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REKUPERATOR – CENTRALA NAWIEWNO-W Y WIEWNA 
Z ODZYSKIEM CIEPŁA

 ZALETY
Centrale wentylacyjne (tzw. rekuperatory) umożliwiają komfortową wentyla-
cję pomieszczeń z jednoczesnym odzyskiem ciepła (60% - 90%) z powietrza 
usuwanego z budynku; zapewniają przy tym znaczną oszczędność energii 
zużywanej do ogrzewania pomieszczeń oraz zapobiegają zawilgoceniu okien 
i ścian w sezonie grzewczym, szybką eliminację nadmiaru wilgoci z łazienki, 
pralni lub sauny oraz zmniejszenie natężenia hałasu dochodzącego z zewnątrz 
poprzez wyeliminowanie konieczności otwierania okien; zalecane są dla osób 
cierpiących na alergie i chorych na astmę; inne zalety central wentylacyjnych 
z odzyskiem ciepła to szeroka gama dostępnych modeli (w zależności od 
potrzeb klienta), prostota obsługi, estetyka wykonania oraz bogate wyposaże-
nie dodatkowe; centrale są kompletnymi jednostkami dla wentylacji domów, 
mieszkań i lokali użytkowych; wybór konkretnego modelu centrali uwarun-
kowany jest wielkością i przeznaczeniem budynku oraz preferencjami klienta;  
pomiar i dostawa gratis

 CHARAKTERYSTYKA
Centrale są dostarczane w całkowicie izolowanej obudowie wraz z kompletem 
sterowania (wyposażenie standardowe większości modeli), odśrodkowymi wen-
tylatorami na nawiewie i wywiewie, krzyżowym, rotacyjnym lub przeciwprądo-
wym wymiennikiem ciepła i kompletem filtrów
Jednostki (w zależności od modelu) posiadają blok letni lub automatyczny 
bypass; jednostka wyposażona w bypass automatycznie będzie się przełączać 
pomiędzy normalną pracą z odzyskiem ciepła a pracą letnią bez odzysku; 
rozwiązanie to pozwala na automatyczny odzysk wewnętrznego chłodnego 
powietrza
Panele sterowania są eleganckie, funkcjonalne i łatwe w obsłudze, wyposażone 
są w ręczne przyciski do ustawiania wydatku powietrza i temperatury powietrza 
nawiewanego; dyskretne lampki kontrolne pokazują wybrane ustawienia, dzia-
łanie elektrycznej lub wodnej nagrzewnicy lub czas na wymianę filtrów; menu 
alarmowe pokazuje możliwe niesprawności pracy centrali; większość paneli steru-
jących wyposażona jest również w tygodniowy programator, pozwalający na usta-
wienie trybu pracy centrali w poszczególnych porach każdego z dni tygodnia

 INFORMACJE DODATKOWE
Gwarancja: 24 miesiące
Usługi: doradztwo techniczne, projektowanie, montaż
Pozostała oferta: l wentylatory do montażu w łazienkach, pralniach, pomiesz-
czeniach mieszkalnych i biurowych l wentylatory kanałowe l wentylatory 

dachowe (oddymiające) l wentylatory do rozprowadzania ciepłego powie-
trza z kominka l wentylatory osiowe i promieniowe l wentylatory Helios l 
nagrzewnice l kurtyny powietrzne l klapy i zawory ppoż. l osprzęt wentyla-
cyjny: kanały, rury spiro, anemostaty, kształtki, filtry itp. l ręcznie wykonywane 
kratki ze stali nierdzewnej l klimatyzatory

CENTRUM PROFESJONALNEJ WENTYLACJI
ul. Bartycka 26, pawilon 29, 00-716 Warszawa

tel. 22 435 79 20, faks 22 435 79 21, tel. kom. 0695 479 674
www.went-dom.pl, e-mail: went@went-dom.pl

* m2 powierzchni użytkowej x średnia wysokość pomieszczeń

KUBATURA 
BUDYNKU* MODEL RODZAJ WYMIENNIKA 

CIEPŁA
KRAJ 

PRODUKCJI

do 250 m3

VR 250
rotacyjny (obrotowy)

Szwecja
REGO 200VE

Litwa
REGO 250PE
VALLOX 75 W krzyżowy aluminiowy Finlandia

HELIOS KWL 230 Roto rotacyjny
Niemcy

HELIOS KWL 250 krzyżowy aluminiowy  

do 300 m3

VALLOX 95
krzyżowy aluminiowy

Finlandia
VX 250 Szwecja

HELIOS KWL EC 300 Eco
przeciwprądowy aluminiowy Niemcy

HELIOS KWL EC 300 Pro
VALLOX 90 przeciwprądowy aluminiowy Finlandia

do 450 m3

VALLOX DIGIT 2
krzyżowy aluminiowy

Finlandia
VX 400

Szwecja
VR 400

rotacyjny (obrotowy)
REGO 400

Litwa
RECU 400 krzyżowy aluminiowy

HELIOS KWLC 350
krzyżowy aluminiowy Niemcy

HELIOS KWL EC 350

do 550 m3

VALLOX 150 przeciwprądowy aluminowy Finlandia
REGO 500 rotacyjny (obrotowy) Litwa

VALLOX 200 przeciwprądowy aluminowy Finlandia
HELIOS KWL EC 450 Eco

przeciwprądowy aluminiowy Niemcy
HELIOS KWL EC 450 Pro

do 800 m3

HELIOS KWLC 650
krzyżowy aluminiowy

Niemcy
RECU 700

Litwa
REGO 700 rotacyjny (obrotowy)

VX 700 krzyżowy aluminiowy
Szwecja

VR 700 rotacyjny (obrotowy)

do 1000 m3

REGO 900 rotacyjny (obrotowy)
Litwa

RECU 900 krzyżowy aluminiowy

VALLOX 280 podwójny krzyżowy 
aluminiowy Finlandia

HELIOS KWLC 1200 krzyżowy Niemcy
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