dostosowanego  
do zapotrzebowania“

Ustawienia dostępne za pomocą modułu obsługowego
	X Ustawienie stopnia pracy wentylatora w ręcznym trybie pracy
	X Wprowadzony jeden program tygodniowy (program 1), opcjonalne wyposażenie dodatkowe  

(np. pilot zdalnego sterowania) umożliwia wybór dodatkowych programów tygodniowych
	X  Ustawienie trybu pracy dostosowanego do zapotrzebowania (z czujnikiem VOC, wilgotności powietrza lub  

czujnikiem CO2) – wykorzystanie regulacji dostosowanej do zapotrzebowania wymaga instalacji jednego  
z czujników dostępnych w ramach wyposażenia dodatkowego

	X Funkcja kominka – ułatwia rozpalanie w kominku
	X Tryb pracy „powietrze wylotowe w lecie” – redukuje zużycie powietrza, dzięki wyłączeniu wentylatora nawiewnego
	X  Ręczny tryb obejścia (by-pass) – ręczny tryb obejścia (by-pass) jest standardowo aktywny przez maksymalnie 

jedną godzinę; zmiany ustawienia dokonuje się przez narzędzie konfiguracyjne „Configuration Tool“ lub pilota RCV
	X Reset filtrów – wyzerowanie wskazania po wymianie filtrów

4   Wskaźnik diodowy „resetu filtrów“ 
i „usterki“

5   Przycisk „resetu filtrów“ i „usterki“
6   Przycisk „trybu obejścia letniego“

7   Wskaźnik diodowy  
„trybu obejścia letniego“

8   Przycisk „stopnia pracy  
wentylatora“

9   Wskaźnik diodowy  
„ręcznego trybu pracy“

Vent 5000 C jest wyposażony w panel obsługujący najważniejsze funkcje urządzenia.  
Umożliwia on ustawianie stopni pracy wentylatora oraz prosty wybór trybów pracy. 
Użytkownik uzyskuje także dzięki niemu szybki dostęp do funkcji ułatwiającej rozpalenie  
w kominku poprzez zwiększenie na kilka minut dopływu powietrza do budynku  
(przy jednoczesnej redukcji powietrza usuwanego).

1
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Pilot zdalnego sterowania RCV
komfort na najwyższym poziomie

1  Wyświetlacz
2  Wskaźnik trybu pracy
3  Wiersz informacyjny
4   Przycisk nawigacji 

1  Jakość powietrza  
(tylko z wyposażeniem 
dodatkowym)

2   Temperatura pomieszczeń
3   Temperatura powietrza 

wywiewanego
4   Temperatura powietrza 

zewnętrznego
5  Włączenie podgrzewania 

wstępnego 

Ustawienia użytkownika
	X Tryb regulacji wg zapotrzebowania
	X Tryb ręczny
	X Wybór programu tygodniowego
	X Funkcja urlopu
	X Tryb obniżenia nocnego
	X Elektryczna/wodna nagrzewnica wtórna
	X Funkcja kominka
	X Tryb obejścia (by-pass)
	X Alarm filtrów
	X Ustawienie częstotliwości wymiany filtrów

Ustawienia w menu instalatora
	X Odczyt wersji oprogramowania
	X Odczyt prędkości obrotowej wentylatora
	X Włączanie i wyłączanie podgrzewania 

wstępnego
	X Ustawianie temperatur granicznych 

dla funkcji obejścia (by-passu)
	X Ustawianie wartości zadanej jakości 

i wilgotności powietrza

6   Temperatura powietrza 
odprowadzanego

7   Włączenie dogrzewania 
(tylko z wyposażeniem 
dodatkowym)

8  Temperatura powietrza 
nawiewanego

9  Wilgotność powietrza 
(tylko z wyposażeniem 
dodatkowym)

5 Pole danych roboczych
6  Czas zegarowy i dzień 

tygodnia
7 Stopień pracy wentylatora

Uzupełnienie zakresu funkcji stanowi pilot zdalnego sterowania, dostępny  
w ramach wyposażenia dodatkowego. Oprócz szybkiego dostępu do aktualnych 
informacji o urządzeniu, użytkownik ma możliwość ustawienia programu 
czasowego oraz zmiany ustawień – wygodnie z każdego miejsca w domu.

6789
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1  Zakładki funkcyjne
2  Wskaźnik trybu pracy
3  Pole danych
4  Wybór trybu pracy 

5 Wizualizacja programu czasowego
6  Stopień pracy wentylatora
7 Pole danych roboczych

Ustawienia użytkownika
	X Tryb regulacji wg zapotrzebowania
	X Tryb ręczny
	X Wybór programu tygodniowego
	X Wybór programu indywidualnego
	X Funkcja urlopu
	X Tryb obniżenia nocnego
	X Statystyka historyczna odczytów z czujników
	X Elektryczna/wodna nagrzewnica wtórna
	X Funkcja kominka
	X Tryb obejścia (by-pass)
	X Alarm filtrów
	X Ustawienie częstotliwości wymiany filtrów

Ustawienia w menu instalatora
	X Odczyt wersji oprogramowania
	X Odczyt prędkości wentylatora
	X Włączanie i wyłączanie podgrzewania  

wstępnego
	X Kalibracja wentylatorów
	X Ustawienie temperatur granicznych  

dla funkcji obejścia (by-passu)
	X Ustawianie wartości zadanej jakości 

i wilgotności powietrza
	X Historia usterek
	X Test przekaźników wszystkich  

komponentów

10 | Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła 

Configuration Tool – narzędzie  
konfiguracyjne pełna indywidualna kontrola

Configuration Tool – jest to program, który po zainstalowaniu na komputerze i połączeniu  
go za pomocą przewodu USB z centralą wentylacyjną, pozwala na pełną kontrolę wszystkich  
parametrów i ich personalizację. Użytkownik, oprócz wszystkich opcji dostępnych w pilocie  
bezprzewodowym RCV, ma dodatkowo możliwość ustawienia własnego programu sterującego 
oraz wykonania graficznego raportu ze wszystkich dostępnych czujników.
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Systemy wentylacji marki Bosch
kompletne rozwiązania systemowe  
od jednego producenta

