


Systemy wentylacyjne
z premią!

„Prawidłowa wentylacja 
pomieszczeń podnosi komfort 
w budynku (odpowiedni obieg 
i filtracja powietrza, usuwanie 
nieprzyjemnych zapachów  
i wilgoci) przy jednoczesnej  
redukcji kosztów ogrzewania 
i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej dzięki rekuperacji“.
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LWZ 304/404 SOL
› Wysoka sprawność odzysku ciepła z wentylacji do 90%.
› 235-litrowy zasobnik ciepłej wody.
› Wbudowany wymiennik ciepła do podłączenia kolektorów słonecznych  

(model  LWZ…SOL).
› Wbudowana pompa ciepła powietrze-woda.

  Korzyści dla Twojego domu

› Kompaktowa centrala grzewczo-wentylacyjna z funkcjami 

 centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody  

i wentylacji.

› Bardzo wysoka sprawność energetyczna we wszystkich 

funkcjach.

› Intuicyjny panel obsługowy w języku polskim.

› Indywidualny dobór programów.

Kompaktowa multicentrala | Kompletny system LWZ (ogrzewanie, przygotowanie 
c.w.u., wentylacja) jako urządzenie kompaktowe, jest rozwiązaniem komfortowym  
i energooszczędnym. Centrale grzewcze LWZ 304|404 zostały skonstruowane z myślą  
o budynkach energooszczędnych oraz pasywnych. Urządzenia zapewniają oszczędne zużycie 
energii na ogrzewanie przy równoczesnym stałym dopływie świeżego powietrza, utrzymaniu 
prawidłowej temperatury pomieszczeń i odpowiedniej do potrzeb ilości c.w.u. o właściwej 
temperaturze. Odzysk ciepta z powietrza odprowadzanego odbywa się w wymienniku o spec-
jalnej konstrukcji, w trzech etapach: krzyżowym, przeciwprądowym i ponownie krzyżowym. 
Dzięki takiej konstrukcji wymiennika uzyskuje się bardzo wysokie sprawności odzysku ciepła. 
Wbudowana pompa ciepła powietrze/woda utrzymuje odpowiednią temperaturę przez 
współpracę z wodną instalacją c.o. oraz służy do przygotowania c.w.u. w wbudowanym, 
izolowanym, 235-litrowym zasobniku. Zintegrowana automatyka sterująca, uwzględniająca 
temperatury: zewnętrzną, pomieszczeń oraz c.w.u., obsługuje dwa obiegi grzewcze oraz 
wentylatory zapewniając optymalne warunki ogrzewania i przygotowania c.w.u. oraz wen-
tylacji. Szereg programów umożliwia dostosowanie systemu grzewczego i wentylacyjnego 
do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Obsługa, jak i programowanie systemu sterowania, 
odbywa się w języku polskim. Model LWZ ... SOL został dodatkowo wyposażony w wymiennik 
ciepła do podłączenia kolektorów słonecznych.

Kompaktowa centrala grzewczo - wentylacyjna. 
Wentylacja, c.o., chłodzenie, c.w.u. 

LWZ 304/404 SOL



Kompaktowa centrala grzewczo - wentylacyjna. 
Wentylacja, c.o., chłodzenie, c.w.u. 

Świeże powietrze dla domu | Urządzenie LWA 252|LWA 252 SOL zostało zaprojektowane dla
budynków od 100 m² z decentralną wentylacją (wyciągową, jednorurową) z odzyskiem ciepła 
przy jednoczesnej produkcji c.w.u. Wbudowana pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza 
wywiewanego i przekazuje do 303/290 - litrowego zasobnika c.w.u. Dolnym źródłem ciepła 
jest powietrze wentylacyjne o temperaturze od +15°C do +35°C. Wydajność powietrza dla 
trybu wentylacji mieści się w przedziale 80–300 m³/h. Pobór mocy elektrycznej jest bardzo 
niski, około 0,43 kW (P20/Wilg.58/W45), co daje bardzo korzystny współczynnik efektywności 
pompy ciepła 3,125 (EN 14511). Wbudowana w zasobnik grzałka elektryczna pozwala na 
uzyskanie wody o temperaturze maksymalnej nawet +65°C. Zalety tego systemu leżą głównie  
w redukcji kosztów instalacji, ponieważ decentralny dopływ powietrza nie wymaga montażu 
przewodów wentylacyjnych. System jest ekonomiczny w eksploatacji i inwestycji. Ciepło  
zawarte w powietrzu wywiewanym z pomieszczeń zostaje powtórnie wykorzystane do ogrza-
nia ciepłej wody użytkowej. W wersji LWA 252 SOL znajduje się dodatkowo wężownica do  
hydraulicznego podłączenia kolektora słonecznego lub dowolnego, innego źródła ciepła,  
np. kotła c.o.. Dodatkowe korzyści wynikające z zastosowania urządzenia to: wspomaganie 
wentylacji grawitacyjnej, efekt chłodzenia czy osuszania wilgotnych pomieszczeń.

