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Decyduj c si  na wybudowanie domu zgod-
nie z wytycznymi NFO iGW dotycz cymi 
dop at do kredytów na domy energooszcz d-
ne i pasywne, musimy pami ta , e spe -
ni  je mo emy tylko w przypadku wyposa-
enia budynku w mechaniczn  wentylacj

nawiewno-wywiewn  z odzyskiem ciep a. 
Wymagania te odnosz  zarówno do instala-
cji, jak i jej poszczególnych elementów, naj-
wa niejszymi z nich s  jednak sprawno
odzysku ciep a w wymienniku, sprawno ci 
wentylatorów oraz mo liwo ci sterowania 
prac  centrali wentylacyjnej.

Wytyczne odnosz ce si  do tych parame-
trów s  bardzo wysokie, jednak gwarantuj ,
e oszcz dno ci w zu yciu energii do ogrze-

wania b d  wi ksze ni  koszty pracy cen-
trali wentylacyjnej.

Zastosowanie centralnej wentylacji me-
chanicznej zapewniania sta y dop yw wie-
ego i skuteczne usuwanie powietrza za-

nieczyszczonego niezale nie od pogody 
(w przeciwie stwie od wentylacji grawita-
cyjnej). Wyposa enie centrali w filtry za-
pewnia dop yw czystego powietrza, wolne-
go od wszelkich zanieczyszcze , insektów, 
py u, smogu i alergenów. Sta y przep yw po-
wietrza w budynku zapewnia likwidacj
nadmiernej ilo ci wilgoci, a brak koniecz-
no ci otwierania okien ogranicza przeci gi 
oraz ha as uliczny.

Certyfikowana centrala wentylacyjna jako 
„serce” energooszcz dnego systemu
Propozycj  firmy VENTS GROUP dla miesz-
ka ców budynków energooszcz dnych jest 
rekuperator VUT 350 VB EC. Urz dzenie to 
otrzyma o certyfikat zgodno ci ze standar-
dami programów dla domów energooszcz d-
nych NF15 i NF40 wspó finansowanych 
przez NFO iGW, które zosta y potwier-
dzone certyfikatem Instytut Technologii 
Eksploatacji Pa stwowego Instytutu 
Badawczego w Radomiu. 

Spe nienie tak wygórowanych wymaga
mog o zosta  osi gni te tylko przez zastoso-
wanie najwy szej jako ci podzespo ów, któ-
re s  precyzyjnie wykonane i dopasowane.
Centrala VUT 350 VB EC zapewnia na-
wiew wie ego i czystego powietrza (filtr 
klasy F7) w ilo ci do 415 m3/h, co umo -
liwia na uzyskanie efektywnej wentylacji 
w budynku o powierzchni wynosz cej do 

313 m2. Zamontowany w urz dzeniu prze-
ciwpr dowy wymiennik z polistyrenu po-
zwala na odzysk ciep a z powietrza na 
poziomie do 98%. Zastosowanie innowa-
cyjnych, wysokosprawnych silników elek-
tro komutatorowych pr du sta ego (EC) wy-
posa onych w zewn trzny wirnik i wygi te 
do ty u opatki, umo liwia wysok  wydaj-
no  i regulacj  w pe nym zakresie pr dko-
ci obrotowej, przy bardzo niskim zu yciu 

energii elektrycznej. Centrala jest zabezpie-
czona termicznie 40 mm warstw  prasowa-
nej we ny mineralnej. Rekuperator wypo-
sa ony jest tak e w by-pass pozwalaj cy na 
dop yw ch odnego, rze kiego powietrza do 
budynku z zewn trz oraz system zabezpie-
czaj cy urz dzenie przed zamarzni ciem. 
Wyposa eniem opcjonalnym jest kana o-
wa nagrzewnica wst pna, stanowi ca do-
datkowe zabezpieczenie wymiennika ciep a
przed oszronieniem. Urz dzenie jest tak e
przystosowane do wspó pracy z ch odnic
freonow  oraz czujnikami wilgotno ci. 

Dodatkowe atuty – pe na sterowalno  sys-
temem zarówno w domu, jak i poza nim
Wa nym elementem dla u ytkowni-
ka jest prosta, intuicyjna obs uga centra-
li. Sterowanie jej prac  umo liwia dotyko-
wy ciek okrystaliczny panel steruj cy (A11). 
U ytkownik mo e w ka dej chwili w czy /
wy czy  urz dzenie, zmieni  pr dko  ob-
rotow  wentylatorów w zakresie 0–100%, 

skorygowa  warto  zadanej temperatury 
w pomieszczeniu, czy poziomu wilgotno ci 
powietrza. Ponadto mo e zaplanowa  prac
centrali za pomoc  kalendarza z programa-
torem dobowym oraz tygodniowym. Panel 
sterowania wy wietla tak e informacje 
o ewentualnych awariach, przypomina rów-
nie  o konieczno ci wymiany filtrów. 

Dodatkow  opcj  jest mo liwo  wbudowa-
nia modu u WiFi z aplikacj SmartVent 1.0,
która po zainstalowaniu na smartfonie po-
zwala na zdalny podgl d pracy centrali, tem-
peratur, ustawie  oraz sterowanie biegami 
i kilkoma u ytecznymi funkcjami, takimi jak: 
kominek, wietrzenie, poza domem.

Szczegó owe informacje o centralach 
certyfikowanych na www.vents-group.pl
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System wentylacji w domu energooszcz dnym 
zgodny z programem NF15 I NF40

Budowa i zasada dzia ania centrali VENTS VUT 350 VB EC A11

Panel 
sterowania 
A11
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