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Dziś, dokonując oceny danego rekuperatora, 
należy zwrócić uwagę na automatykę. To od niej  
w dużej mierze zależy, jak wysoki będzie komfort 
użytkowania, energooszczędność, bezawaryjność 
systemu. Użytkownik nie będzie zaglądał do wnę-
trza urządzenia. Natomiast codziennie będzie oce-
niał, czy łatwo i prosto steruje się centralą, czy ma 
rozbudowane możliwości zarządzania (ale jedno-
cześnie w sposób przyjazny i intuicyjny), czy może 
minimalizować koszty eksploatacji. Oczekiwania 
użytkownika są proste. Chce tego samego, co ma 
w telewizorze, tablecie, czy smartfonie. Chce inte-
ligentnego zarządzania, szybkiej i prostej obsługi, 
możliwości monitorowania parametrów, skutecz-
nej pracy i wysokiej estetyki wykonania. 
Od lat marka Komfovent jest liderem na rynku cen-
tral wentylacyjnych i rekuperacyjnych wyposażonych  
w fabryczną i w pełni zintegrowaną automatykę ste-
rowania Plug&Play. Na początku 2017 producent do-
konał kolejnej rewolucji w zakresie sterowania wenty-
lacją mechaniczną w domu, wprowadzając na rynek 
automatykę C6 SMART HOME.

Zdalne sterowanie centralą 
wentylacyjną

W dobie postępu technologicznego oraz powszech-
nej obecności urządzeń mobilnych, istotna jest 
możliwość wykorzystania ich do sterowania jako-
ścią powietrza w mieszkaniu. Z pomocą przycho-
dzi tu zintegrowany web server, który pozwala na 
sterowanie centralą wentylacyjną Komfovent DO-
MEKT poprzez dedykowaną aplikację na smartfo-
ny i tablety z systemem Android lub iOS, a także 
przez standardową przeglądarkę internetową. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu użytkownik sam decyduje,  
w jaki sposób zmieniać parametry pracy urządze-
nia oraz ma podgląd on-line na pracę rekuperato-
ra z dowolnego miejsca. Dodatkowo może nawet 
całkowicie zrezygnować ze standardowego sterow-
nika, a pracować wyłącznie za pomocą smartfona, 
czy komputera. 

Zaawansowane funkcje to precyzja 
sterowania

Automatyka sterowania odpowiada przede wszyst-
kim za regulację ilości przepływającego powietrza 
oraz jego temperaturę. Ważnym jest, aby użytkownik 
miał możliwość sprawdzenia tych wartości oraz do-
stosowania do swoich potrzeb. Najprostsze (i co za 
tym idzie, najmniej dokładne) układy pozwalają jedy-
nie na przełączanie pomiędzy kilkoma biegami wen-
tylatora. Często temperatura powietrza jest albo wy-
nikowa, albo nastawiona odgórnie przez producenta.
Komfovent C6 SMART HOME wyprzedza konkuren-

W branży HVAC coraz częściej producenci spotykają się z wymagającymi 
i świadomymi inwestorami. Takimi, którzy zdają sobie sprawę, jak działa 
centrala wentylacyjna oraz czego można od niej wymagać. Nie wystarczy już 
zagwarantować, że urządzenie włączy się i wyłączy w sposób automatyczny,  
jest kompaktowe, czy ma wysoką sprawność. Urządzenie to jedno, sterowanie  
i możliwość wykorzystywania w pełni jego możliwości to drugie. 

Automatyka  
nowej generacji  
C6 SMART HOME 

W centralach rekuperacyjnych Komfovent DOMEKT

Zdalne sterowanie :
• wbudowany web server 
• mobilna aplikacja Komfovent Home 
• zarządzanie przez przeglądarkę WWW 
lub smartfon/tablet

http://www.instalreporter.pl
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MEKT wynosi jedynie 1 W! Jest to najniższa war-
tość poboru energii elektrycznej dostępna na pol-
skim rynku HVAC.

PLUG&PLAY – instalacja rekuperatora 
w 5 minut

Jedną z najważniejszych zalet dla firmy instalacyj-
nej jest automatyka w systemie Plug&Play. Każda 
centrala wentylacyjna i rekuperacyjna Komfovent 
jest gotowa do pracy po rozpakowaniu urządzenia. 
Wstępnie ustawione parametry fabryczne w zdecy-
dowanej większości przypadków są wystarczające. 
Istnieje możliwość zastosowania opcjonalnego pane-
lu sterowania C6.2basic, który pozwala na przełącza-
nie pomiędzy poszczególnymi trybami pracy. Oczy-
wiście nie oznacza to, że użytkownik nie ma wpływu 
na pracę centrali – wystarczy wykorzystać aplikację 
na smartfona lub połączyć się z centralą przez Inter-
net, aby móc zmodyfikować każdy ze wstępnie nasta-
wionych fabrycznie parametrów – ilości powietrza, 
jego temperatury, czy choćby każdego z czterech 
dostępnych harmonogramów tygodniowych. Moż-
na także zakupić urządzenie z panelem sterowania 
C6.1pro, który pozwala na pełną modyfikację para-
metrów pracy bez konieczności podłączania cen-
trali do Internetu.

