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Najwyższej jakości podzespoły

Wykorzystanie najlepszych i sprawdzonych pod-
zespołów, takich jak energooszczędne wentylato-
ry, efektywne przeciwprądowe wymienniki ciepła, 
sztywna i starannie ocieplona obudowa, pozwoli-
ło na stworzenie urządzenia o najwyższej jakości.  
Rekuperatory wyposażone są w filtry powietrza na-
wiewanego oraz wywiewanego, chronione dodat-
kowo łatwymi w czyszczeniu filtrami wstępnymi tak, 
aby wydłużyć okres wykorzystywania filtrów bez ko-
nieczności wymiany.

Izolacja cieplna

Obudowy rekuperatorów Viteco wykonane są z wy-
sokogatunkowej ocynkowanej stali, skutecznie za-
bezpieczonej przed korozją. Urządzenia są masywne  
i solidne, a w celu wyeliminowania ryzyka powsta-
wania wibracji, do wykonania ich podwójnej obu-
dowy wykorzystano sztywne elementy metalowe  
o grubości odpowiednio 0,7 i 1 mm. Rekuperatory  
Viteco pracują cicho i stabilnie. Ich zewnętrzną obu-
dowę wykonano z podwójnej blachy ocieplonej weł-
ną mineralną o grubości 50 mm. Rekuperatory mogą 
być montowane na nieocieplonym poddaszu, dzięki 
czemu nie zajmują cennego miejsca w części miesz-
kalnej. Zastosowanie solidnej, podwójnej obudowy  
z przemyślaną izolacją akustyczną oraz najwyższej jako-
ści wentylatorów, których charakterystyka akustyczna 
została dobrana do wymiarów rekuperatora, dało efekt  
w postaci urządzenia zarówno wydajnego, jak i cichego.

Zaawansowana automatyka 
rekuperatora
 
Funkcje podstawowej automatyki sterującej, dostęp-
ne we wszystkich rekuperatorach Viteco, pozwalają na 
zapewnienie w domu wymaganego komfortu wymia-
ny powietrza. Każdy z zastosowanych sterowników  
pozwala na integrację z okapem kuchennym, któ-
ry automatycznie włącza centralę wentylacyjną  
w tryb intensywnego przewietrzenia na czas gotowa-
nia lub na połączenia z systemem alarmowym domu, 
który przełączy rekuperator w tryb niskiego pobo-
ru energii pod nieobecność domowników. Elektro-
niczny sterownik pozwala na programowanie wydaj-
ności wentylacji w cyklu tygodniowym, zachowując  

Rekuperatory Viteco dedykowane są do użytku w domach jednorodzinnych,  
w których mieszkańcy oczekują dużej sprawności energetycznej, niskiego  
poboru energii elektrycznej oraz bardzo cichej pracy. Rekuperatory Viteco  
to wydajne centrale wentylacyjne wykorzystujące do wymiany ciepła wymienniki 
przeciwprądowe, gwarantujące uzyskanie doskonałej wydajności cieplnej,  
przy zachowaniu umiarkowanych oporów przepływu powietrza.

Wentylacja Viteco  
– to cały system,  
nie tylko urządzenie

Jerzy Perges

Sterownik Standard Sterownik Comfort+
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Współpraca z GWC

Rekuperator jest przystosowany do współpracy  
z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC z wykorzy-
staniem automatyki w wersji Comfort+ oraz dedyko-
wanych elementów wykonawczych, na które skła-
dają się, siłownik elektryczny sterowany napięciem 
24V, dodatkowy czujnik temperatury oraz trójnik  
z zamontowaną przepustnicą trójdrogową.

