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Wprowadzenie 

 
Gratulacje! Staliście się Państwo posiadaczami doskonałego wymiennika entalpicznego firmy StorkAir przystosowanego do współpracy z 

rekuperatorami J.E.Storkair.  Instrukcja niniejsza zawiera wskazówki dotyczące montażu jak i obsługi zakupionego urządzenia. 

 

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją przed uruchomieniem rekuperatora! 
 

Instrukcja ta zawiera wszelkie informacje, pomocne przy montażu i obsłudze wymiennika entalpicznego stosowanego w rekuperatorach 

J.E.Storkair. Służy też jako podręcznik i notes dotyczący czynności serwisowych, dzięki czemu mogą być one realizowane w odpowiedzialny i 

prawidłowy sposób. Z pomocą niniejszej instrukcji zapoznacie się Państwo z obsługą Państwa nowego rekuperatora. 

 

W razie awarii zalecamy natychmiast zwrócić się do firmy, która instalowała Państwu urządzenie. 

 

Urządzenie jest poddawane ciągłym ulepszeniom i zmianom rozwojowym, dlatego może okazać się, iż Państwa urządzenie będzie nieznacznie 

odbiegać od przedstawionego w niniejszej dokumentacji opisu. 

 

Życzymy Państwu dużo radości i zadowolenia z Państwa rekuperatora. 

 

UWAGA: 
Niniejsza instrukcja obsługi została stworzona z wyjątkową dokładnością, nie stanowi jednak podstawy do jakichkolwiek ewentualnych roszczeń. 

Producentowi przysługuje prawo do stałej częściowej lub całkowitej modyfikacji treści tej instrukcji. 

 

 

 

 

DOSTAWA 
 

Wymiennik entalpiczny dostarczany jest jako pakiet składający się z następujących komponentów: 

- Wymiennik entalpiczny   1szt 

- instrukcja    1 szt 

- Naklejka góra/przód   1 szt 

- uszczelka gumowa   2 szt 

- zestaw czujnika wilgotności składający się z : 

 * Czujnika wilgotności  1 szt 

 * przewodu łączącego  6 szt 

 * Stopki samoprzylepnej przewodu 6 szt 

 * Przejściówki przewodu M20  1 szt 

 * nakrętki przejściówki przewodu M20 1 szt 

 * uszczelki gumowej przewodu 1 szt 

 

 

 
PRZECHOWYWANIE WYMIENNIKA 
 
Do przechowywania wymiennika entalpicznego używać wyłącznie oryginalnego kartonu. Zabrania się przechowywania wymiennika w 

opakowaniach z tworzyw sztucznych lub innych opakowaniach szczelnych, które uniemożliwią odprowadzenie (odparowanie) ewentualnych 

resztek wilgoci. Przechowywanie wymiennika w niewłaściwym opakowaniu może spowodować uszkodzenie nie podlegające gwarancji. 

Wymiennik musi być przechowywany jako urządzenie suche. Przed zapakowaniem z wymiennika należy usunąć ewentualne resztki kondensatu 

(wytrząsnąć ewentualny kondensat, odstawić wymiennik do wyschnięcia w suchym miejscu, po wyschnięciu zapakować w oryginalny karton). 
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CZYSZCZENIE WYMIENNIKA ENTALPICZNEGO 
Zabronione jest czyszczenie wymiennika entalpicznego przy pomocy wody lub innych płynów. Dopuszcza się czyszczenie za pomoca 

odkurzacza. 

 

 
 
 
INSTALACJA WYMIENNIKA ENTALPICZNEGO W REKUPERATORZE SERII G90/G91 
- Odłącz zasilanie urządzenia 

- wyciągnij filtry (A) z urządzenia 

- usuń śruby i zdejmij panel frontowy (B) 

- wyjmij wtyczkę (C) – w urządzeniu wyposażonym w bypass 

- usuń uszczelke gumową (D) 

- naklej naklejkę góra/przód na istniejący wymiennik 

- Pociągnij za taśmę (E) aby wysunąć wymiennik i tackę okapnika (F). Wymiennik i tackę okapnika zachowaj 

- zainstaluj czujnik wilgotności zgodnie z zaleceniami zawartymi w kolejnym rozdzialne oraz zgodnie z rysunkiem 6. 

