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 Vetranie s rekuperáciou 

V tomto článku si v krátkosti povieme základné veci o vetran í s rekuperáciou alebo takzvanom 
rekupera čnom vetraní. Vysvetlíme hlavné dôvody, pre čo sa oplatí do takéhoto systému 
investova ť, čo od toho o čakávať, ako správne postupova ť v prípade investi čného zámeru a na 
čo si dáva ť pozor. 
 
Pri vzduchotesne uzatvorených stavbách, čo sú najmä novostavby alebo rekonštruované 
budovy po výmene okien, nedochádza k samovo ľnej, prirodzenej výmene vzduchu. Tým sa 
v interiéri výrazne zvyšuje koncentrácia CO2 a nara stá relatívna vlhkos ť vzduchu. 
 
Vysoká koncentrácia CO2 (kysli čník uhli čitý produkovaný ľuďmi, zvieratami a rastlinami) 
v ovzduší spôsobuje pocit ťažkého, vydýchaného vzduchu a zdravotné ťažkosti. 

Vysoká relatívna vlhkos ť prostredia (prirodzená produkcia ľuďmi, varením, praním, žehlením, 
sprchovaním a pod.) spôsobuje rosenie povrchov stav ebných konštrukcií a následne vznik 
plesní.  

Z vyššie uvedených dôvodov je nutné pravidelné a in tenzívne vetranie priestoru interiéru.  

Pri vetraní bez rekuperácie je zabezpe čenie dostato čného prísunu čerstvého vzduchu pre 
potreby domácnosti výrazne ekonomicky náro čné, pretože teplo (energia dodávaná 
vykurovacím systémom) je z interiéru odvádzané do v onkajšieho prostredia skrz otvárania 
okien bez úžitku. Naopak vonkajší vzduch, ktorý nám  vchádza do interiéru má vä čšinou 
výrazne nižšiu teplotu a je potrebné ho zohria ť na požadovanú teplotu interiéru. Toto ohriatie 
musí zabezpe čiť vykurovací systém. Napríklad, ak je teplota exteri éru - 2°C a teplota interiéru je 
+ 20°C, tak vykurovací systému musí ohria ť vymenené množstvo vzduchu o 22 °C. Ak chceme 
vetra ť optimálne, tak pre bežné užívanie domácnosti uvažu jeme s výmenou vzduchu v objeme 
cca. 0,5 až 1,0 násobku objemu vnútorného priestoru , čo je po čas vykurovacej sezóny zna čný 
objem. Prevádzkové náklady za ohrievanie takto dodá vaného čerstvého vzduchu tvoria 
v závislosti od energetickej triedy objektu, 35 až 60% z celkových nákladov za vykurovanie 
(Najlepšie je to vidite ľné pri výsledkoch výpo čtu tepelných strát objektu v zmysle EN 12831).   

Náročné je taktiež zabezpe čenie dostato čného vetrania, nako ľko periodicita prísunu čerstvého 
vzduchu, t.j. po čet otvorení okien je ve ľmi závislá od samotného užívate ľa objektu. Bu ď sa 
vetrá nedostato čne (šetrenie na nesprávnom mieste alebo zabúdame ot várať okná – vä čšinou 
prípad bytov a rodinných domov), alebo sa naopak ve trá až príliš (okná dlhodobo otvorené – 
väčšinou administratívne objekty, kde to platí niekto iný).  

Ďalším negatívom vetrania pomocou otvárania okien je  to, že pri otvorených oknách nám do 
interiéru vchádzajú spolu s čerstvým vzduchom aj pele, alergény, prach a baktéri e. Negatívne 
taktiež pôsobí pri otvorených oknách prievan a hluk  z ulice. Otvorené okná sú častokrát 
lákadlom aj pre zlodejov, alebo hrozba pre malé det i. 

Takže, ako čo najefektívnejšie vetra ť ? 

