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Link do artykułu

Dlaczego źle traktujemy (trujemy i przeziębiamy)
w szkołach nasze dzieci?

PAP o badaniach Instytutu Medycyny
Pracy na temat jakości powietrza w polskich szkołach

http://www.stropex.pl/
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1431184,badania-stezenie-co2-w-szkolach-jest-zbyt-wysokie.html


PILOTAŻOWA INSTALACJA W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 2 W PLESZEWIE

LINK DO RAPORTU Z BADAŃ 
W SZKOLE ITC 

https://stropex.pl/wp-content/uploads/2020/08/raport-terenowy-3.pdf
https://stropex.pl/wp-content/uploads/2020/08/raport-terenowy-3.pdf


CO TO JEST?

To jedyny system wentylacji         
„z potencjałem nieosiągalnym dla 

innych systemów 
wentylacyjnych”*

* INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ  POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
prowadził w sezonie 2019/2020 roku badania sytemu Respireco

link do opinii ITC

LINK DO BROSZURY

UNIWERSALNE, ORYGINALNE, POLSKIE
innowacyjne urządzenie wentylacyjne o niezwykle
prostej konstrukcji o globalnym potencjale chronione
patentem krajowym 232075 i licznymi zgłoszeniami
międzynarodowymi

http://stropex.pl/wp-content/uploads/2019/11/Respireco-Opinia-1.pdf
https://stropex.pl/wp-content/uploads/2021/02/BroszuraRespireco.pdf


Link do: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

to idealna technologia wentylacji 
odpowiadająca skali wyzwań

Krajowego Planu Odbudowy 

https://www.gov.pl/attachment/de527565-dc4c-4394-a63d-458d4e675975


• w czasie pandemii koronawirusa - Respireco obniża stężenie patogenów w

powietrzu i zapobiega przenoszeniu się skażenia pomiędzy klasami

• w razie silnych mrozów - Respireco zapewnia odzysk ciepła ze sprawnością

większą niż 97% i nie przesusza powietrza

• w razie upałów - Respireco zapewnia chłód w klasach

• w razie smogu - Respireco chroni dzieci dzięki skutecznym filtrom

• w razie pożaru - Respireco zapobiega przenoszeniu się ognia i dymu do

sąsiednich pomieszczeń

działa zawsze najlepiej, ale szczególnie
przydaje się kiedy żywioły pokazują swą siłę: 



pasuje wszędzie, nawet gdy projektant, konserwator
zabytków i wykonawca rozkładają ręce: 

• kiedy nie ma miejsca na kanały wentylacyjne - Respireco nie wymaga kanałów,

może być podłączone do dowolnego otworu w ścianie, oknie, drzwiach…

• kiedy nie ma czasu na roboty instalacyjne - system Respireco montuje się w kilka

godzin, nie przerywając nauki w szkole

• kiedy nie ma ludzi do montażu - urządzenia Respireco zamontuje każdy technik

bądź monter instalacji

• kiedy nie można wykonać otworów w elewacjach - Respireco można podpiąć do

istniejących przewodów grawitacyjnych

Respireco daje architektom nieskrępowaną swobodę podczas
projektowania zarówno nowych budynków jak i nadawania nowych

funkcji budynkom starym i zabytkowym



• Respireco zapewnia zdrowe powietrze i komfort w klasach z jednoczesną

60% oszczędnością na kosztach ogrzewania i wentylacji

• koszty instalacji i eksploatacji Respireco są niższe niż dla innych systemów

wentylacji

• Respireco to sposób na likwidacę ubóstwa energetycznego

• Respireco to inwestycja w zdrowie dzieci, która zawsze się opłaca

LINK DO BROSZURY

to pomoc, kiedy finanse stają zdrowiu
na przeszkodzie: 

https://stropex.pl/wp-content/uploads/2021/02/BroszuraRespireco.pdf


NA TLE INNYCH SYSTEMÓW 
WENTYLACYJNYCH

Rodzaj wentylacji 

Zalety
1) Grawitacyjna 2) Hybrydowa 3) Rekuperacja 4) Rewersyjna

Odzysk ciepła 0 0 1 1 1

Filtracja 0 0 1 0 1

Brak kanałów 1 1 0 1 1

Ochrona wymiennika 0 0 0 1 1

Sterowanie - regulacja 0 1 1 1 1
Funkcja 

przeciwpożarowa 0 0 0 0 1

SUMA ZALET: 1 2 3 4 6

4) Rozproszona, bezkanałowa wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z wentylatorami rewersyjnymi

3) Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z rozprowadzeniem kanałowym z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

2) Wentylacja wywiewna wspomagana (hybrydowa)

1) Wentylacja grawitacyjna - niekotrolowany wypływ ciepłego powietrza

SYSTEM złożony z wielu urządzeń Plug&Play łączy w 
sobie zalety wszytkich znanych systemów wentylacyjnych, 

elimując „przy okazji” ich wady

SILNE I SŁABE STRONY SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH WIĘCEJ POD LINKIEM

https://stropex.pl/wp-content/uploads/2021/07/Silne-i-słabe-strony-systemów-wentylacyjnych-3wp.pdf


ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU BEZKANŁOWEJ 
WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPŁA

LINK DO ANIMACJI

https://youtu.be/NJXqygyvgBs


UNIWERSALNY  SYSTEM WENTYLACJI 

LINK DO OPINII ITC 
O URZĄDZENIU

WIĘCEJ O RESPIRECO: 
LINK DO BAZY WIEDZY O RESPIRECO

http://stropex.pl/wp-content/uploads/2019/11/Respireco-Opinia-1.pdf
http://stropex.pl/wp-content/uploads/2019/11/Respireco-Opinia-1.pdf
https://stropex.pl/system-evr/respireco/


Przykłady zapobiegania przenoszenia się 
ognia i dymu do sąsiednich pomieszczeń 

WIĘCEJ O RESPIRECO: 
LINK DO BAZY WIEDZY O RESPIRECO

Link do animacji

https://stropex.pl/system-evr/respireco/
https://youtu.be/3rT33QOMz8E


WIĘCEJ O RESPIRECO: 
LINK DO BAZY WIEDZY O RESPIRECO

Unikalna możliwość nocnego wychładzania domu 
latem po upalnym dniu

Wszystkie urządzenia pozostają w fazie nawiewu tak długo, 
jak długo na dworze jest chłodniej niż w domu

Wymagane jest zamontowanie wyrzutni lub 
uchylenie co najmniej jednego okna dla 
„upuszczenia” powietrza nawiewanego przez 
wszystkie jednostki Respireco

https://stropex.pl/system-evr/respireco/


UNIWERSALNY  SYSTEM WENTYLACJI 

PRZYKŁADY 
INSTALACJI



UNIWERSALNY  SYSTEM WENTYLACJI 
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INSTALACJI
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UNIWERSALNY  SYSTEM WENTYLACJI 

PRZYKŁADY 
INSTALACJI


