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Dobrze wykonany system wenty-
lacyjny odpowiada za wymia-
n  powietrza w domu, usuwa 

zanieczyszczenia, a nawet zapobiega po-
wstawaniu wilgoci. Jej nadmiar sprzy-
ja powstaniu grzyba i ple ni na cianach, 
co przek ada si  na z e samopoczucie do-
mowników – uczucie zm czenia, bóle g o-
wy. Zanieczyszczone powietrze utrud-
nia równie ycie alergikom, którzy na 
co dzie  walcz  z wszelkimi alergenami 
typu roztocza kurzu domowego, py ki.

W sezonie grzewczym znika problem 
z pyleniem traw, natomiast pozostaje su-
che, zanieczyszczone powietrze. Zim
rzadziej te  otwieramy okna, dlatego wa -
ne jest zapewnienie wie ego powietrza 
w tym okresie. 

Rekuperatory Neovent KNV LUX z od-
zyskiem ciep a to kompletne urz dzenia 
dbaj ce o mechaniczn  wymian  powie-
trza z jednoczesnym odzyskiem ciep a, 
filtracj  oraz ogrzewaniem powietrza na-
wiewanego w pomieszczeniach typu: 
domy jednorodzinne, budynki mieszkal-
ne, sklepy, restauracje i inne obiekty u y-
teczno ci publicznej.

Zadaniem central z odzyskiem ciep a
jest doprowadzenie wie ego powietrza do 
domu. W centrali znajduj  si  dwa wenty-
latory osiowe. Jeden wentylator usuwa za-

nieczyszczone, ciep e powietrze z domu, 
a drugi dostarcza czyste powietrze z ze-
wn trz. Oba strumienie zostaj  oczysz-
czone przez filtr i doprowadzane s  do 
wymiennika krzy owego, gdzie ciep o od-
zyskane z powietrza wywiewanego ogrze-
wa powietrze nawiewane.

Taki nawiew powietrza przez wymien-
nik ciep a jest bardzo korzystny w okresie 
zimy. W okresach letnich powietrze nie 
musi by  ogrzewane, dlatego te  wa ne 
jest wyposa enie centrali w by-pass (tzw. 
obej cie). Powoduje on omini cie wymien-
nika w przep ywie powietrza gwarantuj c
tym samym uzyskanie temperatury po-
wietrza zewn trznego w pomieszczeniu. 
By-pass zapobiega podgrzaniu powietrza 
nawiewanego przez powietrze wywiewa-
ne. Przyczynia si  to do mniejszego zu y-
cia energii, gdy  nagrzewnica nie zostaje 
za czona. Centrala wentylacyjna Neovent 
posiada automatyczny by-pass, który wy-
korzystuj c zewn trzny czujnik automa-
tycznie go otwiera lub zamyka, co zwi k-
sza wygod  u ytkowania centrali. 

Cechy centrali wentylacyjnej Neovent 
KNV Lux:

Sprawno  odzysku ciep a do 91%.
Energooszcz dne. 
Bardzo cicha praca. 
Kompaktowa obudowa. 
Prosty i elastyczny monta  (w pionie 

lub w poziomie). 
atwe sterowanie. 

Automatyczny By-pass. 
Wa ne przy wyborze rekuperacji jest 

sposób jej sterowania. U ytkownik musi 

mie atwy, intuicyjny panel, który umo -
liwi swobodn  zmian  parametrów pracy. 
Dotykowy sterownik Neovent oprócz in-
tuicyjnego panelu, umo liwia ustawienie 
trzech trybów pracy u ytkownika, moni-
toruje parametry powietrza, reguluje sto-
pie  wykorzystania odzysku ciep a, a tak-
e umo liwia ustawienia tygodniowego 

harmonogramu pracy. Dodatkowo, sterow-
nik wspó pracuje z gruntowym wymien-
nikiem ciep a GWC. 

Nowoczesny system sterowania spra-
wia, e centrala wentylacyjna z odzy-
skiem ciep a jest ch tnie wybierana nie 
tylko do domów, ale tak e do biur, restau-
racji czy sklepów. 

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep a Neovent KNV LUX – wie e powietrze w Twoim domu

Zastosowanie central 
wentylacyjnych w domach staje 
si  coraz bardziej popularne. 
Zapewnienie wie ego powietrza 
przez ca y rok, przy niskich 
kosztach eksploatacji i atwej 
obs udze centrali przyczynia si  do 
coraz wi kszego zainteresowania 
takim rozwi zaniem. 
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