Všetky negatíva vetrania pomocou otvárania okien vy rieši správne navrhnutý systém vetrania 
s rekuperáciou tepla. Základom systému je tzv. reku peračná jednotka, ktorá obsahuje: 

A) Rekupera čný výmenník, prívodný a odvodný ventilátor s elektr onicky riadenými 
otáčkami, el. dohrieva č – tieto komponenty zabezpe čia , aby odvádzaný vzduch 
z interiéru odovzdal svoju energiu, t.j. teplo, pri chádzajúcemu čerstvému vzduchu 
z exteriéru (len teplo, bez pachov a pod.) s čo možno najvyššou ú činnos ťou a aby 
potreba dohriatia privádzaného vzduchu bola minimál na. Potrebný dohrev zvä čša 
zabezpečuje vstavaný elektrický dohrieva č 
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B) Reguláciu – regulácia rekupera čnej jednotky zabezpe čí optimálne množstvá vetraného 
vzduchu a intenzitu vetrania (bu ď na základe nastavenia programov užívate ľom alebo 
na základe externých čidiel CO2, vlkosti a pod.).  
 
 

C) Filtre – rekupera čné jednotky majú zvä čša na prívode čerstvého vzduchu filtre triedy 
F7, ktorí zachytia nielen prach z prichádzajúceho v zduchu, ale aj pele, alergény  
a baktérie. Takto sa zníži sa aj celková prašnos ť vnútorného prostredia – poteší hlavne 
gazdinky a alergikov. 
 
Takýto systém vetrania nepotrebuje, aby sme otváral i okná, čím sa vyhneme prievanu, 
hluku z ulice a neželaným návštevám. Samozrejme, ak  si chceme okno otvori ť tak 
môžeme, nikto nám to nezakazuje, ale len ke ď na to máme iný dôvod (nie z dôvodu 
vetrania) �.  

Ako si vybra ť rekupera čnú jednotku ? 

Základom návrhu rekupera čnej jednotky je jej požadovaný vzduchový výkon (aký  objem 
vzduchu potrebujeme vymeni ť za hodinu). Ideálny vzduchový výkon pre bežnú domá cnos ť je 
taký, aký je objem vzduchu v domácnosti. To znamená , že jednotka by mala by ť schopná 
vymeni ť celý objem vzduchu interiéru 1x za hodinu.  
Pri návrhu je potrebné si taktiež uvedomi ť, že napojením rozvodov vetrania na jednotku, 
vznikajú externé tlakové straty a znižuje sa vzduch ový výkon jednotky. 
Jednotku vyberieme tak, že ak zoh ľadníme tlakové straty rozvodov vetrania, musí jedno tka 
zabezpečiť 1 – násobnú výmenu vzduchu pri výkone ventilátorov  na úrovni cca. 80%.  
Vtedy vieme jednotkou vykry ť všetky bežné prevádzkové stavy domácnosti a zachov ať pri tom 
hospodárnos ť prevádzky, zabezpe čiť požadované hlukové parametre a o čakávať dlhú 
životnos ť zariadenia. Je potrebné si uvedomi ť, že poddimenzovaná jednotka, ktorá 
permanentne pracuje na 100% výkonu, nemôže by ť hospodárna, tichá a nemôže ma ť dlhú 
životnos ť. 
Správny návrh jednotky je vždy potrebné necha ť na posúdenie odborne spôsobilú osobu, t.j. 
projektanta vzduchotechniky !!! 
 
Srdcom rekupera čnej jednotky je samotný rekuperátor. Naj častejšie používané sú dva typy a to  
protiprúdový rekuperátor alebo rota čný rekuperátor (ideálne ak sú z kovových zliatin). V našich 
chladnejších podmienkach je vhodnejší a ekonomickej ší rota čný rekuperátor.  
Jeho výhody (oproti doskovému rekuperátoru ) sú naj mä: 
- vyššia ú činnos ť pri nízkych teplotách, vhodné aj do horských oblas tí 
- nezamŕza (funguje až do – 30°C) a nie je potrebný predohr ev vzduchu  
- okrem tepla čiasto čne vracia spä ť do interiéru aj časť relatívnej vlhkosti, čím nám zabezpe čí 
optimálnejšie vlhkostné pomery v domácnosti (menšia  miera vysušovania interiéru) 

Veľmi podstatnou sú časťou rekupera čnej jednotky je aj jej regulácia - mozog jednotky. Nestačí 
mať tri stupne výkonu (bežné u lacnejších variant jedn otiek), ale podstatné je vedie ť si ju 
nastavi ť tak, aby sme sa prispôsobili danému objektu a potr ebám užívate ľov. 
  
