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WENTYLACJA  I  KLIMATYZACJA

Z A S T O S O W A N I E
Do wentylacji mechanicznej domów jednorodzinnych, biur, kawiarni, restauracji, sal
konferencyjnych i innych pomieszczeń.

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Seria RECU

Centrale wentylacyjne z krzyżowym rekuperatorem ciepła. Ich wydajność kształtu-
je się w zakresie od 300 m3/h do 4000 m3/h. Dzięki zastosowaniu w centralach
RECU aluminiowych krzyżowych wymienników, produkowanych przez szwedzką
firmę HEATEX, uzyskana została optymalizację pracy rekuperatora. Wymienniki za-
stosowane w centralach AMALVA charakteryzują się niskimi oporami przepływu, od-
zyskiem ciepła 60% oraz łatwą eksploatacją (możliwość szybkiego demontażu).
Urządzenia są wyposażone w nagrzewnice elektryczne lub wodne.
Cechą charakterystyczną central z wymiennikami krzyżowymi jest wykroplenie na
wymienniku pary wodnej z powietrza, które jest wyciągane. Skropliny są następnie
odprowadzane do kanalizacji. W ten sposób centrala z wymiennikiem krzyżowym
znacząco obniża poziom wilgotności w budynku. Inną również ważną cechą tego
typu central jest 100% separacja powietrza wyrzucanego od nawiewanego.

Seria REGO
Typoszereg central wentylacyjnych z obrotowym wymiennikiem ciepła. Wydajność
central tej serii kształtuje się w zakresie od 250 m3/h do 4000 m3/h. Współczyn-
nik sprawności central REGO z obrotowym wymiennikiem ciepła sięga 85%. Ogrom-
ną zaletą rotora jest zdolność pochłaniania wilgoci z powietrza wyciąganego (ok.
90%) i oddawanie jej do powietrza nawiewanego. Jest to bardzo korzystne podczas
trwania sezonu grzewczego, gdy powietrze w pomieszczeniach jest szczególnie
suche. Na korzyść centrali z wymiennikiem obrotowym, należy również zaliczyć brak
konieczności stosowania kaset letnich. Dodatkową zaletą stosowania central z ro-
torem jest brak wykroplenia, którego nie sposób uniknąć w centralach z wymienni-

kami krzyżowymi. Ułatwia to znacznie montaż urządzeń, gdyż nie ma potrzeby ro-
bienia instalacji odprowadzenia skroplin. Urządzenia są wyposażone w nagrzewni-
ce elektryczne lub wodne. W standardowym wykonaniu central REGO zamonto-
wana jest fabrycznie zaawansowana  automatyka, wyposażona w sterownik z wy-
świetlaczem ciekłokrystalicznym, zabezpieczająca centralę oraz umożliwiająca ste-
rownie parametrami takimi jak: wydajność, temperatura, programowanie tygodnio-
we, tryb lato/zima, komunikaty zabrudzenia filtrów, itp. Centrale są niewiele droż-
sze od central z rekuperatorem krzyżowym (przy wielkościach od 2 000 m3/h ceny
się wyrównują), za to zamontowana w standardzie zaawansowana automatyka uła-
twia sterowanie urządzeniem oraz posiada znacznie więcej funkcji. 

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Dystrybucja: wyłącznym przedstawicielem produktów KOMFOVET na polskim
rynku jest firma Centrum Klima S.A.
Usługi: firma zapewnia doradztwo techniczne, wszelką obsługę sprzedażową jak
również gwarancyjną urządzeń
Więcej informacji na temat central rekuperacyjnych AMALVA, można uzyskać kon-
taktując się bezpośrednio z dystrybutorem lub na stronie internetowej: 
www.centrumklima.pl

Centrale wentylacyjne 
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