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WIE E POWIETRZE 
W TWOIM DOMU DZI KI 
REKUPERATOROM VALLOX
Firma Vallox ma ponad 40-letnie do wiadcze-
nie w produkcji i konstruowaniu central wen-
tylacyjnych. W Polsce rekuperatory Vallox s
dost pne od 18 lat. Dzi ki temu mogli my ob-
serwowa , jak wraz z wymaganiami prawny-
mi, rekuperatory Vallox przechodzi y zmiany 
konstrukcyjne. Aby w pe ni wspiera  oczysz-
czanie powietrza, którym oddychamy, przy-
gl dali my si  tym modyfikacjom z zacieka-
wieniem, gdy  Vallox jako jeden z nielicznych 
producentów central rekuperacyjnych, zmia-
ny w swoich produktach wprowadza  z naj-
wi ksz  staranno ci . Dzi  z nieskrywan
przyjemno ci  prezentujemy najnowsze cen-

trale Vallox wyposa one w niezwykle wygod-
n  dla u ytkownika automatyk  My Vallox 
oraz doskona y system filtracji powietrza.

FILTRACJA POWIETRZA 
W centralach Vallox stosowane s  filtry o ró -
nych klasach filtracji. Na nawiewie powie-
trza do pomieszcze  znajduj  si : filtr klasy 
G4 (tzw. wst pny) oraz filtr klasy F7 (zaleca-
ny zw aszcza dla osob z alergiami). Natomiast 
na wywiewie powietrza zu ytego z pomiesz-
cze  filtr klasy G4 (zabezpieczaj cy wymien-
nik ciep a przed zabrudzeniem).

Filtr klasy F7 w 100% filtruje zanieczysz-
czenia m.in.:

– PM 2,5 m jest to py  zawieszony drob-
ny, który wg WHO jest najbardziej szko-
dliwy dla zdrowia cz owieka spo ród in-
nych zanieczyszcze  atmosferycznych. 
D ugotrwa e nara enie na jego dzia anie po-
woduje skrócenie redniej d ugo ci ycia, 
a krótkotrwa a ekspozycja mo e skutkowa
chorobami uk adu oddechowego i kr enia. 
– PM 10 m, którego g ównym ród em 
w powietrzu europejskim jest emisja ze 
spalania paliw sta ych (w giel, drewno, 
biomasa) w domowych systemach grzew-
czych, oraz zanieczyszczenia z pojazdów 
w ruchu drogowym.
Filtr klasy G4 w 100% filtruje zanieczysz-

czenia PM10 (opis j.w.).

CZYSTE I WIE E
POWIETRZE DZI KI 
NOWOCZESNEJ 
TECHNOLOGII
Vallox oferuje wszystko, czego potrzebujesz 
do stworzenia doskona ego systemu wentyla-
cji. Jednostki wentylacyjne Vallox MV posia-
daj  zintegrowany czujnik wilgotno ci, któ-
ry monitoruje poziom wilgotno ci w domu 
i automatycznie adaptuje system wentylacji 
do osi gni cia optymalnego poziomu celem 
stworzenia jak najlepszych warunków dla 
u ytkownika i zaoszcz dzenia jak najwi k-
szej ilo ci energii. Zapewnia to utrzymanie 
dobrej jako ci powietrza wewn trz pomiesz-
cze  w ka dych warunkach. Wysokosprawny 
aluminiowy wymiennik nie traci ciep a za-
wartego w powietrzu usuwanym z pomiesz-
cze  lecz wykorzystuje to ciep o do podgrza-
nia wie ego powietrza nawiewanego do 
pomieszcze  z zewn trz.

Ponadto, urz dzenie wyposa one jest 
w funkcj  automatycznego „przypominania” 
o wymianie filtrów. System jest tak skuteczny 
i prosty jak to tylko mo liwe.

Jednostki Vallox zosta y zaprojektowane 
i wykonane w Finlandii, kraju w którym pa-
nuj  surowe warunki klimatyczne. Dzi ki 
temu jednostki b d  dobrze si  sprawdza y
w ka dym klimacie. 

Najpopularniejsze centrale Vallox:
Vallox 096 MV (wydatek 345 m3/h, budy-

nek do 130 m2)
Vallox 110 MV (wydatek 407 m3/h, budy-

nek do 170 m2)
Vallox 145 MV (wydatek 558 m3/h, budy-

nek do 250 m2)
Vallox 245 MV (wydatek 1008 m3/h, budy-

nek powy ej 300 m2)
Rekuperatory Vallox s  obj te 5-cio letni

gwarancj !
Po wi cej informacji zapraszamy na na-

sz  stron  www.went-dom.pl lub do e-sklepu 
www.wentylator.co. 

Wybierz Vallox i oddychaj swobodnie!
W ostatnich latach zauwa yli my 
du y wzrost wiadomo ci Polaków 
w zakresie jako ci powietrza. Jest 
to z pewno ci  zwi zane z coraz 
cz stszym poruszaniem w mediach 
tematu zanieczyszczenia powietrza 
zewn trznego. SMOG odczuwamy 
na sobie, bez adnych urz dze  do 
pomiaru, otwieraj c okno czy wy-
chodz c z domu. Wiemy, e popra-
wa jako ci powietrza zewn trznego 
to proces d ugotrwa y. Wiemy co 
powinni my robi  by zminimalizowa
jego zanieczyszczanie. Nie wszyscy 
wiedz  jednak, e powietrze którym 
oddychamy w domu mo e by  wol-
ne od zanieczyszcze  i SMOGU ju
teraz!
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Filtr F7 nowy / po 4 miesi cach eksploatacji 

Filtr G4 nowy/po 4 miesi cach eksploatacji
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