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Centrale rekuperacyjne Neovent PE wy-

ró niaj  si  niskim zu yciem energii elek-

trycznej oraz bardzo cich  prac , dzi ki za-

stosowaniu wentylatorów z silnikami EC. 

Dedykowany do centrali PE Comfort ste-

rownik ma szereg funkcji umo liwiaj cych 

sterowanie central  oraz  urz dzeniami 

wspó pracuj cymi z ni  m.in. gruntowym 

wymiennikiem ciep a (GWC), nagrzew-

nic  elektryczn  wst pn , nagrzewnic

elektryczn  wtórn  / nagrzewnic   wod-

n  wtórn  oraz ch odnic  wodn  / ch odni-

c  freonow . Sterownik ma mo liwo  p yn-

nego sterowania przepustnic  by-passu oraz 

sterowania pomp  ciep a.

Najwa niejsze zalety:

• Energooszcz dno  (wentylatory z silni-

kiem EC)

• Zaawansowany sterownik 

• Wysoka sprawno  odzysku ciep a

Wydajno : 450 m3/h

Spr  dyspozycyjny: 150 Pa

Artyku  promocyjny

ul. Toru ska 41, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 645 73 00

 iglotech@iglotech.com.pl

Skontaktuj si  z nami, dobierzemy

w a ciwe dla Ciebie rozwi zanie

www.iglotech.com.pl

Ekologiczny 
zdrowy dom
Wzrost wiadomo ci, jak wa na jest jako  powietrza, którym oddychamy, powoduje 

ci g y rozwój urz dze  zapewniaj cych wymian  powietrza w pomieszczeniach 

wraz z odzyskiem ciep a. 

W ofercie firmy Iglotech znajduje si  szeroki wybór central rekuperacyjnych 

odpowiednich dla domów jednorodzinnych. 

Centrale Enervent s  wyposa one w obro-

towy wymiennik ciep a, dzi ki któremu na-

st puje odzysk ciep a oraz wilgoci. 

Dobór central odbywa si  za pomoc  pro-

gramu doborowego Energy Optimizer (www.

enervent.com.pl). Najwi kszym zaintereso-

waniem cieszy si  wersja podstawowa tj. bez 

funkcji grzania lub ch odzenia. Dost pne s

równie  modele wzbogacone o nagrzewnic

wodn  lub elektryczn  oraz ch odnic  wod-

n . Oferujemy tak e centrale z zewn trzn

lub wbudowan  pomp  ciep a.

Wszystkie centrale rekuperacyjne standar-

dowo wyposa one s  w filtry klasy F5 oraz 

wentylatory z silnikami EC. Rozbudowany, 

ale prosty w obs udze sterownik EDA posia-

da szereg mo liwo ci do obs ugi centrali 

i wspó pracuj cych z ni  urz dze .

Najwa niejsze zalety:

• Odzysk ciep a i wilgoci

• Najwy sza klasa odzysku ciep a

• Szeroki wybór odpowiedniego modelu 

centrali

Zakres wydajno ci: 50–1400 m3/h

Spr  dyspozycyjny: 125 Pa

Centrale rekuperacyjne ITHO wyró nia 

wysoka sprawno  termiczna: 96,2%, nie-

wielka waga (jedynie 24 kg) i ma e rozmiary. 

Standardowo wyposa ona jest w bezprzewo-

dowy sterownik 3-biegowy z timerem, auto-

matyczny zawór by-passu oraz zabezpiecze-

nie przeciwzamro eniowe. 

Najwa niejsze zalety:

• Bardzo wysoka sprawno  termiczna

• Najni szy wspó czynnik SFP (w a ciwa 

moc wentylatora)

• atwy monta  i obs uga

Wydajno : 325 m3/h

Spr  dyspozycyjny: 150 Pa

Centrala rekuperacyjna Neovent Centrala rekuperacyjna Enervent Centrala rekuperacyjna ITHO

z wymiennikiem krzy owo-przeciwpr dowym z wymiennikiem obrotowym z wymiennikiem krzy owo-przeciwpr dowym

Energooszcz dno Odzysk ciep a i wilgoci Wysoka sprawno
w niskiej cenie


