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Wszystkie centrale produkcji TechFor wyposa one s  w jedn  zu-
nifikowan  automatyk , oraz programowalny sterownik PRO. 
Automatyka ta umo liwia sterowanie jednostkami wyposa onymi 
w nagrzewnic  elektryczn  lub wodn , oraz umo liwia pod czenie 
szeregu urz dze  peryferyjnych np. czujników CO2 lub wilgotno ci. 
Ka da z central wyposa ona jest w zintegrowany By-Pass z funk-
cj  „lato-zima”. Sterowanie wydajno ci  centrali oparte jest na bazie 
procentowego zwi kszania lub zmniejszania obrotów wentylatorów. 
Dodatkowo centrala mo e wspó pracowa  z okapem kuchennym, 
odkurzaczem centralnym lub kominkiem, dostosowuj c wydajno
do potrzeb wynikaj cych z dzia ania tych urz dze . Centrala mo e
równie  sterowa  GWC. W rekuperatorach produkcji TechFor, zasto-
sowano wymienniki przeciwpr dowe produkcji holenderskiej fir-
my RecAir, wiatowego lidera w dziedzinie produkcji p ytowych 
wymienników ciep a. Wymienniki przeciwpr dowe, zaliczaj  si
do grupy wymienników rekuperacyjnych o najwy szej sprawno-

ci temperaturowej si gaj cej 92%. Zastosowanie tworzywowego 
wymiennika podyktowane jest jego odporno ci  na korozj , atwo-
ci  czyszczenia, oraz zwi kszon  wytrzyma o ci  mechaniczn .

Konstrukcja wymiennika p ytowego separuje powietrze „zu yte” 
od „ wie ego” gwarantuj c optymalny komfort wewn trz budyn-
ku, niweluj c ryzyko „podmieszania”. W urz dzeniach TechFor wy-
korzystano wentylatory wykonane w technologii EC wyposa one
w elektroniczny uk ad regulacji obrotów, który optymalizuje obro-
ty wentylatora w stosunku do zadanej wydajno ci. Funkcja ta powo-
duje zwi kszenie oszcz dno ci zu ycia energii elektrycznej. Silniki 
EC charakteryzuj  si  znacznie cichsz  prac , oraz du o wy sz
trwa o ci  i niezawodno ci  w stosunku do swoich poprzedników 
AC. Wentylatory EC spe niaj  wymagania normy ERP-2015.

Do sterowania centralami TechFor wykorzystywany jest panel PRO, 
umo liwiaj cy pe n  kontrol  urz dzenia w intuicyjny sposób. 
Sterownik PRO umo liwia ustawienie do czterech trybów pracy 
urz dzenia w ci gu dnia, oraz pozwala na zaprogramowanie ka -
dego dnia z osobna. W g ównym menu ustawiamy obroty wentyla-
tora, oraz oczekiwan  temperatur  powietrza w pomieszczeniu. Na 
wy wietlaczu sterownika PRO mo emy równie  obserwowa , czy 
By-Pass jest otwar-
ty lub zamkni -
ty, oraz czy w czo-
na jest nagrzewnica. 
Dodatkowo mamy 
mo liwo  obser-
wowania temp. na 
ka dym z czterech 
kró ców, co umo -
liwia nam wylicze-
nie sprawno ci urz -
dzenia.
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Rekuperatory TechFor

WENT

Rekuperatory TechFor to zaawansowane urz dzenia b d ce zwie czeniem kilkuletniej pracy zespo u in ynierów 
specjalizuj cych si  w dziedzinie wentylacji i odzysku ciep a. Wyposa one w podzespo y renomowanych marek ta-
kich jak EBM Papst i Recair, oraz wyposa one w dedykowan  automatyk , stanowi  odpowied  na aktualne zapo-
trzebowanie naszego rynku. Kompaktowe centrale TechFor wyst puj  w typoszeregu 400, 700 oraz 1000 m3/h.
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