- Włóż do rekuperatora wymiennik entalpiczny oraz tackę okapnika. Załóż uszczelkę gumową, w razie konieczności użyj dodatkowej uszczelki 

dostarczonej wraz z wymiennikiem entalpicznym 

- podłącz ponownie wtyczkę bypassu, załóż płytę czołową i umocuj ja śrubami, włóż ponownie filtry 

- włącz zasilanie urządzenia 

 

 

 
Podczas montażu wymiennika entalpicznego oraz tacki okapnika zwróć uwagę, czy odpływ skroplin skierowany jest 
prawidłowo – w stronę odpływu skroplin w obudowie rekuperatora 
 

 

 

 
Jeśli rekuperator nie jest wyposażony w syfon fiszbinowy a jedynie w syfon standardowy (wodny), podczas montażu 
wymiennika entalpicznego wlej łyżkę oleju jadalnego do wnętrza syfonu odpływu skroplin. Olej zabezpieczy syfon przed 
wysychaniem 
 

 

 

 
Ponowna wymiana wymiennika entalpicznego na wymiennik przeciwprądowy odbywa się w sposób identyczny jak 
opisany powyżej 
 

 

 

 
Zwróć uwagę na prawidłowe umieszczenie wymiennika przeciwprądowego podczas ponownej wymiany (góra/przód) 
 

 

 

     
Rys. 1.         Rys. 2. 
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Rys. 3. 
          TA SAMA STRONA! 

 

 

MONTAŻ CZUJNIKA WILGOTNOŚCI (patrz Rys. 6.) 

 

Czujnik wilgotności musi zostać umieszczony w kanale wywiewu (patrz Rys. 4 i Rys. 5). Należy przestrzegać następującej procedury: 

- Montaż wstępny czujnika wilgotności: 

 a. przeprowadź przewód czujnika przez samoprzylepną stopkę przewodu 

b. Załóż czujnik wilgotności i połącz z przewodem   

- Wykonaj otwór o średnicy 4 mm w ściance króćca montażowego rekuperatora i przeprowadź przewód przez otwór (rys.6) 

- przygotowany czujnik wilgotności przyklej samoprzylepnymi stopkami na płaskiej części wewnętrznej kanału wywiewnego 

- otwórz panel elektroniki urządzenia poprzez odkręcenie 2 śrub w dolnej częsci rekuperatora 

- zamontuj gniazdo przejścia przewodu i przyklej samoprzylepne stopki na zewnętrznej ścianie rekuperatora 

- przeprowadź przewód przez gniazdo przejścia do wnętrza rekuperatora i podłącz przewód razem z przewodami Sub D9 w odpowiednich 

miejscach (patrz Rys. 7), dwa przewodyw jednym złączu. 

Żółty:  +12V 

Zielony:  GND 

Brązowy:  A 

Biały:  B 

- umocuj przewód w stopkach przyklejonych na obudowie rekuperatora,  

- po zainstalowaniu wymiennika entalpicznego i czujnika wilgotności należy dokonać wymiany kości sterującej EPROM zarówno w rekuperatorze 

jak i w panelu sterującym. W przypadku panelu ComfoControl należy zainstalować odpowiedni software. 

