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REKUPERÁCIA



DÔVERA V 
SKÚSENOSTI
Značka B-FRESH vznikla na základe dlhoročných skúseností a ako 
reakcia na potreby profesionálov vo vzduchotechnike. Produkty B-
FRESH sa osvedčia všade tam, kde sa vyžaduje vysoká kvalita, 
odolnosť a spoľahlivosť. Všetky zariadenia boli testované 
inžiniermi HVAC a získali vysoké uznanie v prostredí. Dôležitou 
výhodou vzduchotechnických jednotiek je vysoká kvalita za 
rozumnú cenu.





4 3

Ako funguje mechanické vetranie?

Mechanické vetranie je systém potrubí, ktorý slúži na výmenu vzduchu vo vnútri budovy, t.j. odstraňujeme tzv. použitý vzduch a na 
jeho miesto zavádzame nový a čerstvý. Inými slovami, dá sa povedať, že vetrá miestnosti, ale bez nutnosti otvárania okien a bez pocitu 
prievanu. Takéto podobné systémy často vidíme v nákupných centrách alebo veľkých predajniach. Za pohyb vzduchu v potrubí sú 
zodpovedné ventilátory umiestnené vo vzduchotechnickej jednotke.

O vetraní



Fenomén rekuperácie je proces rekuperácie tepelnej energie za účelom jej opätovného využitia. Na tento účel slúži rekuperátor, teda 
zariadenie, ktoré vymieňa vzduch v dome, no teplo zadržiava.

5

Nákres znázorňujúci fungovanie rekuperačného systému počas zimy
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Čo je to rekuperácia?

Rekuperácia je tiež mechanické vetranie, ale s rekuperáciou tepla. Ide o zachytávanie tepla zo vzduchu, ktorý odvádzame z domu, a jeho 
odovzdávanie čerstvému   vzduchu (bez toho, aby sa oba prúdy miešali). Toto je obzvlášť dôležité v zime. Vzduch, ktorého sa chceme 
zbaviť, je teplý. Má izbovú teplotu a vzduch mimo budovy je studený. Ak teda uchováme teplo z použitého vzduchu a prenesieme ho na 
čerstvý vzduch, tak máme vyvetraný dom, ale len s minimálnymi tepelnými stratami. Je to ako ísť von v zime v tričku, aby ste nabrali 
kyslík a vôbec vám nebola zima.
Týmto spôsobom šetríme náklady na vykurovanie domu. No nie je to nádhera?

Rekuperácia



Prevádzka protiprúdového výmenníka v 
rekuperátore B-FRESH

Rekuperácia
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Rekuperátor

Srdcom celého systému je vzduchotechnická jednotka, tzv rekuperátor. Práve tu sa teplo rekuperuje cez zabudovaný výmenník tepla a 
vytvára sa prúd vzduchu. Rekuperátor odsáva použitý vzduch zo "špinavých" miestností ako sú: kúpeľňa, WC, kuchyňa, šatňa a vháňa 
nový vzduch do "čistých" miestností ako sú: obývačka, spálňa, spálňa. Vzduch je filtrovaný v každej fáze. Takto je v našom dome len 
príjemná atmosféra.

Výmenník

Výmenník v rekuperátore zadržiava teplo z odvádzaného vzduchu a odovzdáva ho novému vzduchu privedenému do domu.

Prúd použitého 
vzduchu
z priestorov

Čistá rana
a ohriaty vzduch do 
miestností

Čerstvý vzduch z 
prívodu

Odpadový vzduch

+22 °C

+18 °C

0 °C

+5 °C



Priaznivá klíma
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Ochrana domu a klímy vo vnútri

Zavedenie v súčasnosti používaných energeticky úsporných riešení v stavebníctve malo za následok zhoršenie prírodných podmienok 
vo vnútri miestností. Kompletne utesnené okenné stoly eliminujú doterajší spôsob vetrania budov (žiadny pohyb vzduchu vo vnútri). V 
dôsledku toho sa koncentrujú nežiaduce zložky vo vzduchu, ako je oxid uhličitý a vodná para, ale aj mechanické nečistoty – prachové 
častice a suspendovaný prach.