Kvalitná regulácia poskytuje možnos ť: 
- samostatného riadenia výkonov prívodného a odvodn ého ventilátora 
- uloženia nieko ľkých prevádzkových režimov (nízky, stredný, vyšší, maximálny, kuchy ňa, krb, 
dovolenka apod.) 
- uloženia a nastavenia automatickej prevádzky 
- nastavenie ekonomického režimu, t.j. blokovania e l. dohrevu 
- nastavenia teploty privádzaného vzduchu 
- riadenia tzv. letného no čného chladenia 
- kontroly aktuálnej spotreby elektrickej energie ( osobitne ventilátory a el. dohrieva č) 
- kontroly spotreby energií po čas celej sezóny 
- kontroly aktuálnych úspor rekuperátorom a sezónny ch úspor rekuperátorom 
- kontroly teplôt privádzaného, odvádzaného a vonka jšieho vzduchu 
- komunikácie jednotky s nadradenou reguláciou pri inteligentných domoch 
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- rýchlej diagnostiky prípadnej poruchy 
- napojenia servisného technika cez internetovú sie ť (diaľková správa a nastavenie jednotky) 
- kontroly zanesenia filtrov 
- a mnoho iného 
 
Takáto regulácia optimalizuje hospodárnos ť zariadenia a napomôže pri urýchlení servisu 
zariadenia. Preto je potrebné jej venova ť náležitú pozornos ť. 
 
Kde je možné umiestni ť rekupera čnú jednotku ? 
 
Rekupera čnú jednotku je vhodné umiestni ť do technickej miestnosti, komory, chodby, šatníka,  
garáže, pivni čných priestorov a pod. Je potrebné aby to nebola mi estnos ť s vysokou teplotou 
alebo vysokou relatívnou vlhkos ťou (prá čovňa, kúpe ľňa a pod.), nako ľko by mohlo dôjs ť 
k roseniu pláš ťa jednotky a tým k jej možnému znehodnoteniu. 
Viacero výrobcov ponúka rôzne prevedenia jednotiek (nástenné, podstropné, horizontálne 
a pod.), čím sa nám ponúka viacero možností jej umiestnenia.  
 
Aké použi ť rozvody a kde sa inštalujú ? 
 
Rozvody, ktoré použijeme pri realizácii by som rozd elil do troch skupín, a to: 
A) - rozvody medzi exteriérom a rekupera čnou jednotkou 
B) - rozvody medzi rekupera čnou jednotkou a rozde ľovacími boxami 
C) - rozvody medzi rozde ľovacími boxami a distribu čnými prvkami 
 

A) Tieto rozvody by mali by ť čo najkratšie. Mali by by ť kombináciou tuhého SPIRO 
potrubia a flexibilného hliníkového potrubia. Tieto  rozvody musia by ť kompletne 
izolované. Na týchto rozvodoch je ideálne osadi ť hneď za obvodovú stenu zo strany 
interiéru uzatváracie klapky so servopohonom. Tie v  čase keď jednotka nie je 
v prevádzke sa uzavrú a tým zabránia samovo ľnému prúdeniu vzduchu z vonkajšieho 
prostredia do jednotky. Toto opatrenie zabráni vnút ornej kondenzácii v jednotke a tým 
jej poškodeniu. Ak uzatváracie klapky nie sú inštal ované, je potrebné po čas chladných 
dní zachováva ť permanentný prietok vzduchu cez jednotku v objeme aspoň cca. 30%. 

B) Tieto rozvody by mali by ť taktiež kombináciou tuhého SPIRO potrubia a flexib ilného 
hliníkového potrubia, no nemusia už by ť väčšinou izolované. Ob čas kvôli zníženiu 
hlu čnosti používame izolované hadice s protihlukovou úp ravou. Tieto rozvody sa 
väčšinou vedú pod  stropom, vo viacpodlažných objektoc h ako stúpa čky popri 
stavebných konštrukciách. Na týchto rozvodoch v prí pade potreby je nutné osadi ť 
tlmi če hluku, regula čné klapky, prípadne iné komponenty. 