- UWAGA: w wersji BFB oraz większości wersji dostępnych w polsce przewód czujnika podłączany jest do skrzynki podłączeniowej rekuperatora 

a nie bezpośrednio do płytek sterujących. Przewód podłączany jest w skrzynce do klem o identycznych oznaczeniach jak podane powyżej. 
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         MIESZKANIE         NA ZEWNĄTRZ          NA ZEWNĄTRZ           MIESZKANIE 

 

Rys. 4         Rys. 5 
 
 

 

 

1. Czujnik wilgotności 

2. przewód czujnika 

3. samoprzylepne stopki 

4. Przejście przewodu M20 

5. Nakrętka przejścia przewodu M20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6 

 

 

 

 

MONTAŻ WYMIENNIKA ENTALPICZNEGO W REKUPERATORZE COMFOAIR 500 

 
- Odłącz zasilanie urządzenia 

- wyciągnij filtry (A) z urządzenia 

- usuń śruby i zdejmij panel frontowy (B) 

- usuń uszczelke gumową (D) 

- naklej naklejkę góra/przód (K) na istniejący wymiennik 

- Pociągnij za taśmę (E) aby wysunąć wymiennik. 

- zainstaluj czujnik wilgotności zgodnie z zaleceniami zawartymi w kolejnym rozdzialne oraz zgodnie z rysunkiem 12. 

- Włóż do rekuperatora wymiennik entalpiczny. Załóż uszczelkę gumową, w razie konieczności użyj dodatkowej uszczelki dostarczonej wraz z 

wymiennikiem entalpicznym 

- załóż płytę czołową i umocuj ja śrubami, włóż ponownie filtry 

- włącz zasilanie urządzenia 

 
 

 

 
Jeśli rekuperator nie jest wyposażony w syfon fiszbinowy a jedynie w syfon standardowy (wodny), podczas montażu 
wymiennika entalpicznego wlej łyżkę oleju jadalnego do wnętrza syfonu odpływu skroplin. Olej zabezpieczy syfon przed 
wysychaniem 
 

 

 

 
Ponowna wymiana wymiennika entalpicznego na wymiennik przeciwprądowy odbywa się w sposób identyczny jak 
opisany powyżej 
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Zwróć uwagę na prawidłowe umieszczenie wymiennika przeciwprądowego podczas ponownej wymiany (góra/przód) 
 

 
 

Rys 7.                 Rys 8. 
 
 
 

Rys 9. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
         MIESZKANIE         NA ZEWNĄTRZ          NA ZEWNĄTRZ           MIESZKANIE 

 
Rys 10.        Rys 11. 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja  entalpia  wersja 2008-01-09 7



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Czujnik wilgotności 
2. przewód łączący 
3. Stopka samoprzylepna przewodu 
4. Uszczelka gumowa przewodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys 12. 
 

 
 
MONTAŻ CZUJNIKA WILGOTNOŚCI  (patrz Rys. 12.) 

 

Czujnik wilgotności musi zostać umieszczony w kanale wywiewu (patrz Rys. 10 i Rys.  11). Należy przestrzegać następującej procedury: 

- Montaż wstępny czujnika wilgotności: 

 a. przeprowadź przewód czujnika przez samoprzylepną stopkę przewodu 

b. Załóż czujnik wilgotności i połącz z przewodem   

- Przygotowany czujnik wilgotności umieść na płaskiej części obudowy wewnętrznej skrzynki elektrycznej  

- Odłącz przewód czujnika PTC od płytki sterującej. Zdemontuj istniejącą uszczelkę gumową przewodu (4). Zamontuj nową uszczelkę gumową 

otworu w obudowie skrzynki elektrycznej rekuperatora 

- przeprowadź przewód czujnika wilgotności razem z przewodem czujnika PTC przez nową uszczelkę do wewnątrz i podłącz czujnik PTC. 

- podłącz przewód 4 razem z przewodami Sub D9 w odpowiednich miejscach (patrz Rys. 7), dwa przewodyw jednym złączu. 

Żółty:  +12V 

Zielony:  GND 

Brązowy:  A 

Biały:  B 

- po zainstalowaniu wymiennika entalpicznego i czujnika wilgotności należy dokonać wymiany kości sterującej EPROM zarówno w rekuperatorze 

jak i w panelu sterującym. W przypadku panelu ComfoControl należy zainstalować odpowiedni software. 