Príliš veľké nahromadenie vlhkosti zvyčajne vedie ku kondenzácii vodnej pary v miestnostiach, čo vedie k ich veľkému zvlhčeniu. To je 
často vidieť na domácich okenných tabuľách a zrkadlách v kúpeľni. To vedie k rozvoju baktérií a húb, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú 
životné podmienky domácnosti a vážne znižujú kvalitu života v týchto miestnostiach. Môže spôsobiť mnohé vážne ochorenia. V 
opísanej situácii je jediným rozumným riešením systém núteného vetrania, ktorý mechanicky spôsobí výmenu vzduchu s filtráciou.

Kondenzácia vodnej pary

Dom s rekuperáciou je bez znečistenia

Roztoče Smog



Príklad zasklenia okna, bez vetracieho otvoru a bez možnosti otvárania

Mechanické vetranie s rekuperáciou šetrí naše peniaze. Navyše náklady na zhotovenie 
systému je možné výrazne znížiť nákladmi na výstavbu nepotrebných komínov a 
samospádových ventilačných kanálov, ako aj nákupom lacnejších okien bez 
ventilátorov. V dome s rekuperáciou už nepotrebujeme klasické komíny a výustky na 
vetranie.

Gravitačné vetranie odvádza teplo z domu, čo zvyšuje náklady na vykurovanie. Taktiež vyklápacie 
okná v zime odvádzajú veľké množstvo tepla.

Takže kvôli takej veľkej „diere“ v streche teplo neustále 
uniká z domu.

Predstavte si, že sedíte v zime v miestnosti s rozmerom 
otvoru 28 x 28 cm. Koľko energie si myslíš, že takto stratíš?

Určite veľa preto na udržanie správnej teploty v dome musí 
kúrenie produkovať viac tepla, aby sa doplnilo to, čo nám 
uniklo cez vetracie mriežky.

Preto je výroba rekuperačného systému doma taká dôležitá. 
Nielenže máme príjemný vzduch, ale minimalizujeme aj 
tepelné straty vetraním. Toto teplo v dome udrží 
rekuperátor.

Vetranie s rekuperáciou verzus klasické gravitačné vetranie?

Gravitačné vetranie je založené na dosť obmedzenom nekontrolovanom prúdení vzduchu pred domom. Realizuje sa pomocou 
odvetrávacích komínikov, ktoré nie vždy esteticky ladia s naším interiérom a zaberajú časť úžitkovej plochy.

Predpokladajme, že máme klasický dom s dvoma kúpeľňami, WC a kuchyňou. V každej z týchto miestností musí byť vetranie (spolu 
štyri stúpačky). Podľa predpisov musí mať každý z vetracích komínov otvor s rozmermi 14x14 cm. Studený vzduch sa do domu dostáva 
cez ventilátory alebo vyklopené či neutesnené okná. Potom sa zohreje a uniká prieduchovým komínom alebo pootvoreným oknom.

Porovnanie vetrania
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Plocha
784 cm²

28 cm

28
 c

m

Pár výpočtov:
(14 cm x 14 cm) 
x 4 = 784 cm²

√784 = 28 cm



Úspora a pohodlie
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Úspory

Na vetranie rodinných domov používame len jednotky 
s najvyšším stupňom rekuperácie tepla, ako sú modely 
B-FRESH. Okrem toho vyberáme vhodný prúd 
vzduchu pre daný dom a počet členov domácnosti. 
Správne navrhnutý a vyvážený systém vetrania s 
rekuperáciou tepla má priamy vplyv na zníženie 
nákladov na vykurovanie v našom objekte. Napríklad 
počas vykurovacej sezóny trvajúcej cca 7 mesiacov 
môžeme na účtoch za kúrenie ušetriť až 250 EUR 
ročne.