C) Tieto rozvody by mali by ť v antibakteriálnom prevedení. Sú zvä čša vedené pod 
stropom alebo v stavebných konštrukciách. Ich priem er je väčšinou do 80mm. Vedú sa 
hviezdicovite od centrálnych rozde ľovacích boxov podlažia (1x prívodný a 1x odvodný) 
po samotné distribu čné prvky (kovové tanierové ventily osadené do SDK k onštrukcie).  
Poznámka č.1 ) Počet, umiestnenie a typ distribu čných prvkov je ve ľmi dôležitá časť, 
z dôvodu rovnomerného prúdenia prívodného a odvodné ho vzduchu bez prievanu 
a tzv. „hluchých zón“, kde neprevetrávame. Ich rozl oženie a ve ľkos ť hrajú významnú 
úlohu pri hlu čnosti systému a prietoku primeraného množstva vzduc hu. Kovové 
tanierové ventily sa smú napája ť na antibakteriálne potrubie len cez na to ur čené 
distribu čné boxy. 
Poznámka č.2) Rozvody zo SPIRO potrubia alebo flexibilného hl iníkového potrubia, 
ktoré sú riešené tzv. T- čkovaním neodporú čame (len vtedy ak je to nevyhnutné), 
nako ľko sa minimalizuje hlukový útlm rozvodov a častokrát dochádza k výraznému 
prenosu hovoreného slova z jednej miestnosti do dru hej miestnosti, čo je nežiadúci jav. 

 
 
Aká je ekonomika prevádzky ? 
 
Pri správne zvolenej rekupera čnej jednotke s kvalitnou reguláciou, správnom návrh u rozvodov 
a správnom návrhu distribu čných prvkov je úspora vetrania s rekuperáciou na vy kurovaní 
nieko ľkonásobne vyššia ako jej náklady na prevádzku. Rela tívne rýchla je preto aj návratnos ť 
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investície do vetrania s rekuperáciou. Predbežnú ek onomiku prevádzky (úspora tepla 
a prevádzkové náklady) Vám vie projektant vzduchote chniky naráta ť.  
Do ekonomiky prevádzky treba uvažova ť aj s ob časnými nákladmi (cca. 1x rok) na výmenu 
filtrov (cca. 50EUR). Zvládne to každý sám. Intenzi ta výmeny filtrov je ve ľmi závislá od čistoty 
vonkajšieho prostredia. 
 
Samozrejme ve ľký vplyv na ekonomiku prevádzky má okrem odborného návrhu systému aj 
odborná montáž, nastavenie jednotky a vyregulovanie  systému. Preto by ste to mali všetko 
necha ť na odborníkov s patri čnými skúsenos ťami a vzdelaním.  
 
Aj keď ekonomika prevádzky je ve ľmi zaujímavá, predsa by som ju posunul na druhé mie sto. 
Na prvé miesto by som dal hygienu prostredia, ktorá  je výrazne lepšia ako pri nedostato čne 
vetraných priestoroch. Treba si uvedomi ť, že v interiéri, či už to je byt, dom alebo kancelária 
strávime podstatnú časť svojho života. Kvalita a hygiena prostredia má pre to výrazný vplyv na 
naše zdravie. Spome ňme jeden z najdôležitejších parametrov kvality vzdu chu. 
 
Koncentrácia CO2 – oxid uhli čitý 
 
Hlavným zdrojom oxidu uhli čitého v interiéri je dýchanie človeka. Na koncentráciu CO 2 vo 
vzduchu má taktiež vplyv varenie na plyne, krby, pi ecky, kozuby, prítomnos ť zvierat (ve ľký pes 
sa v produkcii CO 2 vyrovná človeku) a v menšej miere aj izbové rastliny. CO2 na hrádza vo 
vzduchu kyslík. Pocit pohody je možný len pri dosta točnom prísune kyslíka . 

Koncentráciu oxidu uhli čitého meriame v jednotkách ppm (parts per milion).  

