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jest odzysk energii przez pompę ciepła, dzięki cze-
mu wstępnie ogrzane powietrze dogrzewane jest do 
wymaganych parametrów.
Centrala Komfovent KOMPAKT REGO 600 U RHP 
wyposażona jest także w dodatkową nagrzewni-
cę elektryczną o mocy 1 kW, która zostaje uru-
chomiona w przypadku wyjątkowo niskiej tempe-
ratury zewnętrznej. Zasada działania urządzenia  
w trybie chłodzenia jest analogiczna. W pierwszej 
kolejności gorące powietrze zewnętrzne schładza-
ne zostaje na wymienniku obrotowym zimniej-
szym powietrzem wywiewanym z pomieszczeń. 
Następnie pompa ciepła dochładza je do wyma-
ganych parametrów. 

Konstrukcja taka pozwala na duże oszczędności  
w porównaniu do standardowych układów, w których 
różnica pomiędzy temperaturą powietrza zewnętrz-
nego a temperaturą wymaganą przez użytkownika 
jest znacznie większa, niż w opisanym powyżej przy-
kładzie, gdzie powietrze jest najpierw ogrzewane bądź 
schładzane na wymienniku obrotowym. Nie ma tu 
konieczności stosowania urządzeń o dużo wyższych 
mocach grzewczych i chłodniczych, co wiąże się  
z niższym poborem energii, a co za tym idzie mniej-
szymi rachunkami za prąd. Wspomnieć warto rów-
nież o tym, iż do poprawnej pracy układu nie trzeba 
montować na elewacji agregatu skraplającego, któ-
ry jest już zintegrowany z urządzeniem. 

  Centrala z pompą ciepła

W tym przypadku na rynku znaleźć można szereg 
propozycji, na przykład wentylacja grawitacyjna. 
To rozwiązanie jest jednak przestarzałe i mało pre-
cyzyjne. Dodatkowo zmiany w przepisach coraz 
częściej wymuszają zastosowanie wentylacji me-
chanicznej, a także konieczność zastosowania od-
zysku ciepła. 
Doskonałym rozwiązaniem jest centrala wentylacyjna 
Komfovent KOMPAKT REGO 600 U RHP, która oprócz 

odzysku ciepła na wysokosprawnym wy-
mienniku obrotowym, wyposażona jest 
w zintegrowaną pompę ciepła, zapew-
niającą komfortowe warunki zarówno zimą, jak i latem.
Dzięki zabudowaniu w urządzeniu zarówno paro-
wacza, jak i skraplacza pomiędzy bębnem wymien-
nika obrotowego, występują dwa stopnie odzysku 
ciepła. Po pierwsze, ciepło odzyskiwane jest przez 
wysokosprawny wymiennik obrotowy o zagęszczo-
nych lamelach z blachy aluminiowej, dzięki czemu 
jego sprawność wynosi nawet 85%. Drugim etapem 

Każdy, kto podjął decyzję o budowie domu zastanawia się nad 
najlepszymi dla niego rozwiązaniami. W dzisiejszych czasach możliwości 
jest bardzo dużo. Od wyboru samego projektu domu, poprzez rozwiązania 
dotyczące bezpieczeństwa, wygody czy innych udogodnień. Jedną  
z ważniejszych decyzji jest wybór sposobu wentylowania domu. 

Kompletne systemy wentylacji  
z odzyskiem ciepła 

Do domów i apartamentów

Paweł Bocian 

Elementy HAVACO FLEXO System: przewód elastyczny FLEXO, rozdzielacz kątowy, obejście kanału BYPASS, 
przepustnica tłumiąca

Komfovent KOMPAKT REGO 600 U RHP / 600 U RHP+
Układ pompa ciepła + rotor:

• COP = 9,5/7,7; EER = 6,4/5,2
• Moc grzewcza: 8,0/9,0 kW
• Moc chłodnicza: 2,8/3,5 kW
• Wydajność: 600 m3/h; 150Pa

• Sprawność odzysku: 84% 
• Nagrzewnica wtórna

elektryczna: 1,0 kW
• Izolacja obudowy: 50 mm

http://www.instalreporter.pl


57s t r.0 8 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Rury wykonane są z tworzywa o wysokiej odporno-
ści mechanicznej. Mają również powłokę antybak-
teryjną. Występują w dwóch średnicach – 75 oraz 
90 mm (odpowiednio 30 m3/h oraz 50 m3/h powie-
trza przez pojedynczy przewód). Niewielka średnica 
sprawia, iż rury można zatopić w konstrukcji stropu, 
dzięki czemu stają się one całkowicie niewidoczne. 
Dodatkowo ułatwia to prowadzenie przewodów. 
W instalacjach tego typu nie ma konieczności stoso-
wania kolan, przewód w odpowiedni sposób wygina 
się, tak, aby połączyć go na przykład z anemostatami. 
HAVACO FLEXO System to kompletne rozwiązanie, 

zawierające oprócz samych kanałów wentylacyjnych 
niezbędne kształtki, redukcje, czy konieczne do po-
prawnego montażu rozdzielacze.  

Przewody elastyczne 
HAVACO FLEXO System

Sama centrala wentylacyjna to jednak nie wszystko. 
Powietrze, które zostało poddane obróbce w centra-
li należy w odpowiedni sposób doprowadzić do po-
mieszczeń. Standardowe rozwiązania polegają na uło-
żeniu kanałów wentylacyjnych, najczęściej z rur spiro. 
Takie rozwiązanie wiąże się z szeregiem problemów. 
Przede wszystkim poprawne ułożenie instalacji wy-
maga dużo miejsca. Często instalacja układana jest 
na poddaszu, przez co użytkownik traci miejsce, któ-
re mógłby wykorzystać na przykład jako strych. Nato-

miast prowadzenie kanałów od strony pomieszczeń 
wymaga zastosowania sufitów podwieszanych, co  
z kolei jest rozwiązaniem mało estetycznym.
Odpowiedzią na powyższe problemy są nowocze-
sne przewody elastyczne HAVACO FLEXO System. 

Przedstawiciel marki Komfovent  
i HAVACO na terenie Polski 
 
Ventia sp. z o.o.
ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa,  
tel.: 22 841 11 65, faks: 22 841 10 98
info@ventia.pl, www.ventia.pl
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Schemat działania w trybie grzania i w trybie chłodzenia
Połączenie i zintegrowanie ze sobą 
systemów Komfovent KOMPAKT 
REGO 600 U RHP oraz HAVACO FLEXO 
System pozwala cieszyć się zdrowym 
klimatem w domu przez lata. Cicha 
praca centrali wentylacyjnej oraz 
możliwość schładzania lub podgrze-
wania powietrza na zintegrowanej 
pompie ciepła, nowoczesna i boga-
ta w funkcje automatyka C5, a także 
brak konieczności stosowania prze-
wodów SPIRO o dużych przekrojach 
sprawia, że wykonany w ten sposób 
system wentylacji mechanicznej z re-
kuperacją zadowoli nawet najbar-
dziej wymagających klientów. 

Przykładowy sposób rozprowadzania kanałów HAVACO FLEXO System

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 



