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Systematyczne wietrzenie chroni zdrowie i konstrukcj  budyn-
ku. Ma to istotne znaczenie szczególnie w przypadku domów 
z izolacj  ciepln  o dobrze uszczelnionych oknach i drzwiach. 

Ka dorazowe otwarcie okna powoduje strat  ciep a i drogiej energii 
grzewczej. Monta  centralnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciep a w zamieszka ym domu wi e si  z kolei z du ym remontem. 
Rozwi zaniem jest: cienny wymiennik ciep a z przep ywem wie-
ego powietrza Marley do efektywnej energetycznie wentylacji. 

Wyp ywaj ce z pomieszczenia powietrze zu yte ogrzewa nap ywaj -
ce do niego wie e powietrze.

Mini rekuperator Marley MEnV 180
• Chroni zdrowie i konstrukcj  budynku: adnej wilgoci, adnego grzyba
• Zatrzymuje ciep o w domu: do 85% odzysku ciep a
Sposób dzia ania:
Tryb pojedynczy

Zu yte ciep e powietrze jest wyt aczane przez 70 sekund z pomieszcze-
nia na zewn trz, ogrzewaj c przy okazji element ceramiczny. Nast pnie 
urz dzenie zmienia kierunek t oczenia: teraz wie e powietrze p ynie 
z zewn trz do rodka i jest przy okazji ogrzewane przez ciep o zmagazy-
nowane w elemencie ceramicznym.

Tryb dialogowy

Kiedy jedno urz dzenie zapewnia dop yw wie ego powietrza, drugie 
w tym czasie t oczy ciep e powietrze zu yte na zewn trz. W trakcie 
tego procesu energia cieplna ze zu ytego powietrza jest magazynowa-
na w elemencie ceramicznym. Po 70 sekundach wentylatory zmieniaj
kierunek t oczenia: wzajemne dostosowanie funkcji urz dze  odbywa 
si  automatycznie drog  radiow .

Budowa rekuperatora Marley MEnV 180
Wyj tkowo du a, przypominaj ca struktur  plaster miodu powierzch-
nia wewn trznego elementu ceramicznego poch ania lub oddaje 
w krótkim czasie du e ilo ci ciep a, pochodz cego z przep ywaj ce-
go powietrza. Odbieraniu ciep a z wylatuj cego powietrza zu ytego to-
warzyszy skraplanie si  wody w urz dzeniu. Powstaj cy w ten sposób 

kondensat wodny nie musi by  odpro-
wadzany – jak w przypadku standardo-
wych wymienników ciep a – ale jest od-
bierany po zmianie kierunku t oczenia 
przez nagrzewaj ce si wie e powie-
trze. Zapobiega to, tak e zim , zbytnie-
mu wysuszeniu powietrza w pomiesz-
czeniach i zapewnia dobry klimat.

Pilot zdalnego sterowania
• Regulowane poziomy wentylacji
• Prze cznik W CZ/WY CZ
• Tryb letni

atwa konserwacja
Konserwacja jest czynno ci  stosunkowo atw  do wykonania i po-
winna by  przeprowadzana co 6 miesi cy. Wszystkie cz ci, które wy-
magaj  oczyszczenia s atwo dost pne od wewn trz. 

Rekuperator cienny
Marley MEnV 180
– uzupe nienie systemu oszcz dzania energii w domu

Went-Dom
ul. Bartycka 26, pawilon 29, 00-716 Warszawa

tel. 663 920 780, 695 479 674 
www: went-dom.pl 

mail: went@went-dom.pl, e-sklep: www.wentylator.co

Element
ceramiczny 
– wymiennik ciep a
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Na zewn trz: 
– pokrywa zewn trzna odporna na UV 
z kratk  ochronn  i kraw dzi  ociekow

W cianie: 
– wentylator o 3 stopniach mocy 
– rura izolacyjna 
– filtr G3
– przepust murowy 

z mo liwo ci  skrócenia 

Wewn trz: 
– dekoracyjna os ona przednia 
– wy cznik g ówny
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