Vzhľadom na prenos energie z odpadového vzduchu 
cez výmenník tepla rekuperátora do prúdu 
privádzaného vzduchu potrebuje dom menej primárnej 
energie. Systém rekuperácie umožňuje znížiť účty za 
kúrenie až o 27 %, pretože pri samospádovom vetraní 
sú tepelné straty z budovy oveľa väčšie, pričom 
rekuperačný systém zabezpečuje, že väčšina tepla 
zostáva v budove.

Pohodlie

Čerstvý vzduch v dome je veľmi dôležitý pre našu 
pohodu. K nášmu pohodliu navyše prispieva aj 
absencia potreby otvárania okien (v zime aj v lete). 
Dom je tichý, pretože vonkajšie zvuky nemôžu 
preniknúť dovnútra. V lete, keď je večer vonku 
chladnejšie, sa rekuperátor automaticky prepne do 
režimu bypass výmenníka a privedie do domu chlad. 
Takto stále nemusíme otvárať okná, takže nás nebudú 
obťažovať komáre, muchy ani hluk. Použitý vzduch je 
navyše neustále odvádzaný z domácnosti spolu so 
zápachom a CO2.

Rekuperátor zaručuje správne vetranie v budovách v 
každej situácii, buduje a reguluje vhodnú mikroklímu 
pre ľudí vo vnútri. Používanie prístrojov B-FRESH 
zabezpečuje čerstvý a zdravý vzduch 24 hodín denne. 
Inštalácia rekuperačného systému v domácnosti je 
veľkým komfortom aj preto, že nie je potrebné otvárať 
okná a nevzniká tak obyvateľom obťažujúci prievan.



Zdravie
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Nebojte sa vírusov, peľa, alergénov 
a smogu

Ako už vieme, vzduchotechnická jednotka 
neustále odvádza použitý a vlhký vzduch z nášho 
domu a na jeho miesto privádza nový a čistý 
vzduch. Použitie vhodných filtrov vo 
vzduchotechnickej jednotke a špeciálnych 
antibakteriálnych ventilačných prieduchov 
chráni naše zdravie. Do domu vstupuje vzduch, 
ktorý je filtrovaný a zbavený škodlivín.

Rekuperačný ventilačný systém B-FRESH 
pomáha aj v boji s astmou a odporúča sa pre 
alergikov. Rekuperátor je možné vybaviť aj 
protismogovými filtrami, aby sa zabránilo 
dýchaniu vzduchu otráveného 
nereformovateľnými susedmi, najmä v zime.

Filter F7 Filter G4



Technológia B-FRESH

11

Protiprúdový výmenník z polyméru

Vďaka patentovanému jedinečnému princípu protiprúdu 
patria výmenníky tepla B-FRESH medzi najefektívnejšie na 
svete. Polymérna membrána poskytuje trvalú ochranu proti 
organizmom a vírusom a zabraňuje tvorbe plesní.

Odstredivé EC ventilátory

Spôsobujú pohyb vzduchu vo ventilačných potrubiach a veľa 
závisí od nich. Vďaka elektronickému komutátoru a novému 
tvaru rotora s dozadu zahnutými lopatkami pracujú naše 
ventilátory veľmi efektívne a ticho.

Tepelne a zvukovo izolačná pena

Rekuperátor dobrej triedy by mal byť obložený materiálom pohlcujúcim zvuk, ktorý zníži hluk vznikajúci pri prevádzke zariadenia. Jednotky B-FRESH 
využívajú polyuretánovú penu, ktorá veľmi dobre izoluje a zároveň rozptyľuje a čiastočne pohlcuje zvukové vlny. Použitý materiál navyše neabsorbuje 
vodu a je bez plesní a baktérií.



30 °C

26 °C
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Obnova chladu v lete

Technológia B-FRESH
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Inteligentný BYPASS

Rekuperátor B-FRESH je vybavený elektromechanickým 100% bypassom. Jeho úlohou je zmeniť smer prúdenia vzduchu v jednotke 
tak, aby čerstvý vzduch prechádzal cez výmenník. Obtok je riadený automaticky vzduchotechnickou jednotkou na základe údajov z 
teplotných snímačov. V zime a v lete je užitočné obísť prúdenie vzduchu cez výmenník. V zime slúži na ochranu výmenníka proti 
zamrznutiu a v lete na chladenie domu, keď je vonku nižšia teplota ako vo vnútri miestností. Takto nám chladný nočný vzduch 
pomáha udržiavať chladnú klímu v dome.