	X Maks. wysokość montażowa 50 mm - przystosowanie do montażu w gotowym  
domu

	X Maks. przepływ objętościowy 45 m3/h (przy 3 m/s)
	X Wysoka elastyczność montażowa (ściana/strop)
	X Tworzywo sztuczne z gładką ścianką wewnętrzną
	X Powierzchnia antystatyczna i antybakteryjna
	X Łatwe połączenie poszczególnych komponentów na zatrzaski
	X Możliwość dowolnego łączenia z systemem kanałów okrągłych

Wyposażenie  
przyłączeniowe  
do skrzynki dystrybucji  
powietrza

	X Skrzynka rozdzielcza z tworzywa sztucznego do kanałów 
płaskich i kanałów okrągłych

	X Wysoka elastyczność montażowa (ściana/strop)
	X 5 możliwości podłączenia króćca przyłącza głównego  

do wyboru (po 2 na górze i na dole, 1 poziomo)
	X 4 dodatkowe otwory rewizyjne
	X Możliwość dostosowania króćca przyłączeniowego  

do wersji DN 125/150/160/180
	X 24 przyłącza do kanałów okrągłych RR 75  

(8x po każdej stronie) lub 18 przyłączy (6x na każdej 
stronie) do kanałów płaskich FKV 140-1

Łącznik FKV 140-1 Uszczelka FKV 140-3 Kanał płaski FK 140

System kanałów płaskich dystrybucji powietrza Skrzynka dystrybucji powietrza VK160
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Jesteśmy nie tylko producentem niezawodnych i innowacyjnych central wentylacyjnych,  
lecz również dostarczamy pozostałe elementy, które pozwalają budować kompletne systemy. 

W naszej ofercie znajduje się system kanałów powietrznych umożliwiający rozprowadzenie  
powietrza po całym obiekcie. 

Wyposażenie przyłączeniowe  
do skrzynki dystrybucji 
powietrza

	X Z systemem podstawowym 75 mm do dystrybucji powietrza
	X Elastyczne zastosowanie dzięki możliwości obracania i gięcia
	X Maks. przepływ objętościowy 30 m3/h (przy 3 m/s)
	X Wysoka elastyczność montażowa (ściana/strop)
	X Tworzywo sztuczne z gładką ścianką wewnętrzną
	X Powierzchnia antystatyczna i antybakteryjna
	X Łatwe połączenie poszczególnych komponentów na zatrzaski
	X Możliwość dowolnego łączenia z systemem kanałów płaskich

	X Skrzynka rozdzielcza z tworzywa sztucznego do kanałów 
płaskich i kanałów okrągłych

	X Wysoka elastyczność montażowa (ściana/strop)
	X 5 możliwości podłączenia króćca przyłącza głównego  

do wyboru (po 2 na górze i na dole, 1 poziomo)
	X 4 dodatkowe otwory rewizyjne
	X Możliwość dostosowania króćca przyłączeniowego  

do wersji DN 125/150/160/180
	X 24 przyłącza do kanałów okrągłych RR 75  

(8x po każdej stronie) lub 18 przyłączy (6x na każdej 
stronie) do kanałów płaskich FKV 140-1

Zaślepka VKS Zestaw uszczelek RRD Kanał okrągły RR

System kanałów okrągłych dystrybucji powietrzaSkrzynka dystrybucji powietrza VK160
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Zasada działania
obejście (by-pass)

Powietrze 
świeże

19°C

19°C

27°C

27°C

Powietrze 
doprowadzane

21°C

Powietrze 
zużyte

Powietrze  
odprowadzane

Powietrze 
świeże

20°C

12°C
10°C

27°C

27°C

23°C
24°C

31°C
30,5°C

Obejście zamknięte
100% odzysku ciepła

Lato – noce, obejście otwarte
Sterowanie na podstawie „żądanej temperatury pomieszczeń”

Lato – tryb usuwania powietrza, świeże powietrze 
Przez okna ½ zużycia prądu

Lato – w ciągu dnia, obejście zamknięte
Sterowanie na podstawie „żądanej temperatury pomieszczeń”

Obejście (by-pass) zintegrowane w urządzeniach Vent 5000 C służy poprawie 
komfortu. Zapewnia ono dopływ efektywnie nagrzanego powietrza tylko  
w okresie zimowym, bądź dopływ chłodnego powietrza w letnie noce, a tym  
samym gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach. Proces przebiega  
automatycznie w zależności od aktualnej temperatury zewnętrznej lub  
wprowadzonych ustawień.

Powietrze 
zużyte

Powietrze 
zużyte

Powietrze 
zużyte

Powietrze 
doprowadzane

Powietrze 
doprowadzane

Powietrze  
odprowadzane

Powietrze 
świeże

Powietrze  
odprowadzane

Powietrze  
odprowadzane



Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
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Dodatkowe informacje:

Infolinia Handlowa 801 600 801*
Serwis Bosch Termotechnika 801 300 810*

www.bosch-termotechnika.pl
termotechnika@pl.bosch.com 

 * koszt połączenia wg stawek operatora