- UWAGA: w wersji BFB oraz większości wersji dostępnych w polsce przewód czujnika podłączany jest do skrzynki podłączeniowej rekuperatora 

a nie bezpośrednio do płytek sterujących. Przewód podłączany jest w skrzynce do klem o identycznych oznaczeniach jak podane powyżej. 

 
 

Instrukcja  entalpia  wersja 2008-01-09 8



 Rys 13. 
 
Opis szczegółów rysunku: 
Feuchtigkeitsfuhler – czujnik wilgotności 
Weiss - biały 
Braun - brązowy 
Grun - zielony 
Gelb - żółty 
 
 
 
 
 
 
REGULACJA. 
 
Wbudowany czujnik wilgotności mierzy wilgotność względną powietrza wywiewanego. Jeśli wilgotnośc przekroczy ustaloną, krytyczną wartość, 
automatycznie zwiększy się wydajnośc pracy wentylatorów. Dzięki temu odprowadzony zostanie nadmiar wilgotności oraz zachowane zostaną 
wartości optymalne dla zachowania maksymalnego komfortu mieszkańców.  
 
Jeśli opisana powyżej funkcja regulacyjna odprowadza zbyt małą ilość wilgotności, na wyświetlaczu rekuperatora pojawi się komunikat „EA1”. W 
takim wypadku w rekuperatorze powinien zostać zainstalowany ponownie wymiennik standardowy. 
 
 
 
Regulacja wymiennika entalpicznego: 
 
Podczas włączania rekuperatora należy wcisnąć jednocześnie na 5 sek klawisze UP i DOWN, wówczas menu znajdzie się automatycznie w 
trybie P57. W tym trybie możliwe jest szybkie ustawienie parametrów  wymiennika entalpicznego. 
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P-Status 
Nr Opis 0 1 
P57 Entalpia włączona nie Tak 
 
Uwaga: Jeśli zainstalowany jest wymiennik entalpiczny – tryb P57 musi znajdować się w pozycji 1 (Tak) 
Jeśli zainstalowany jest wymiennik standardowy – tryb P57 musi znajdować się w pozycji 0 (Nie) 
 
 
 
Wyświetlacz 
Nr Opis Wyświetlacz Ustawienie 
P4A Dane czujnika wilgotności „---„ P57 na 0 
  „RV” % P57 na 1 
 
 
 
Błędy 
Błąd/usterka Wyświetlacz Kontrola Czynność 
Zbyt duża wilgotność w domu EA1 Tylko jeśli P57 jest w pozycji 1 Tel – serwis 
Zewnętrzny czujnik wilgotności nie działa EA2 Tylko jeśli P57 jest w pozycji 1 

Menu podaje komunikat „CON” 
Tel – serwis 

 
 
 
 
 
GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 
 

Zasady sprzedaży, montażu i gwarancji dotyczące rekuperatorów entalpicznych opisane są w dokumencie „Ogólne warunki handlowe” w jego 
obecnie obowiązującym brzmieniu. Dokument dostępny jest w siedzibie J.E.Storkair w Zwolle, Holandia. 
Producent udziela pełnej, 12-miesięcznej gwarancji na dostarczany produkt, począwszy od daty instalacji. Okres gwarancyjny zaczyna się  
w chwili instalacji i uruchomienia urządzenia, jednak nie później niż 30 dni po dacie dostawy/zakupu. W takim wypadku okres gwarancji 
rozpoczyna się 30 dni po dacie zakupu. Importer może udzielić gwarancji przedłużonej zgodnie z lokalnymi Warunkami Gwarancji zawartymi na 
karcie gwarancyjnej. 
Gwarancja dotyczy ewentualnej wymiany części urządzenia, nie dotyczy ona natomiast świadczenia usług. Gwarancja obowiązuje wyłącznie  
w przypadku dokonania instalacji zgodnie z naszymi zaleceniami przez autoryzowanego i przeszkolonego instalatora, co zostaje każdorazowo 
potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej. Montaż urządzenia przez osoby nieupoważnione 
powoduje automatyczną utratę gwarancji. 
 