Rekuperácia chladenia a ochrana pred prehrievaním miestností
Otváranie okna počas chladných letných večerov je najobľúbenejšou metódou výmeny vzduchu vo vašej domácnosti. Týmto spôsobom sa chceme zbaviť 
teplého vzduchu a nahradiť ho chladnejším vzduchom. Bohužiaľ, táto metóda nie vždy prináša požadovaný efekt. Našťastie nám pomáha moderný 
rekuperátor, ktorý okrem rekuperácie tepla v zime dokáže rekuperovať aj chlad v lete. Keď je vzduch v dome chladnejší ako vzduch vonku, 
vzduchotechnická jednotka sa môže prepnúť na reverzný chod. Potom sa chlad v dome využíva na zníženie teploty vzduchu, ktorý je vháňaný do domu. To 
nám pomôže udržať tepelnú pohodu v našich miestnostiach dlhšie.

Obtok uzavretý, vzduch prúdi 
cez výmenník

Obtok otvorený, vzduch 
obchádza výmenník



Systém konštantného prietoku

Používa sa vo vzduchotechnickej jednotke na zabezpečenie stáleho prúdenia vzduchu bez ohľadu na meniaci sa prevádzkový odpor. Takže napríklad keď sú 
filtre alebo prívod vzduchu mierne znečistené, jednotka bez systému konštantného prietoku bude mať nižší prietok vzduchu. Rekuperátor vybavený 
systémom Constant Flow udrží vždy rovnaké množstvo vzduchu v dome aj mimo neho.

Technológia B-FRESH
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Obtok je uzavretý, vzduch prechádza 
cez výmenník tepla, aby bolo vetranie 

domu čo najhospodárnejšie.

Obtok je uzavretý, vzduch prechádza 
cez výmenník tepla na ochladenie 

čerstvého vzduchu privádzaného do 
domu (rekuperácia chladu).

Obtok je uzavretý, vzduch prechádza 
cez výmenník tepla a navyše sa zapne 
elektrický primárny ohrievač, aby sa 

znížil chladiaci efekt domu.

Pora zimowa:

Pora letnia:

Inteligentný komfortný systém
Vzduchotechnická jednotka B-FRESH sa automaticky postará o vašu klímu a nastaví správny prevádzkový režim počas celého roka 
používania. Neustále sleduje teplotu vzduchu na nasávanom a výstupnom vzduchu, aby zvolil vhodné prevádzkové parametre.

+7 °C

+22 °C

+32 °C

+24 °C

Obtok je otvorený, vzduch obchádza 
výmenník tepla a chladný čerstvý 

vzduch ochladzuje dom.
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Technológia B-FRESH

Dva spôsoby merania znečistenia filtra

Rekuperátor má dva systémy, ktoré informujú zákazníka o potrebe výmeny filtrov.

Načasované: každých 3000 hodín klimatizačná jednotka upozorní zákazníka, aby skontroloval a prípadne vymenil filter.

1414

3000 h 3000 h 3000 h

rekuperátor meria tlak pred a za filtrom, čím presne informuje užívateľa, že filter je znečistený a je potrebná výmena.Pod tlakom:

Čidlo DPS



co 3000 godzin, centrala wentylacyjna przypomina klientowi, aby skontrolować i ewentualnie wymienić filtr.

Senzor CO2

Ventilačný systém B-FRESH môže byť vybavený centrálnym 
senzorom, ktorý meria koncentráciu oxidu uhličitého vo 
výfukovom vzduchu. Ústredňa tak prispôsobí svoju činnosť v 
prípade, že sa v našej domácnosti zistí príliš vysoká 
koncentrácia CO2. Vďaka tomu rekuperátor zabezpečuje 
správnu kvalitu vzduchu.

