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Mianem rekuperacji, potocznie na-
zywamy system odzysku energii 
cieplnej z powietrza usuwanego 

z pomieszcze  mieszkalnych czy gospodar-
czych. Krótko mówi c, proces ten zacho-
dzi m.in. bezpo rednio w centralach wen-
tylacyjnych wyposa onych w wymienniki 
ciep a. Kolebk  takiego rozwi zania jest 
Skandynawia, gdzie z racji uwarunkowa
atmosferycznych, odzysk ciep a usuwanego 
do atmosfery ma istotny wp yw na domowy 
bud et oraz komfort przebywania w nim 
mieszka ców.

Fi ska marka 
Vallox jest obec-
na na rynkach 
nie tylko europej-
skich ju  od po-
nad 40 lat, z roku 
na rok, doskona-
l c swoje rozwi -

zania. Vallox w swojej ofercie posiada sze-
reg central wentylacyjnych z odzyskiem 
ciep a zró nicowanych pod wzgl dem wy-
dajno ci, osprz tu czy sposobu i miejsca 
monta u.

Produkty 
Vallox spe nia-
j  wszelkie rygo-
rystyczne wyma-
gania stawiane 
zarówno przez sa-
mych u ytkowni-
ków, jak równie

przepisy obowi zuj ce na terenie Unii 
Europejskiej m.in. takie jak: Dyrektywa 
UE 2009/125/WE (ECODESIGN) oraz nor-

my: PN-EN 308:2001, EN 60335-1:2012, EN 
61000-6-1:2007 i wiele innych.

Centrale Vallox w standardzie wyposa o-
ne s  w aluminiowy wymiennik przeciw-
pr dowo-krzy owy o sprawno ci 90%, wen-
tylatory pr du sta ego EC, zestaw trzech 
filtrów powietrza (F7, 2 x G4) oraz pe n  au-
tomatyk  (MyVallox) z mo liwo ci  stero-
wania za pomoc  Internetu oraz urz dze
mobilnych. W standardzie znajdziemy rów-
nie  czujnik wilgotno ci, czujniki pomiaru 
temperatur, nagrzewnice powietrza, auto-
matyczny bypass, bezzapachowe odprowa-
dzenie skroplin i wiele innych udogodnie .

Graficzny panel 
steruj cy MyVallox 
umo liwia intuicyj-
n  regulacj  sys-
temu wentylacji 
poprzez szereg fa-
brycznych funkcji 
jak na przyk ad od-
czyty temperatur, wilgotno ci, opcjonalnie 
odczyt poziomu CO2, cztery profile u yt-
kownika – w domu, poza domem, funkcja 
kominkowa, przewietrzanie, funkcja serwi-
sowa i wiele innych. 

Obudowa urz dze  wykonana jest z po-
dwójnej blachy stalowej, wype nionej izo-
lacj  akustyczno-termiczn , malowanej 
proszkowo z obu stron, co u atwia utrzy-

manie urz dzenia w czysto ci i zapewnia 
trwa o  na lata.

Powy sze cechy z pew-
no ci  wyró niaj  pro-
dukty marki Vallox na tle 
pozosta ych producen-
tów, jednak nale y jesz-
cze zwróci  uwag  na 
5-letni  gwarancj  na 
central  wentylacyjn ,
bez wzgl du na system z jakiego wykonana 
jest instalacja wentylacyjna. Tego równie
nie znajdziemy w konkurencyjnej ofercie, 
a co stanowi solidny wyznacznik jako ci – 
nikt nie da d ugiej gwarancji na urz dzenie 
nieefektywne i wadliwe.

Kolejn  funkcj  wyró niaj c  urz dzenia 
Vallox na tle konkurencyjnych produktów 
jest innowacyjny, inteligentny system od-
szraniania wymiennika ciep a, dzi ki któ-
remu ca a energia cieplna trafia do powie-
trza nawiewanego do pomieszcze , a tym 
samym nie notujemy jej strat. Tak e dzi ki 
temu rozwi zaniu u ytkownicy nie odczu-
waj  dyskomfortu oraz nie tworzy si  podci-
nienie w pomieszczeniach. 

Wi cej informacji i szczegó owe dane tech-
niczne znajd  Pa stwo na stronie interneto-
wej generalnego importera urz dze  Vallox 
www.conceptair.pl  
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