Vplyv koncentrácie CO2 na človeka 

Koncentrácia oxidu uhličitého v jednotkách ppm Vplyv koncentrácie CO2 na človeka 
300-350 ppm koncentrácia CO2 vo vonkajšom prostredí 
do 1 000 ppm zdravotne akceptovateľná koncentrácia CO2 
1 000 -1 200 ppm maximálna akceptovateľná úroveň CO2 v interiéri 
1 200 -1 500 ppm pocit vydýchaného vzduchu, začínajú ťažkosti /únava/ 
1 500 -2 000 ppm znížená koncentrácia, únava, ospalosť 
2 000 -5 000 ppm strata pozornosti, zvýšená srdcová frekvencia, bolesti hlavy 
nad 25 000 ppm začína hroziť smrť udusením 
Pre zdravý pobyt v interiéri udržujte hladinu CO2 p od 1200 ppm !!! 

Chcete si zmera ť hladinu CO2 alebo relatívnu vlhkos ť ?   
Nič nepresved čí človeka viac ako vlastná skúsenos ť, preto ponúkame zapoži čanie 
certifikovaného zariadenia na meranie CO2 v ovzduší .  
 
Koncentrácia CO 2 v slabo vetraných priestoroch často presahuje 1700 ppm. V menších a 
uzavretých spál ňach bez vetrania môže hodnota CO 2 v no čných hodinách presiahnu ť aj 2500 
ppm. Niektoré zdroje uvádzajú až alarmujúcu hranicu  4000 ppm. Pri takýchto hodnotách si 
človek nemôže pri spánku odpo činú ť a ráno vsta ť s pocitom sviežosti. 

Hodnoty meraní uvádzané zákazníkmi po ich vlastnom meraní: 

Spálňa cca. 14m2 (dvaja rodi čia), zatvorené okná a dvere, ráno nameraná hodnota: 3720 ppm  
Detská izba cca. 9m2 (die ťa 12r.), zatvorené okná a dvere, ráno nameraná hodnota: 3180 ppm  
Stredne ve ľká kancelária (5 pracujúcich ),  popoludní nameraná hodnota: 3400 ppm 

 
Pri týchto hodnotách CO2 nie je možné riadne pracov ať, sústredi ť sa a ani oddychova ť !!! 
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Kedy je potrebné za čať rieši ť rekuperáciu ? 

Ak plánujete stava ť alebo rekonštruova ť a uvažujete s rekuperáciou, je ideálne ju za čať rieši ť 
čím skôr, najlepšie už pri spracovaní štúdie. Projek tant stavebnej časti vtedy môže na základe 
podkladov alebo konzultácie s projektantom vzduchot echniky v čas zapracova ť požiadavky 
vetrania (priestor pre umiestnenie rekupera čnej jednotky, svetlá výška priestoru, skladba 
konštrukcií, prestupy, prierazy apod.) do projektu stavebnej časti. Vyhneme sa tak zbyto čnému 
navýšeniu ceny stavebných prác (prerábky, dodato čné sekanie, dodato čné v ŕtanie a pod.), 
ktoré je vä čšinou finan čne náro čnejšie ako cena samotného projektu. 

Pri rekonštrukciách alebo už postavenej novostavbe,  pri ktorej nebolo uvažované 
s rekuperáciou, je to častokrát aj o kompromisoch, ktoré ale stoja za to, aby sme si vetranie 
s rekuperáciou zaobstarali. Málokedy sa stáva, že n ie je možné vôbec rekuperáciu vyrieši ť.  

Kedy sa rekuperácia realizuje ? 

Realizácia systému rekuperácie sa spravidla rozde ľuje na dve etapy.  

Prvá etapa sú rozvody vetrania, ktoré sa realizujú zhruba po ukon čení hrubej stavby (strešný 
pláš ť zo zateplením a parozábranou, okná a dvere) a pred  realizáciou rozvodov vykurovania 
alebo zdravotechniky. Sú to kompletné rozvody vetra nia s predprípravou pre rekupera čnú 
jednotku. Táto etapa neobsahuje realizáciu samotnýc h distribu čných prvkov a fasádnych 
mriežok. 

Druhá etapa je samotná rekupera čná jednotka s príslušenstvom (dodávka, montáž, napo jenie 
na rozvody z 1. etapy, vyregulovanie, nastavenie a spustenie do prevádzky). Tá sa realizuje až 
po finálnych stavebných prácach (ma ľby, podlahy a pod.). Sú časťou druhej etapy je aj montáž 
distribu čných prvkov a fasádnych mriežok (tie sa v prípade p ožiadavky investora dajú 
realizova ť aj skôr – napr. v koordinácii s realizátorom SDK k onštrukcií alebo po ukon čení 
fasády objektu). Neodporú ča sa prevádzkova ť rekuperáciu ešte po čas výstavby, nako ľko môže 
dôjs ť k jej znehodnoteniu stavebným prachom. 