100% kontrola tesnosti filtra

Prístupové dvierka k filtru musia byť riadne zaistené a utesnené. Zvlášť dôležité je, 
aby rekuperátor neodoberal vzduch z prostredia, v ktorom sa nachádza.

Správnu kontrolu napomáha aj snímač teploty a vlhkosti klímu vo vašom okolí

Pri intenzívnom a teplom kúpeli vzniká veľa vlhkosti, ktorú treba rýchlo odstrániť. B-FRESH to urobí automaticky a zrkadlo v kúpeľni 
sa rýchlo vyparí. Žiadna nadmerná vlhkosť, žiadne huby a plesne.

Technológia B-FRESH
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Teplotný senzor

Senzor vlhkosti
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Sekundárny ohrievač (zosilňovač)

Pre zlepšenie teplotnej pohody vo vnútri domu slúžia aj ďalšie dva typy sekundárnych ohrievačov. Ich úlohou je vykurovať dom (alebo znižovať straty). 
Ventilačný systém vybavený elektrickým alebo vodným dohrievačom možno považovať za centrálne ventilátorové kúrenie. Takto môžeme vykurovať náš 
dom počas chladných jesenných večerov, keď ešte nefunguje klasické kúrenie. Jednoduchým a rýchlym spôsobom dokážeme zvýšiť teplotu v dome o 
niekoľko stupňov.

Funkcia protimrazovej ochrany výmenníka

Kým je vonkajšia teplota negatívna, kondenzát kvapkajúci na povrch výmenníka môže zamrznúť, čo nie je priaznivý jav. Naša jednotka 
má zabudovaný protimrazový systém, ktorý účinne chráni výmenník tepla. Okrem toho je dobré použiť elektrický predhrievač, ktorý 
pomôže udržiavať protimrazový systém. Výkon ohrievača je modulovaný, takže nespotrebuje príliš veľa elektriny.

Wstępna nagrzewnica
elektryczna

Sekundárny 
ohrievač vody

Elektrický sekundárny 
ohrievač



Technológia B-FRESH
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Vďaka svojim malým rozmerom jednotka B-
Fresh Flat zaberie málo miesta

Vzduchotechnická jednotka B-Fresh Flat sa vďaka svojim 
úzkym a malým rozmerom zaberie málo miesta. Dá sa 
namontovať napríklad na stenu alebo strop, aby ste neprišli o 
cenný priestor v dome. Je to univerzálne riešenie pre každú 
modernú stavbu.

Vďaka jednoduchej konštrukcii a nízkej hmotnosti zvládne 
montáž stropného rekuperátora jeden inštalatér. Model je 
navrhnutý tak, aby bol servisný prístup k nemu čo 
najjednoduchší a jeho obsluha nebola problematická.
Je úžasné, ako sa v tak malom zariadení ukryla taká dokonalá 
a moderná technológia.

Centrala
B-FRESH FLAT



Najlepšie materiály
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Presná montáž
Vďaka pohyblivým pripojovacím hrdlom umožňuje montáž jednotky jednoduché prispôsobenie systému rozvodu vzduchu. Vetracie 
zariadenie je určené na montáž na stenu alebo na podstavec, aby nezaberalo cenné miesto v dome.

Nástenný držiak na 
zavesenie 

jednotky B-FRESH



Jednoduchá obsluha

Rekuperátor B-Fresh je možné ovládať pomocou prehľadného,   pohodlného a ľahko použiteľného ovládacieho panela. V ovládacom 
paneli môže užívateľ meniť nastavenia prúdenia vzduchu, pracovný čas, prezerať parametre a servisný technik tam nájde aj technické 
nastavenia.

Jednoduchá údržba

Rekuperátory B-Fresh sú zariadenia, ktoré sú mimoriadne jednoduché na obsluhu a údržbu. Vďaka jednoduchej konštrukcii, malým rozmerom a 
nízkej hmotnosti je údržba a servis zariadení veľmi jednoduchá. Jeho údržbu uľahčuje aj ľahký prístup k vzduchovým filtrom a výmenníku.