Wentylacja z premią!
Ciepła woda za darmo.

LWA 252

LWA 252 | LWA 252 SOL
› Pompa ciepła powietrze/woda zintegrowana z zasobnikiem c.w.u.
› Dodatkowa wężownica (wersja LWA 252 SOL) umożliwia podłączenie  

np. kolektora słonecznego lub kotła c.o.
› Niski pobór mocy elektrycznej.
› Nie wymaga skomplikowanych instalacji.

  Korzyści dla Twojego domu

› Kompaktowe urządzenie z funcją wentylacji  

i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

› Dopływ świeżego powietrza z zewnątrz.

› Wysoki komfort ciepłej wody.
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LWA 100

LWA 100
› Decentralny system wentylacji.
› Ogrzewanie wody do 55°C przez pompę ciapła.

  Korzyści dla Twojego domu

› Kompaktowe urządzenie z funkcjami: 

wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

› 3 tryby pracy wentylacji: dzienny, party, obniżony.

› Świeże powietrze bezpośrednio z zewnątrz.

Komfortowe powietrze | Wiszące, kompaktowe urządzenie LWA 100 jest przeznaczone do 
decentralnej wentylacji (60-130 m³/h) oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej w mieszkani-
ach i domach o powierzchni do około 75-80 m². W zwartej i estetycznej obudowie znajduje 
się pompa ciepła, wentylator oraz zbiornik o pojemności 100 litrów z wbudowaną grzałką 
elektryczną (moc 3 kW). LWA 100 jest wyposażone w ultra cichy wentylator, który wytwarza 
podciśnienie w pomieszczeniach. Poprzez system kanałów grawitacyjnych lub indywidualnych 
nawiewników w każdym z pomieszczeń powietrze świeże doprowadza się z zewnątrz. Pompa 
ciepła LWA 100 zasysa ciepłe, zużyte powietrze z pomieszczeń i wykorzystuje je do ogrzania 
wody w 100-litrowym zbiorniku do temperatury 55°C. Maksymalna temperatura 85°C osiągana 
jest przez wbudowaną grzałkę. Zadana wartość jest nastawiana przy pomocy pokrętła regu-
latora temperatury. W dolnej części urządzenia znajduje się również 3-stopniowy przełącznik 
obrotowy wentylatora, pozwalający na sterowanie ilością powietrza przetłaczanego przez 
wymiennik ciepła. Użytkownik ma do dyspozycji 3 tryby pracy: normalny – dzienny, party –  
w przypadku większego zapotrzebowania na wymianę powietrza oraz tryb obniżony, stosowany 
np. w przypadku dłuższego wyjazdu. Użytkownik nie jest zmuszony do montowania kosztownych 
i wielkich gabarytowo systemów do centralnej wentylacji. Kompaktowa konstrukcja wykona-
na jest z najwyższej jakości komponentów. Niewielkie wymiary i estetyczny wygląd LWA 100  
stanowi o niezwykłości i atrakcyjności urządzenia na rynku.

Odzysk ciepła dla komfortu
ciepłej wody użytkowej

Panel obsługowy został wyposażony w czujniki pracy 
sprężarki i wentylatora, regulator temperatury oraz 
przycisk grzałki. Dzięki temu obsługa urzadzenia jest 
nieskomplikowana i komfortowa. 



LWZ 370 plus

LWZ 170-370 plus
› Trzystopniowa nastawa obrotów.
› Wysoka sprawność do ok. 90%.
› Wymiennik wykonany ze specjalnych komponentów o podwyższonym współczynniku 

przewodności cieplnej.
› Podwójne filtrowanie powietrza redukuje rozwój roztoczy oraz eliminuje  

dym tytoniowy (klasa filtra G3).
› Wbudowany by-pass w LWZ 170/270/370 wersja plus.
› Cicha praca, cichobieżne wentylatory.

  Korzyści dla Twojego domu

› Redukcja strat wentylacyjnych ogranicza 

zapotrzebowanie energetyczne budynku.

› Stały dopływ świeżego powietrza.

› Montaż naścienny lub stojący.

