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Prezentacja firmowa

Centrale rekuperacyjne Renovent HR produ-

kowane s  przez Brink Climate Systems B.V. 

z Holandii. Urz dzenie te s  wysoce zaawan-

sowanymi rekuperatorami, specjalnie skon-

struowanymi w celu minimalnego zu ycia 

energii i zapewnienia maksymalnego komfor-

tu. Mikroprocesorowy sterownik monitoruje 

bezpiecze stwo pracy urz dzenia i zapewnia 

sta  jako  powietrza zgodnie z nastawiony-

mi warto ciami.

Renovent HR 

jest dost pny 

w dwóch 

wersjach:

Medium o wy-

dajno ci do 

300 m3/h przy 

150 Pa opo-

ru przep ywu 

w przewodach,

Large o wy-

dajno ci 

do 400 m3/h przy 150 Pa oporu przep ywu 

w przewodach. 

Rekuperatory Renovent HR s  urz dzeniami 

najnowszej generacji i charakteryzuj  si :

bezstopniow  regulacj  przep ywu powie-

trza sterowan  przez panel sterowania,

wska nikiem zabrudzenia filtra w urz dze-

niu i mo liwo ci  pod czenia wska nika 

w regulatorze 3-stopniowym,

ca kowicie nowym systemem ochrony przed 

niskimi temperaturami pozwalaj cym na 

optymaln  prac  nawet przy bardzo niskich 

temperaturach powietrza zewn trznego,

ograniczon  emisj  ha asu,

automatycznym by-passem – wentylacj  bez 

odzysku ciep a (latem).

Centrale Aventis produkowane s  przez czesk

firm  2VV. Urz dzenia tego producenta mog

by  z powodzeniem stosowane do wentylacji 

biur, mniejszych sklepów, kawiarni, restaura-

cji, hal sportowych i wsz dzie tam, gdzie wy-

magana jest wentylacja nawiewno-wywiew-

na. Centrale rekuperacyjne Aventis osi gaj

sprawno  od 80 do 90%. 

Centrale wyst puj  w dwóch wielko ciach:

HRB 10 do 1250 m3/h,

HRB 20 do 2400 m3/h.

Bardzo wa n  cech  central Aventis jest ich 

wysoko , która w obu modelach wynosi wy-

cznie 360 mm, co pozwala na atwe ukry-

cie urz dze  w przestrzeni nad sufitem pod-

wieszanym. Dodatkowym atutem jest to, e

centrale s  dostarczane ze zintegrowanym 

uk adem sterowania wyposa onym w zdalny 

regulator.

Rekuperator kompaktowy TEMPERO produko-

wany  jest przez w osk  firm  O.ERRE.

Urz dzenie to doskonale nadaje si  do stoso-

wania w pojedynczych pomieszczeniach i do-

stosowane jest do monta u na cianie lub pa-

nelu; nawiew: 60 m3/h, wyci g 70 m3/h. Seria 

TEMPERO wyposa ona jest w krzy owy wy-

miennik ciep a wykonany z p yt PVC, dwa 

wentylatory od rodkowe z silnikami na o-

yskach lizgowych oraz  obudow  z bia e-

go ABS.

W ofercie wyst puj  trzy modele:

Tempero 100,

Tempero 100T – dodatkowo wyposa one 

w tzw. timer,

Tempero 100PH – wyposa one w nagrzewni-

c  wst pn  o mocy 350 W, która w cza si  au-

tomatycznie, gdy temperatura powietrza na ze-

wn trz spadnie poni ej –5°C.

Korzy ci z zastosowania rekuperatora kom-

paktowego TEMPERO:

 odzysk ciep a do 70%,

równomierne rozprowadzanie temperatury 

w wentylowanym pomieszczeniu,

 wydajny system odzysku ciep a,

atwy sposób monta u,

przystosowanie do kana u o rednicy 

100÷120mm,

 cicha praca,

innowacyjna konstrukcja oraz kompaktowe 

wymiary,

wysoka sprawno  przy niskim zu yciu 

energii.

Firma IGLOTECH dostarcza na rynek komplek-

sowe rozwi zania z dziedziny ch odnictwa, 

klimatyzacji, wentylacji oraz elektrotechniki. 

W ród szerokiej oferty wa ne miejsce zajmuj

urz dzenia do rekuperacji, tj.: Renovent HR, 

AVENTIS oraz TEMPERO.

Urz dzenia rekuperacyjne IGLOTECH

IGLOTECH

ul. Toru ska 41, 82-500 Kwidzyn

tel. 055 645 73 00, faks 055 645 73 28

infolinia: 0 801 000 120

e-mail: kwidzyn@iglotech.com.pl
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