Častokrát sa výhoda možnosti rozdelenia realizácie n a dve etapy využíva aj tak, že v prípade 
nedostatku financií, sa druhá etapa dá realizova ť aj neskôr, bez nutnosti zásahu do už 
zrealizovanej 1. etapy (predpríprava).  

Ak som sa rozhodol pre realizáciu rekuperácie, kde sa mám obráti ť ? 

Ideálne je obzrie ť sa za lokálnym projektantom a realizátorom týchto zariadení (odporú čam 
preveri ť si jeho odbornos ť a skúsenosti). Pri výstavbe je častokrát potrebné nieko ľkokrát danú 
stavbu osobne realizátorom navštívi ť a skoordinova ť realizáciu s harmonogramom výstavby, 
resp. prispôsobi ť jednotlivé montáže pod ľa potreby (oby čajne 3 až 5 krát). Taktiež aj po 
uvedení zariadenia do prevádzky je častokrát nutná osobná návšteva realizátora pre vyla denie 
zariadenia, doškolenie obsluhy alebo diagnostikovan ie prípadnej poruchy.  

Realizátor z druhého konca republiky, Vám pravdepod obne nebude vedie ť (alebo nebude 
chcie ť) reagova ť rýchlo, respektíve si za každý výjazd riadne pripl atíte.  

Občas sa stáva, že po realizácii a po úhrade faktúr už  firma nejaví záujem o zákazníka (aj ke ď je 
zariadenie v záruke), nako ľko je to pre ňu už finan čne nezaujímavé. 

Slovenský trh ponúka viacero kvalitných zariadení a  nieko ľko odborných projektantov resp. 
firiem v každom regióne. S rozmachom realizácií týc hto zariadení, tak ako v každom odbore, sa 
však začalo do tohto segmentu zapája ť aj viacero neodborných výrobcov zariadení a hlavne  
mnoho nekvalifikovaných realizátorov bez patri čného vzdelania a skúseností.  

V prípade, že sa zariadenie realizuje bez náležitej  odbornej pred realiza čnej dokumentácie, 
alebo sa vykoná neodborná montáž, hrozí riziko, že zariadenie nebude sp ĺňať požadované 
ekonomické, objemové a hlukové parametre. Najhoršie  prípady kon čia tak, že investor 
zariadenie neprevádzkuje, čím je zmarená celá investícia.  
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Nespornou výhodou spracovania odbornej pred realiza čnej dokumentácie (okrem správneho 
návrhu) je aj možnos ť objektívneho výberu dodávate ľa diela. Na základe grafického návrhu, 
výkazu výmer a technickej správy sa presne zadefinu jú materiálové dodávky a potrebný rozsah 
prác. Zamedzí sa tým, že potencionálny realizátor n ám nedodá všetky potrebné komponenty 
alebo nedodá patri čnú montáž pre správnu funk čnos ť zariadenia.  

Ak porovnávame cenu diela viacerých dodávate ľov, tak nesta čí porovna ť len výslednú sumu, 
ale všímajme si čo v tej cene máme, resp. nemáme.  

Časté nedostatky vyplývajúce z podhodnotenej ceny di ela: 

- cena bez vyhotovenia stavebných prác (prierazy, p restupy a pod.) 

- nekvalitná a hlavne poddimenzovaná rekupera čná jednotka bez náležitého príslušenstva 

- nedostato čný po čet distribu čných prvkov pre rovnomerné vetranie bez prievanu 

- materiálovo a hygienicky nevyhovujúce rozvody 

- vynechanie funk čných komponentov systému (uzatváracie a regula čné klapky, tlmi če a pod.) 

- vynechanie rozde ľovacích a distribu čných boxov 

- šetrenie pomocného materiálu (tesnenia, pásky, pe ny, závesný materiál a pod.) 