Ekonomiczy odzysk energii | Centrala wentylacyjna z rekuperatorem LWZ 170/270/370 plus 
zaopatruje w świeże powietrze całe mieszkanie gwarantując kilkukrotne obniżenie strat wen-
tylacyjnych. Wysokowydajny, przeciwprądowy wymiennik krzyżowy wymienia ciepło pomiędzy
powietrzem zużytym pobieranym z pomieszczeń a powietrzem świeżym pobieranym  
z zewnątrz i dostarczanym do pomieszczeń. Innowacyjne rozwiązanie budowy wymiennika 
zapewnia wysoki współczynnik sprawności aż do 90%. Trzystopniowa regulacja obrotów 
wentylatora pozwala na korektę w zależności od okresowego zapotrzebowania. Bezstopnio-
wa nastawa obrotów dwóch stopni poprawia dopasowanie wydajności do specyfiki obiektu. 
Dowolność miejsca montażu umożliwia stosowanie tych urządzeń w nowych i moderni-
zowanych mieszkaniach i domach. Charakteryzują się wyjątkowo niskim zużyciem energii 
elektrycznej oraz bardzo cichą pracą. Idealne do wentylacji powierzchni dochodzących aż do 
350 m² (LWZ370 plus). Wymienialne filtry w kanałach ssących i nadmuchowych dokładnie 
oczyszczają powietrze nawiewane do pomieszczeń. Pobieranie powietrza z kuchni i łazienek 
gwarantuje szybkie oczyszczenie z pary wodnej i niepożądanych zapachów.

Dobra inwestycja
w zdrowy klimat domu.
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  Korzyści dla Twojego domu

› Tworzywo sztuczne odporne na korozję, bezwonne. 

› Doskonała higiena dystrybucji powietrza. 

› Optymalny podział przepływu powietrza,  

indywidualnie regulowany.

System LVE
› Prosty system wtyczek do szybkiej instalacji (plug-LVE).
› Idealny do komfortowej dystrybucji powietrza.
› Wysoki przepływ powietrza do 45 m³/h.
› Wysoka elastyczność poprzez zastosowanie wielostronnego,  

centralnego rozdzielacza powietrza z czterema przyłączeniami LVE VT 4.

Indywidualna konfiguracja | LVE to nowoczesny, płaski, modułowy system kanałów wen-
tylacyjnych, wykonany z najwyższej jakości tworzyw sztucznych. Jest główną częścią całego
systemu wentylacji i służy do komfortowej dystrybucji powietrza nawiewanego i wywie-
wanego z pomieszczeń. Ma decydujący wpływ na komfort, wydajność i higienę wentylacji 
pomieszczeń. Instalacja jest bardzo prosta dzięki systemowi wtyczek plug-LVE. Wszystkie 
komponenty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić swobodną konfigurację 
systemu. Całość składa się z kilkunastu elementów: kanałów wentylacyjnych, rozdzielaczy po-
wietrza, przyłączy podłogowych i ściennych, kratek podłogowych i ściennych, przyłączy, kolan, 
adapterów podłączeniowych. Głównym elementem jest centralny, regulowany rozdzielacz
powietrza z czterema przyłączeniami płaskich kanałów do rozprowadzania powietrza, do
połączenia z urządzeniem wentylacyjnym. Wysoka jakość całego systemu LVE umożliwia 
komfortowa dystrybucję powietrza przy szybkim i prostym montażu nie wymagającym spec-
jalistycznych narzędzi.

Rozprowadź świeże powietrze tam,
gdzie chcesz.

LVE VT 4

Kratki powietrzne o eleganckim wzornictwie dyskretnie 

komponują się w każdym wnętrzu.

LVE FA

LVE WA LVE BF 90



Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

TyP  LWZ 304 SOL LWZ 404 SOL
  230143 230144

Wysokość mm 1870 1870

Szerokość mm 1430 1430

Głębokość mm 812 812

Ciężar urządzenia pustego kg 424 442

Pojemność zasobnika c.w.u. l 235 235

Moc grzewcza pompy ciepła P2/W35 (EN 14511) kW 4,30 6,40

Pobór mocy pompy ciepła P2/W35 (EN 14511) kW 1,26 1,85

COP P2/W35 (EN14511)  3,40 3,46

Przepływ powietrza  

doprowadzonego / odprowadzonego

 

m³/h

 

80 - 300

 

80 - 300

Urządzenia do centralnej wentylacji

TyP  LWZ 170 LWZ 170 plus LWZ 270 LWZ 270 plus LWZ 370 plus
  221234 221235 221236 221237 232033

Wysokość mm 602 602 602 602 765

Szerokość mm 675 675 675 675 675

Głębokość mm 445 525 455 535 564

Ciężar kg 31 35 31 35 38

Pobór mocy W 16–130 16–130 12–230 12–230 196

Przepływ powietrza m³/h 70–250 70–250 70–350 70–350 100-400

Sprawność przy Δt 10°C do % 90 90 90 90 90
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TyP  LWA 100 LWA 252 LWA 252 SOL
  221470 074264 074265