Obsluha
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Jednoduchý prístup na čistenie výmenníkaPolymérový výmenník by sme mali čistiť raz ročne

Výmena vzduchových filtrov v rekuperátore je veľmi 
jednoduchá.

Poznámka: Rekuperátor B-FRESH účinne filtruje 
vzduch pomocou 3 filtrov

Všetky pokyny nám dáva ovládací panel v 
rekuperátore



Projektowanie
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Systém na mieru

Vetranie, aby splnilo svoju úlohu, musí byť starostlivo navrhnuté, vypočítané a vybrané pre konkrétny dom a rodinu. Tu nie je priestor na nehodu, 
ide predsa o zabezpečenie stálej kvality a kvantity vzduchu v našej domácnosti. Nevyhnutnou podmienkou pre pohodu obyvateľov a pre udržanie 
budovy v čo najlepšom stave je mnohonásobnosť výmeny vzduchu. Správne vyvážená rekuperácia tiež reguluje vlhkosť vzduchu v interiéri a 
zabraňuje tvorbe plesní. Pre každý dom je preto potrebné pripraviť správny návrh vetrania, podľa ktorého sa bude montáž realizovať.

Energetický štítok B-Fresh

Rekuperátor musí byť dávkovaný v súlade s pokynmi obsiahnutými v 
nariadení (EÚ) č. 11. júla 2014, v dôsledku čoho je mu pridelená jedna zo 
sezónnych tried energetickej účinnosti: od A+ do G.

Štítok obsahuje základné údaje:
energetickú triedu daného zariadenia, maximálnu hladinu hluku 
vydávaného vzduchotechnickou jednotkou a účinnosť udávanú v m3 / h, 
ktorá vám umožní určiť, či bude daný rekuperátor vhodný pre váš domov.
Vzduchotechnická jednotka B-Fresh má triedu energetickej účinnosti A+. 
Majú ho rekuperátory, ktoré dostali najlepší parameter, tzv Jednotková 
spotreba energie (EÚ) vyjadrená v kWh / rok / m2.

B-FRESH 35
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Technické údaje

Rozmery: 580x430x786 mm
Výmeník tepla: Protiprúd, polymér

Wymiary: 580x530x795 mm

Wymiary: 580x530x795 mm

Wymiary: 716x690x795 mm

Wymiary: 716x690x795 mm

Ventilátor: EC (bezkomutátorový)
 Rekuperácia tepla: 87,6 %

Priemer vzduchovej prípojky: 160 mm 
Teplotný rozsah inštalácie: 7-40 oC 

Hlučnosť jetnotky: 43 dB(A) 
Maximálny prietok vzduchu: 270 m3/h

Objemový prietok vzduchu pre 150 Pa: 242 m3/h
Filtre: Štandard: G4, Opcia: F7 

Spotreba energie: 100 W
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Wymiennik ciepła: Przeciwprądowy, polimerowy
Wentylatory: EC (elektronicznie komutowane)

Odzysk ciepła: 84,4 %
Średnica króćców powietrza: 160 mm
Zakres temperatur montażu: 7-40 oC 

Moc akustyczna wewnętrzna: 39 dB(A) Lwa
Strumień objętości powietrza maksymalny: 350 m3/h

Strumień objętości powietrza dla 150 Pa: 275 m3/h
Filtry: Standard: G4, Opcja: F7

Pobór mocy: 166 W
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Wymiennik ciepła: Przeciwprądowy, polimerowy
Wentylatory: EC (elektronicznie komutowane)

Odzysk ciepła: 85,9 %
Średnica króćców powietrza: 160 mm
Zakres temperatur montażu: 7-40 oC 

Moc akustyczna wewnętrzna: 41 dB(A) Lwa
Strumień objętości powietrza maksymalny: 500 m3/h

Strumień objętości powietrza dla 150 Pa: 400 m3/h
Filtry: Standard: G4, Opcja: F7

Pobór mocy: 238 W
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Wymiennik ciepła: Przeciwprądowy, polimerowy
Wentylatory: EC (elektronicznie komutowane)