- jednoduchý systém, tzv. T- čkovanie (vysoký prenos hluku a hovoreného slova) 

- cena bez vyregulovania rozvodov, bez nastavenie a  zaškolenia zariadenia 

Projekt netreba bra ť ako nutné zlo, ale ako cestu k úspore (cena projek tu sa zvä čša vráti už pri 
samotnej realizácii) a k funk čnosti systému. 

V prípade že, realizácia rozvodov sa vykoná investo rom svojpomocne, odporú čam, aby 
dodávate ľ materiálu zaškolil investora priamo na stavbe a ná zorne ho upozornil na všetky 
možné nedostatky pri neodbornej montáži. V kombinác ii manuálnej zru čnosti investora, jeho 
dôslednosti, dobrého projektu a dostato čného odborného zaškolenia je možné docieli ť 
požadovanú kvalitu. Samotnú rekupera čnú jednotku by som už nechal na odborne spôsobilú 
osobu.  

Ako Vám pomôžeme ? 

Do e-mailu nám zašlite pôdorysy Vášho domu (stavby)  , rezy, poh ľady, situáciu a pod. 

Do popisu uve ďte či sa jedná o novostavbu alebo rekonštrukciu, štádiu m výstavby v akej sa 
nachádzate a predpokladaný termín realizácie vzduch otechniky. 

V prípade, ak máte nejakú bližšiu predstavu o rekup erácii, tak nám ju popíšte alebo na črtnite. 

Nezabudnite uvies ť Vaše meno, adresu, e-mail, telefonický kontakt a m iesto stavby. 

V prípade ak budú chýba ť Vaše kontaktné údaje alebo miesto stavby bude mimo  nášho 
záujmu, nebudeme na predmetný mail reagova ť. 

Po takto zaslaných podkladoch Vám zdarma spracujeme  predbežnú (orienta čnú) cenovú 
ponuku na dodávku a montáž zariadenia. Táto ponuka nie je záväzná slúži len pre predstavu 
investora o cene zariadenia. 

Ak Vás naša predbežná ponuka zaujme a budete ma ť seriózny záujem o finálnu cenovú 
ponuku, ktorej sú časťou je grafický návrh spolu s výkazom výmer, vypracu jeme Vám ju na 
základe zálohy, ktorej výška je cca. 5% z predpokla danej ceny diela. Vypracovanie projektu 
a serióznej cenovej ponuky si vyžaduje ur čitý čas, niekedy aj obhliadku stavby, čomu 
prináležia aj isté finan čné náklady spracovate ľa, preto veríme, že chápete nutnos ť zálohovej 
platby. Zárove ň tak odradíme zákazníkov, ktorý rozpošlú nespo četné množstvo dopytov bez 
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seriózneho záujmu o realizáciu. Nám tak ostáva dost atok času, aby sme sa venovali 
jednotlivým akciám zodpovedne s plnou vážnos ťou a len zákazníkom so serióznym záujmom. 

Pre spracovanie projektu rekuperácie potrebujeme vý kresy stavebnej časti v DWG formáte 
(AutoCad). Projekt rekuperácie bude obsahova ť aj prípadné požiadavky na stavebnú časť 
a elektroinštaláciu. 

Po spracovaní projektu a našej finálnej cenovej pon uky, Vám tieto dokumenty spolu s ostrou 
faktúrou (doplatok 0 EUR), zašleme na Váš e-mail vo  forme PDF. 

Ak budete našu finálnu cenovú ponuku akceptova ť a dohodneme sa na realizácii diela, bude 
cena diela v 1. etape znížená o cenu za vypracovani e projektu.  

Aj takouto formou sa snažíme zákazníkov presved čiť, že sa oplatí da ť si projekt vypracova ť. 

Ďakujeme, že ste si našli čas na pre čítanie tohto článku. Veríme, že ste sa dozvedeli to, čo ste 
potrebovali. Ak nie, tak nás v prípade otázok konta ktujte.  

S priate ľským pozdravom 

Ing. Martin Tipul – konate ľ spolo čností ENERGOTIP s.r.o a ENERGOTIP REAL s.r.o. 

 

Tento článok je určený najmä laickej verejnosti pre základné ozrejmenie problematiky vetrania s rekuperáciou.  

Tento článok podlieha zákonu č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon. 


