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(certyfikat Eurovent). Wymienik spełnia również hi-
gieniczne normy DIN EN ISO 846.
•	Nowoczesna	obudowa	z	polipropylenu	spienione-
go	(EPP)	zapewnia	niską	wagę	urządzenia	–	32	kg,	
dobrą	termoizolację,	brak	mostków	cieplnych,	do-
brą	izolację	akustyczną.	
•	Energooszczędne	wentylatory	EC	o	wysokim	sprę-
żu	1000	Pa	–	układ	wentylatorów	i	króćców	nawiew-
no-wywiewnych	zaprojektowano	tak,	aby	uzyskać	
jak	najwyższą	sprawność	układu,	czyli	93,4%.
•	Modulowany	by-pass	pozwala	na	pracę	urządzenia	
w	funkcji	free-cooling	i	free-heating.	
•	Przebadany	zgodnie	z	normą	EN	13141–7,	spełnia	
wymagania ErP2018.
•	Przygotowany	do	montażu	ściennego	i	podłogo-
wego.	W	zestawie	znajdziemy	wszystkie	potrzebne	
elementy	–	stelaż,	4	szt.	nóżek	montażowych,	kołki	
oraz	przewód	syfonowy.
•	W	standardzie	wyposażony	w	filtry	G4,	opcjonalnie	
zaś	dostępne	także	filtry	dokładne	F7.

•	Wymienne	króćce	przyłączeniowe	w	zestawie:	sta-
lowe	przyłącza	nyplowe	z	uszczelkami,	wymienne	na	
redukcyjne,	kolana.
•	Możliwość	podłączenia	drugiego	odpływu	do	skro-
plin,	co	jest	dobrym	rozwiązaniem	przy	używaniu	
systemu	klimatyzacji.
•	Bezprzewodowe	sterowanie	przez	aplikację	mobil-
ną	(systemy	Android	i	iOS).
•	Sterowanie	przez	dowolne	czujniki	CO2	i	RH	lub	kon-
troler.
•	Możliwość	podłączenia	elektrycznej	nagrzewnicy	
wstępnej	do	1,5	kW.

Rekuperator pokojowy 
KELLER HRU‑Wall

KELLER	HRU-Wall	jest	rekuperatorem	pokojowym	wy-
posażonym	w	wymiennik	ceramiczny,	dzięki	czemu	
możliwy	jest	odzysk	ciepła	do	82%.	Dzięki	niskiemu	
zużyciu	energii	oraz	bardzo	cichej	pracy	wskazane	

Centrale rekuperacyjne 
KELLER HRU‑PremAIR

Centrale	rekuperacyjne	KELLER	HRU-PremAIR	to	
nowoczesne	jednostki.	W	swojej	ofercie	posiadamy	
trzy	warianty	jednostkek	o	wydajności:	350,	450	oraz	 
500	m3/h	przy	sprężu	100	Pa.	Do	konstrukcji	użyte	zostały	 

najnowocześniejsze	tworzywa	sztuczne,	wymiennik	
przeciwprądowy	z	PET	lub	aluminiowy	oraz	obudo-
wa	samonośna	z	EPP.

Najważniejsze cechy:
•	Certyfikowany	wymiennik	przeciwprądowy	wy-
konano	z	materiału	PET	o	wysokiej	skuteczności	 

Marka KELLER stale się rozwija.  
W wakacje swoją premierę miały 
centrale rekuperacyjne KELLER  
HRU-PremAIR oraz rekuperator 
pokojowy KELLER HRU-Wall. Poniżej 
prezentujemy ofertę rekuperacji KELLER, 
która może stanowić podstawę do 
stworzenia kompletnego systemu.

Rekuperacja w marce KELLER
Nowość SBS

Centrale	rekuperacyjne	KELLER	HRU-PremAIR Rekuperator	pokojowy	KELLER	HRU-Wall

2x	energooszczędne	
wentylatory	EC

Wymiennik	przeciwprądowy	
z materiału PET

2x	szczelne	plisowane	 
filtry
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jest	działanie	rekuperatora	non	stop.	Jednostka	może	
działać	w	3	prędkościach,	w	zależności	od	potrzeb	 
i	wielkości	pomieszczenia.	Dzięki	zastosowaniu	ener-
gooszczędnego	silnika	napędowego	oraz	wentyla-
tora	o	specjalnej	konstrukcji	osadzonego	w	jedno-
rurowej	obudowie,	zużycie	energii	elektrycznej	jest	
niezwykle	niskie	–	szacowany	średni	koszt	użytko-
wania	dwóch	urządzeń	to	około	30	zł	w	skali	roku.	
Energooszczędny	wentylator	działa	na	przemian	co	
70	sekund	nawiewając	i	wyciągając	powietrze	z	po-
mieszczenia.	Zestaw	dwóch	rekuperatorów	KELLER	
HRU-Wall	150	dostarcza	nawet	120	m3	świeżego	po-
wietrza	na	godzinę,	taka	ilość	spokojnie	pozwala	na	
komfortowe	i	prawidłowe	funkcjonowanie	dla	4	osób.