2.2. Odpowiedzialność 
Wymiennik entalpiczny został opracowany do zastosowań w wentylacji budownictwa jedno- i wielorodzinnego. Stosowanie wymienika  
w celach innych niż wskazane powyżej traktowane jest jako użytkowanie niezgodnie z zaleceniami producenta i może prowadzić do uszkodzenia 
wymiennika lub powstania szkód w jego otoczeniu. Za szkody wynikłe z tego tytułu producent/importer nie ponosi odpowiedzialności. 
 
Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: 
- Nieprzestrzeganiem zaleceń montażowych, bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji. 
- Użytkowanie materiałów innych niż oryginalnie dostarczane przez producenta. Za ewentualne błędy oraz szkody wynikające z błędnie 
wykonanej instalacji wentylacyjnej odpowiedzialność ponosi firma instalatorska. 
- Użytkowaniem wymiennika bez filtrów lub z silnie zanieczyszczonymi filtrami centrali wentylacyjnej. 
- Normalnym zużyciem materiałów w trakcie użytkowania. 
- Przeróbkami instalacji wentylacyjnej lub dostarczonego urządzenia wykonywanymi przez osoby nieupoważnione. 
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KARTA GWARANCYJNA 
Warunki gwarancji: 
 

1. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy od daty zamontowania produktu przez autoryzowany serwis/producenta. Okres gwarancyjny zaczyna się 
w chwili instalacji i uruchomienia urządzenia, jednak nie później niż miesiąc po dacie dostawy/sprzedaży. W takim wypadku okres gwarancji rozpoczyna 
się 30 dni po dacie sprzedaży.  

2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania regularnych przeglądów urządzenia oraz systemu wentylacyjnego w całym okresie gwarancyjnym. 
Obowiązuje cykl: 1 przegląd na 6 miesięcy pracy systemu. W przypadku niedopełnienia obowiązku wykonania dwóch kolejnych przeglądów rekuperatora 
oraz instalacji przez autoryzowanego serwisanta, potwierdzonych odpowiednim wpisem oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej, gwarancja automatycznie 
traci ważność. 

3. Gwarancja dotyczy ewentualnej wymiany części urządzenia, nie dotyczy ona natomiast świadczenia usług. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku 
dokonania instalacji zgodnie z zaleceniami producenta przez autoryzowanego i przeszkolonego instalatora, co zostaje każdorazowo potwierdzone 
odpowiednim protokołem odbioru oraz pieczęcią na karcie gwarancyjnej. Montaż urządzenia przez osoby nieupoważnione powoduje automatyczną utratę 
gwarancji. 

4. Gwarancji nie podlegają rekuperatory zamontowane w systemach wentylacyjnych wykonanych wyłącznie z kanałów elastycznych lub w systemach, w 
których kanały główne wykonane są z przewodów elastycznych. 

5. Gwarancji nie podlegają rekuperatory zainstalowane w systemach wentylacyjnych wykonanych wyłącznie z przewodów nieizolowanych. Nie dotyczy to 
instalacji wykonanych ze specjalistycznych przewodów wentylacyjnych umieszczonych w betonowych wylewkach podłogowych. 

6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą pracę instalacji lub rekuperatora spowodowaną wadliwym wykonaniem instalacji wentylacyjnej, w 
szczególności w przypadku, gdy instalacja wentylacyjna nie posiada odpowiedniej dokumentacji projektowej lub powykonawczej zawierającej wszelkie 
parametry pracy instalacji wentylacyjnej takie jak przepływy powietrza, spręż, wydajność instalacji, potwierdzone odpowiednimi protokołami pomiarowymi 
oraz protokołem odbioru instalacji wentylacyjnej.  Brak dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej powoduje utratę gwarancji. 

