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Centrale z odzyskiem ciepła SAVE VTR 150/K przeznaczone są do wenty-

lacji mieszkań, apartamentów, domów, biur itp. pomieszczeń. Centrale 

SAVE VTR 150/K łączą cechy energooszczędnych rozwiązań z kompakto-

wym nowoczesnym wykonaniem. Inteligentny system sterowania został 

zaprojektowany w celu zoptymalizowania zużycia energii w różnego ro-

dzaju instalacjach wentylacyjnych.

Energooszczędne urządzenia Systemair są odpowiedzią zapotrzebowa-

nia rynku na zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Centrale SAVE 

VTR 150/K posiadają wymiennik obrotowy o sprawności temperaturowej 

od 80 do ponad 92% oraz energooszczędne wentylatory z silnikami EC. 

W ofercie Systemair są dostępne 2 wersje: SAVE VTR 150/K z wbudowa-

nym okapem kuchennym i oświetleniem oraz SAVE VTR 200/B z króćcami 

w górnej części z dodatkowym króćcem z możliwością podłączenia okapu 

kuchennego. Wydajność przepływu powietrza do ok.  290 m3/h (przy opo-

rach instalacji 100 Pa). Centrale SAVE VTR 150/K są kompletnie wyposażone 

w automatykę sterującą, panel sterowania, przepustnice, energooszczęd-

ne silniki EC itd. Poza tym centrale te posiadają podwójną obudowę aku-

styczną od strony drzwi serwisowych, dzięki temu mogą być instalowane 

nad trzonem kuchennym w otwartych kuchniach połączonych z salonem. 

Centrale SAVE VTR 150/K są oferowane w wykonaniu obudowy z blachy ze 

stali nierdzewnej oraz malowane proszkowo w kolorze białym. W ofercie 

Systemair są centrale wentylacyjne nawiewne, wywiewne, z odzyskiem cie-

pła z wymiennikiem krzyżowym, przeciwprądowym, obrotowym, glikolo-

wym z czynnikiem pośredniczącym o wydajności przepływu powietrza od 

ok. 100 m3/h do ok. 85.000 m3/h. Systemair oferuje od ponad 30 lat centrale 

wentylacyjne, wentylatory, kurtyny powietrzne, urządzenia klimatyzacyj-

ne, nawiewniki, wywiewniki oraz inne elementy instalacji wentylacyjnej. 

Oferta central wentylacyjnych Systemair obejmuje również centrale speł-

niające aktualne wymagania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dotyczące dofinansowania budownictwa 

energooszczędnego w standardach NF15 i NF40. Szczególnie energoosz-

czędna seria central wentylacyjnych Systemair to rodzina central SAVE oraz 

do większych instalacji centrale Topvex.
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