Najważniejsze korzyści:
•	Odzysk	ciepła	na	poziomie	82%.
•	Energooszczędny	wentylator	(szacowany	średni	
koszt	2	sztuk	to	30	zł	rocznie).
•	Cicha	praca	(dopuszczalny	poziom	dźwięku	w	nocy	
to	30	dB,	w	dzień	40	dB).
•	Możliwość	dostosowania	do	grubości	ściany	(270-
560	mm).
•	Najbardziej	efektywne	użytkowanie	uzyskuje	się	
przy	wykorzystaniu	pary	jednostek	w	sąsiednich	po-
mieszczeniach	połączonych	za	pomocą	regulatora	
KELLER	HRU-Wall-CONTR-I.	Pozwala	to	na	naprze-
mienną	pracę	–	podczas	gdy	jeden	z	rekuperatorów	
pracuje	w	trybie	wywiewu,	w	drugim	powietrze	jest	
nawiewane	do	wnętrza	budynku,	zapewniając	lep-
szą	cyrkulację	powietrza.
•	Urządzenie	pracuje	w	szerokim	zakresie	tempera-
tury	od	-20°	do	nawet	50°C.

•	Zwrot	z	inwestycji	po	około	3-5	latach.
•	Akcesoria	dodatkowe:	filtr	F7	–	ULTRAPAC,	filtr	pli-
sowany	G4,	brama	ethernet,	czujnik	bezprzewodo-
wy	CO2,	czujnik	bezprzewodowy	RH	VMS-02HB04.

Regulator KELLER HRU‑Wall‑CONTR‑I

Za	pomocą	regulatora	KELLER	HRU-Wall-CONTR-I	mo-
żemy	sterować	zarówno	wydajnością,	prędkością	wy-
miany	powietrza,	jak	i	przepływem	oraz	kierunkiem	
powietrza	(nawiew/wywiew).	Sterownik	umożliwia	po-
łączenie	ze	sobą	kilku	rekuperatorów	KELLER	HRU-Wall	
(do	10	szt.).	Pozwala	to	na	naprzemienną	pracę	–	pod-
czas	gdy	jeden	z	rekuperatorów	pracuje	w	trybie	wy-
wiewu,	w	drugim	powietrze	jest	nawiewane	do	wnę-
trza	budynku,	zapewniając	lepszą	cyrkulację	powietrza.
Rekuperatory	KELLER	HRU-Wall-RC	zamiast	regula-
tora	do	sterowania	mają	pilot.

Regulator	obrotów	do	sterowania	
rekuperatorem KELLER HRU-WALL

SBS	Sp.	z	o.o.
91-205	Łódź,	ul.	Aleksandrowska	67/93
tel.	42	663	54	00	lub	663	54	01
faks	42	663	54	02
biuro@grupa-sbs.pl,	www.grupa-sbs.pl
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Polska Izba Inżynierów Budownictwa  
w nowej siedzibie przy Kujawskiej

Od	dnia	26	sierpnia	2019	r.	PIIB	funkcjonuje	pod	nowym	
adresem:	00-793	Warszawa,	ul.	Kujawska	1.	
W	dniu	14	sierpnia	2019	r.	PIIB	uzyskała	prawomocną	
decyzję	o	pozwoleniu	na	użytkowanie	przebudowane-
go	i	zmodernizowanego	budynku.
W	dniach	22-24	sierpnia	2019	 r.	nastąpiła	przepro-
wadzka	Krajowego	Biura	PIIB	z	siedziby	przy	ul.	Ma-
zowieckiej	 6/8	 do	 budynku	 przy	 ul.	 Kujawskiej	 1	 
w Warszawie.
Numery	telefonów	i	adresy	e-mail	nie	uległy	zmianie.
Źródło:	PIIB
Więcej

Baza urządzeń grzewczych –  
producenci mogą się już rejestrować

Od	2	września	2019	r.	na	stronie	czyste-urzadzenia.
ios.edu.pl	działa	baza	urządzeń	grzewczych,	spełnia-
jących	wymagania	programu	priorytetowego	Czyste	
Powietrze.
W	pierwszym	etapie,	tj.	od	2	września	2019	r.,	dostęp-
ny	jest	moduł	przeznaczony	wyłącznie	dla	producen-
tów	urządzeń	grzewczych.	Każdy	producent	lub	krajo-
wy	przedstawiciel	producenta	może	zarejestrować	się	
na	stronie,	a	następnie	dodać	swój	produkt,	spełniają-
cy	wymagania	programu	Czyste	Powietrze.
Zgłoszone	urządzenia,	po	weryfikacji,	zostaną	umie-
szone	w	ogólnodostępnej	bazie	urządzeń	grzewczych,	
w	następujących	kategoriach:
•	kotły	na	paliwa	stałe,
•	kotły	gazowe	kondensacyjne	oraz	olejowe,
•	kolektory	słoneczne,

•	panele	fotowoltaiczne,
•	pompy	ciepła.
Rejestracja	producenta,	korzystanie	ze	strony,	umiesz-
czenie	urządzenia	w	bazie,	jest	bezpłatne.	Baza	ma	cha-
rakter	informacyjny,	nie	stanowi	rankingu	ani	informacji	
handlowej,	a	dodawane	urządzenia	będą	uszeregowa-
ne	w	sposób	losowy.
Uruchomienie	modułu	przeznaczonego	dla	beneficjen-
tów	planowane	jest	na	przełomie	września	i	paździer-
nika	2019	r.
Celem	strony	jest	ułatwienie	procesu	składania	i	oceny	
wniosków	o	dofinansowanie,	przez	udostępnienie	ka-
talogu	urządzeń	grzewczych	spełniających	wymagania	
programu	Czyste	Powietrze.
Źródło:	NFOŚiGW	i	www.czyste-urzadzenia.ios.edu.pl
Więcej
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