Odzysk ciepła: 85,9 %
Średnica króćców powietrza: 200 mm
Zakres temperatur montażu: 7-40 oC 

Moc akustyczna wewnętrzna: 41 dB(A) Lwa
Strumień objętości powietrza maksymalny: 650 m3/h

Strumień objętości powietrza dla 150 Pa: 540 m3/h
Filtry: Standard: G4, Opcja: F7

Pobór mocy: 228 W
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Wymiennik ciepła: Przeciwprądowy, polimerowy
Wentylatory: EC (elektronicznie komutowane)

Odzysk ciepła: 86,8 %
Średnica króćców powietrza: 200 mm
Zakres temperatur montażu: 7-40 oC 

Moc akustyczna wewnętrzna: 54 dB(A) Lwa
Strumień objętości powietrza maksymalny: 850 m3/h

Strumień objętości powietrza dla 150 Pa: 640 m3/h
Filtry: Standard: G4, Opcja: F7

Pobór mocy: 310 W
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Koľko Vás bude stáť taký systém?

Príprava ponuky je bezplatná, na jeho prípravu potrebujeme:

Zhrnutie

Čo získate vďaka vzduchotechnickým jednotkám B-Fresh? Vzduchotechnické jednotky zabezpečia čerstvý vzduch do vášho domova a odvádzajú z neho 
CO2, odsávajú prebytočnú vlhkosť z miestností, privádzajú do domu len čistý, prefiltrovaný vzduch, znižujú hluk vo vnútri domu, udržujú teplo v 
budove v zime a chladia v lete, ako aj znížiť účty za kúrenie. Rekuperátor B-Fresh je malé zariadenie s mnohými výhodami!

Wymiary: 1150x530x270 mm

Wymiary: 1150x530x270 mm
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Technické údaje

pôdorys budovy na všetky miestnosti (prízemie, poschodie, podkrovie) 
počet osôb, ktoré v danom dome bývajú
umiestnenie domu
 úžitková plocha po miestnostiach

Wymiennik ciepła: Przeciwprądowy, polimerowy
Wentylatory: EC (elektronicznie komutowane)

Odzysk ciepła: 84,4 %
Średnica króćców powietrza: 160 mm
Zakres temperatur montażu: 7-40 oC 

Moc akustyczna wewnętrzna: 39 dB(A) Lwa
Strumień objętości powietrza maksymalny: 350 m3/h

Strumień objętości powietrza dla 150 Pa: 275 m3/h
Filtry: Standard: G4, Opcja: F7

Pobór mocy: 166 W
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Wymiennik ciepła: Przeciwprądowy, polimerowy
Wentylatory: EC (elektronicznie komutowane)

Odzysk ciepła: 85,9 %
Średnica króćców powietrza: 160 mm
Zakres temperatur montażu: 7-40 oC 

Moc akustyczna wewnętrzna: 41 dB(A) Lwa
Strumień objętości powietrza maksymalny: 500 m3/h

Strumień objętości powietrza dla 150 Pa: 400 m3/h
Filtry: Standard: G4, Opcja: F7

Pobór mocy: 238 W
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Mechanické vetranie s rekuperáciou B-FRESH

Vždy zdravá klíma vo vašej domácnosti. Je to tiež stály a na počasí nezávislý prístup k čerstvému   vzduchu, ako aj spôsob, ako znížiť 
náklady na vykurovanie vášho domova. Vysoký komfort vašej rodiny najlepšie zabezpečí rekuperácia firmy Wentor.

Kompletná ponuka



verzia:V-01

ZNAČKA  SPOLOČNOSTI 
WENTOR

Distribúcia a servis vo vašom regióne

Využite skúsenosti našich špecializovaných 
partnerov. Poradenstvo, predaj, montáž a servis sú 
hlavnými cieľmi autorizovaných distribútorov.

W E N T O R . S K

NASKENUJ KÓD

Aktuálne ceny produktov nájdete na:

www.wentor.sk/na-stiahnutie/