7. Gwarancji podlega towar, na który reklamujący przedstawił ważną kartę gwarancyjną i dowód zakupu. 
8. Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłaszać sprzedawcy/serwisantowi.  
9. Gwarancją nie są objęte: 

- mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi usterki. 
- uszkodzenia i wady wynikłe wskutek: 

a. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją transportu, montażu, użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia. 
b. samowolnego dokonywania napraw oraz przeróbek przez osoby to tego nieuprawnione. 
c. działania siły wyższej np. uderzenia pioruna, powodzi, przepięć sieci elektrycznej, ekstremalnych warunków atmosferycznych, 

uszkodzeń wynikłych w wyniku działania zwierząt lub owadów. 
d. Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego zabezpieczenia instalacji podczas prowadzenia innych prac budowlanych, remontowych 

lub montażowych, w tym uszkodzenia polegające na zanieczyszczeniu wnętrza rekuperatora. 
e. Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego wykonania lub podłączenia sieci elektrycznej lub kanalizacyjnej budynku, w tym 

uszkodzeń urządzenia wynikłych z wadliwie wykonanego odpływu skroplin lub braku odpływu skroplin. 
f. Uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia urządzenia, uszkodzeń powstałych w wyniku pracy urządzenia z silnie 

zanieczyszczonymi filtrami lub w wyniku pracy urządzenia bez filtrów orz w wyniku silnego zanieczyszczenia instalacji 
wentylacyjnej. 

g. Uszkodzeń wynikłych z zainstalowania urządzenia w instalacji wentylacyjnej wykonanej wadliwie lub nie posiadającej 
odpowiedniej dokumentacji technicznej potwierdzonej odpowiednimi protokołami pomiarowymi oraz protokołem odbioru 
instalacji.  

10. Obowiązek dokonywania przeglądów serwisowych, napraw urządzenia lub przekazania urządzenia do autoryzowanego serwisu lub do siedziby 
producenta spoczywa na sprzedawcy urządzenia lub firmie instalującej urządzenie.  

11. Gwarancją nie są objęte koszty dojazdu serwisanta wyznaczonego przez producenta w przypadku braku możliwości demontażu urządzenia. 
12. Obowiązkowy, odpłatny przegląd serwisowy obejmuje następujące czynności: 

- Wymianę filtrów rekuperatora 
- Kontrolę odpływu skroplin 
- Kontrolę wnętrza rekuperatora 
- Kontrolę stanu kanałów wentylacyjnych 
- Oczyszczenie kratki czerpni i wyrzutni 
- Kontrolę działania systemu 
- Kontrolę innych elementów systemu (dodatkowych filtrów, klimatyzatora, wentylatora kominkowego, GWC, innych) 

13. Reklamacje dotyczące ewentualnych braków w dostarczonym towarze lub wad ukrytych muszą być zgłaszane w formie pisemnej.  
14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonywania których zobowiązany jest użytkownik we własnym 

zakresie i na koszt własny tj. 
-uruchomienie sprzętu  
-sprawdzenie działania, 
-konserwacja, (w tym wymiana filtrów oraz czyszczenie anemostatów) 

15. Gwarancją nie są objęte inne materiały użyte do ewentualnego zakrycia/zabudowania instalacji przez kupującego, w szczególności w przypadku jeśli w 
procesie zabudowywania instalacji nie został zagwarantowany swobodny dostęp do urządzeń regulacyjnych takich jak podzespoły elektryczne, 
przepustnice czy inne elementy regulacyjne instalacji. 

16. Gwarancja przestaje obowiązywać w momencie dokonania przez użytkownika zmian w przedmiocie gwarancji oraz w przypadku korzystania z innych niż 
zalecane przez producenta materiałów eksploatacyjnych.  

17. Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle udzielonej gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Sprzedającego 
18. Dowód zakupu oraz instrukcję obsługi prosimy zachować na okres gwarancji tj. przez 36 miesięcy w komplecie i bez zniszczeń. 
19. Gwarancja zniszczona lub z widocznymi śladami dokonywania poprawek jest nieważna. 
20. Gwarancja bez pieczęci firmy instalującej urządzenie jest nieważna. 
21. Uruchomienie rekuperatora wymaga instalacji przez wykwalifikowanego montera z potwierdzeniem montażu na karcie gwarancyjnej lub w odpowiednim 

protokole odbioru rekuperatora. 
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KARTA GWARANCYJNA - PRZEGLĄDY SERWISOWE: 
 
L.p 

 
Data 

zgłoszenia 

 
Data 

wykonania 

 
Przebieg przeglądu 

 
Pieczęć i podpis serwisanta 

1 
 
 
6 mies. 

 
 

 Wymiana filtrów rekuperatora…… TAK   NIE 
Kontrola stanu przewodów ……… TAK   NIE 
Kontrola odpływu skroplin …………TAK  NIE 
Dodatkowa regulacja …………….  TAK   NIE       
Inne: ……………………………………………. 
 ………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
 

 

2 
 
 
12 
mies. 

 
 

 Wymiana filtrów rekuperatora…… TAK   NIE 
Kontrola stanu przewodów ……… TAK   NIE 
Kontrola odpływu skroplin …………TAK  NIE 
Dodatkowa regulacja …………….  TAK   NIE       
Inne: ……………………………………………. 
 ………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
 

 

3 
 
 
18 
mies. 

 
 

 Wymiana filtrów rekuperatora…… TAK   NIE 
Kontrola stanu przewodów ……… TAK   NIE 
Kontrola odpływu skroplin …………TAK  NIE 
Dodatkowa regulacja …………….  TAK   NIE       
Inne: ……………………………………………. 
 ………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
 

 

4 
 
 
24 
mies. 

 
 

 Wymiana filtrów rekuperatora…… TAK   NIE 
Kontrola stanu przewodów ……… TAK   NIE 
Kontrola odpływu skroplin …………TAK  NIE 
Dodatkowa regulacja …………….  TAK   NIE       
Inne: ……………………………………………. 
 ………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
 

 

5 
 
 
30 
mies. 
 

 
 

 Wymiana filtrów rekuperatora…… TAK   NIE 
Kontrola stanu przewodów ……… TAK   NIE 
Kontrola odpływu skroplin …………TAK  NIE 
Dodatkowa regulacja …………….  TAK   NIE       
Inne: ……………………………………………. 
 ………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
 

 

6 
 
 
36 
mies. 

 
 

 Wymiana filtrów rekuperatora…… TAK   NIE 
Kontrola stanu przewodów ……… TAK   NIE 
Kontrola odpływu skroplin …………TAK  NIE 
Dodatkowa regulacja …………….  TAK   NIE       
Inne: ……………………………………………. 
 ………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
 

 

 
 

INNE PRZEGLĄDY LUB NAPRAWY: 
 
L.p 

 
Data 

zgłoszenia 

 
Data 

wykonania 

 
Przebieg przeglądu/naprawy 

 
Pieczęć i podpis serwisanta 
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………………………………………….. 
Pieczęć instalatora 

 
………………………………………….. 

Data instalacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dystrybucja i serwis rekuperatorów J.E. STORKAIR w Polsce: 
 

 
 
EMKA-REKUPERATORY 
M.D.Kosowski S.J 
Lotnicza 90 
51-180 Wrocław-Szymanów 
Tel 0-71 352 78 28 
Fax 0-71 352 78 30 
info@rekuperatory.pl 
 
 
Oddział Warszawa 
tel. 0-22 646 94 63 
 
Oddział Poznań 
Tel. 0-61 871 78 55 
 
Oddział Kraków 
Tel. 0-12 268 40 60 

 
 DYSTRYBUTOR: 
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