Wysokość mm 1290 1860 1860

Szerokość mm 510 696 696

Głębokość mm 510 735 735

Ciężar kg 65 150 180

Pojemność zasobnika l 100 303 290

Pobór mocy wbudowanej grzałki  

elektrycznej

 

kW

 

3,00

 

1,50

 

1,50

Przepływ powietrza doprowadzanego 

dla trybu wentylacji

 

m³/h

 

60–130

 

80 - 300

 

80 - 300

Moc grzewcza pompy ciepła przy P20/W58)  

i temperaturze c.w.u. 45°C

 

kW

 

0,8

 

1,4

 

1,4

COP (t)  2,8 4,2 4,2

Systemy do wentylacji z funkcją przygotowania c.w.u.

Modułowy system kanałów wentylacyjnych

TyP  LVE VT 4 LVE VV LVE RP 20 LVE FA

Numer katalogowy  231126 231119 231111 231125

Szerokość mm 400 229 130 231

Wysokość mm 90 57 52 122

Długość mm 480 100 20 280
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompletny rozdzielacz powietrza  
z czteroma wyjściami do podłączenia 
płaskich elastycznych kanałów LVE 
RP 20 i jednym przyłączem głównym. 
Wykonany z tworzywa sztucznego 
odpornego na korozję i bezwonnego. 
Wyposażony w otwór rewizyjny  
i 4 klapy do regulacji wielkości  
strumienia przepływu powietrza.

Przedłużka (złączka) kanału głównego 
rozdzielacza powietrza LVE 4. 
 
 
 
 
 
 

Płaski elastyczny kanał powietrzny z 
tworzywa sztucznego o długości 20m. 
 
 
 
 
 
 

Kompletne przyłącze podłogowe  
z tworzywa sztucznego odpornego 
na korozję i bezwonnego. Możliwość 
podłączenia płaskiego elastycznego 
kanału powietrznego LVE RP  
ze wszystkich stron.  
Wymagany osprząt: LVE FG - 231115. 
 



TyP  LVE FG LVE WA LVE WG LVE BH 90
Numer katalogowy  231115 231124 231114 231123

Szerokość mm 150 144 140 98

Wysokość mm 64 150 140 98

Długość mm 350 320 50 207
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kratka podłogowa do przyłącza 
podłogowego LVE FA, odporna  
na obciążenia stopa. 
 
 
 
 
 

Kompletne przyłącze ścienne  
z tworzywa sztucznego odpornego 
na korozję i bezwonnego, z zaślepką 
wylotowego kanału powietrznego. 
Możliwość podłączenia płaskiego 
elastycznego kanału powietrznego 
LVE RP. Wymagany osprzęt: LVE WG 
- 231114. 

Kratka naścienna do przyłącza 
ściennego LVE WA. 
 
 
 
 
 
 

Kolano 90 stopni - pionowe,  
z tworzywa sztucznego do 
podłączenia kanału powietrznego 
LVE RP. 
 
 
 
 

TyP  LVE BF 90 LVE BF 45 LVE BD LVE M
Numer katalogowy  213122 231121 231116 231112

Szerokość mm 250 225 144 130

Wysokość mm 57 57 64 55

Długość mm 250 225 20 115
  
 
 

 
 
 
 

Kolano 90 stopni - poziome,  
z tworzywa sztucznego  
do podłączenia kanału  
powietrznego LVE RP.

Kolano 45 stopni - poziome,  
z tworzywa sztucznego  
do podłączenia kanału  
powietrznego LVE RP.

Zaślepka do zamknięcia  
niewykorzystanych wyjść  
z rozdzielacza powietrza LVE VT 4. 

Złączka umożliwiająca połączenie 
dwóch kanałów powietrznych LVE RP. 
 

TyP  LVE U 180 LVE KF LVE RA LVE RF

Numer katalogowy  231120 231113 231117 231118

Szerokość mm 144 215 143 143

Wysokość mm 69 54 57 57

Długość mm 64 25 47 21
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przejściówka umożliwiająca obrócenie 
kanału powietrznego z tworzywa  
sztucznego LVE RP o 180 stopni. 
 
 
 
 
 

Uchwyt mocujący elastyczny kanał 
powietrzny LVE RP. 
 
 
 
 
 
 

Adapter mocujący (połączeniowy), 
umożliwiający połączenie elastyczne-
go przewodu LVE RP z innymi elemen-
tami systemu LVE np. rozdzielaczem 
powietrza LVE VT 4. LVE BH 90, LVE BF 
90, LVE BF 45. 
 
 

Adapter przejściowy do podłączenia 
adaptera mocującego LVE RA  
do innych elementów systemu LVE. 
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