Kolorowy dotykowy panel sterownia

Na koniec sam panel. Uwagę zwraca jakość i estety-
ka wykonania niespotykana w tym segmencie urzą-
dzeń. Cienki (12 mm), kolorowy i dotykowy wyświe-
tlacz LCD. Bardzo proste i intuicyjne poruszanie się 
przez poszczególne tryby menu. Bliżej mu do nowo-
czesnego smartfonu niż tradycyjnego sterownika 
centrali wentylacyjnej.

cję, pozwalając między innymi na płynne sterowanie 
wydatkiem powietrza (dzięki użyciu wentylatorów  
z silnikami EC). Regulacja odbywa się nie tylko po-
przez bezpośrednią nastawę – możliwe jest również 
ograniczenie ilości powietrza w zależności od tem-
peratury. To użytkownik deklaruje, przy jakiej tem-
peraturze zewnętrznej wydatek powietrza powinien 
być niezmienny oraz poniżej/powyżej jakiej tempera-
tury, centrala sama zacznie zmniejszać ilość tłoczo-
nego powietrza, aby nie dopuścić do przegrzewania 
się lub przechłodzenia wentylowanych pomiesz-
czeń. Odpowiadają za to fabrycznie zainstalowane 
cztery czujniki temperatury, po jednym na każdym 
z króćców. Użytkownik ma dzięki temu możliwość 
analizowania warunków wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń, może również sprawdzić, jaka jest 
bieżąca sprawność temperaturowa odzysku ciepła.  
Na ilość tłoczonego powietrza ma również wpływ 
jego gęstość, która jest ściśle związana z temperatu-
rą powietrza. Dlatego tak ważnym jest czujnik tem-
peratury na czerpni powietrza. 

Oszczędność energii to nie tylko 
sprawność odzysku ciepła

Algorytmy central Komfovent DOMEKT wyposażo-
nych w automatykę C6 SMART HOME zostały do-

głębnie przemyślane pod kątem potrzeb użytkow-
ników. Mamy możliwość podłączenia dodatkowych 
dwóch czujników jakości powietrza, które automa-
tycznie zmienią wydatek centrali, gdy jakość po-
wietrza w pomieszczeniach ulegnie pogorszeniu. 
Rozbudowany harmonogram pracy, a także har-
monogram urlopowy pozwalają na dostosowa-
nie poziomu wentylacji do bieżącego zapotrzebo-
wania. Użytkownik może wybrać jeden z czterech 
gotowych harmonogramów fabrycznych, a także 
każdy z nich może dowolnie modyfikować. Cieka-
wą funkcją jest również wentylacja podczas okre-
sów urlopowych, kiedy centrala działa jedynie raz 
na jakiś czas, aby przewietrzyć pomieszczenia. Do-
stosowując wydajność centrali rekuperacyjnej do 
rzeczywistych potrzeb obiektu, można uzyskać 
znaczące oszczędności na eksploatacji urządzenia 
(np. obniżenie kosztów energii elektrycznej, kosz-
tów wymiany filtrów, itp.).

Użytkownik ma również wgląd do bieżącego zuży-
cia energii. Dzięki wbudowanym licznikom pracy, 
na bieżąco może kontrolować, jakie jest aktualne 
zużycie energii urządzenia oraz ile energii odzysku-
je wymiennik ciepła. Warto nadmienić, że w trybie 
stand-by pobór energii centrali Komfovent DO-

Wybór trybu pracy:
• osiem trybów gotowych na typowe sytuacje 
• harmonogramy tygodniowe, urlopowe 
• automatyczne zarządzanie jakością powietrza

Liczniki zużycia energii:
• wskazania zużycia energii 
• ilość odzyskanej energii 
• pobór mocy 
• sprawności temperaturowej wymiennika 

Panel C6.1 
• dotykowy, kolorowy ekran LED 
• wskazanie parametrów pracy 
• inteligentne i łatwe sterowanie 
• pełna modyfikacja trybów pracy 

Przedstawiciel marki 
Komfovent 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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Obejrzyj film i zobacz  
jak uzyskać oszczędności  
i komfort obsługi

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=DXq6FluI2Eg
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