Kompletny system

Działanie wentylacji, czyli wymaganej wymiany po-
wietrza w domu, będzie prawidłowe, tylko wtedy, gdy 
system zostanie profesjonalnie zaprojektowany oraz 
umiejętnie zainstalowany. Do elementów systemu za-
liczamy więc również komplet rozdzielaczy powietrza, 
skrzynki rozprężne, przewody instalacyjne oraz ane-
mostaty nawiewne i wywiewne. Za ich prawidłowy 
dobór odpowiadamy w Viteco. Instalacje obliczymy  

i zaprojektujemy bezpłatnie tak, aby dobrane średni-
ce i trasy przewodów były łatwe w późniejszej insta-
lacji, a system działał sprawnie i bezgłośnie.

możliwość ręcznego sterowania centralą. Układ auto-
matyki może niezależnie współpracować z zewnętrz-
nymi czujnikami wilgoci, czujnikami stężenia CO2 lub 
CO, których przekroczenie zadanych poziomów po-
woduje określoną reakcję centrali wentylacyjnej.
Sterownik również umożliwia uruchomienie trybu 
kominek, w którym centrala nawiewa do pomiesz-
czeń większy strumień powietrza celem zbilansowa-
nia ilości powietrza zużytego do spalania drewna.

Nowość – rozbudowany sterownik 
Comfort+

W wersji z rozbudowaną automatyką sterującą Com-
fort+, sterownik wyposażony jest w dotykowy, koloro-
wy wyświetlacz z intuicyjnym interfejsem komunika-
cyjnym. Regulator Comfort+ może sterować również 
przepustnicami wymiennika gruntowego, zwanego 
potocznie GWC, oraz dodatkowym modułem komu-
nikacji internetowej, dzięki czemu z dowolnej loka-
lizacji jesteśmy w stanie programować ustawienia 
rekuperatora.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Wymiennik ciepła zastosowany w rekuperatorze po-
zwala na odzyskanie energii cieplnej z powietrza wy-
wiewanego z domu i przekazanie jej do powietrza 
nawiewanego z zewnątrz. Sterownik wykorzystu-
je szereg czujników do kontroli temperatury powie-
trza w wymienniku. Inteligentny układ mikroproceso-
rowy analizuje rozkład temperatury i w wymaganej 
chwili włącza grzałkę zabezpieczającą wymiennik 
przed zamarzaniem. Z panelu kontrolnego sterow-
nika można również zaprogramować alternatywny 
sposób rozmrażania, wykorzystujący strumień cie-
płego powietrza wywiewanego z budynku.
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www.viteco.pl, rekuperacja@viteco.pl

Wyłączny dystrybutor marki VITECO

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Masz kocioł na paliwo stałe?

Jesteś zmęczony rozpalaniem go latem, 
by mieć ciepłą wodę w domu?

Czy nie sądzisz, że te czynności 
dużo Cię kosztują?

Zastanawiałeś się czy może być 
lepiej, taniej i wygodniej?

Tak, może być! 
Rozwiązaniem jest 

pompa ciepła Viteco HPWT 3.0!

Przykład instalacji systemu wentylacji z rekuperacją

Ideą zastosowania rekuperatora jest kontrolowa-
na wymiana powietrza: wywiew zużytego oraz na-
wiew świeżego z jednoczesnym odzyskiem ener-
gii zawartej w powietrzu wywiewanym.
Świeże powietrze powinno być dostarczane do 
pomieszczeń pobytu dziennego (pokoje oraz sy-
pialnie), natomiast usuwane z pomieszczeń, któ-
re tego wymagają: kuchni i łazienek.
Sercem całej instalacji jest centrala wentylacyj-
na z wymiennikiem do odzysku
ciepła – rekuperator. Do rekuperatora dopro-
wadzone jest świeże powietrze, które pobiera-
ne jest z zewnątrz poprzez czerpnię powietrza.  
Natomiast za usuwanie powietrza wywiewanego  

odpowiada przewód wylotowy oraz wyrzutnia. 
Powietrze zewnętrzne zostaje podgrzane w wy-
mienniku ciepła oraz przefiltrowane.

System rekuperacji Viteco – c.d.
techniKa instalacyjna

nowość – rozbudowany sterownik comfort+ 
W wersji z rozbudowaną automatyką sterującą Comfort+, sterow-
nik wyposażony jest w dotykowy, kolorowy wyświetlacz z intu-
icyjnym interfejsem komunikacyjnym. regulator comfort+ może 
sterować również przepustnicami wymiennika gruntowego, zwa-
nego potocznie GWC, oraz dodatkowym modułem komunikacji 
internetowej, dzięki czemu z dowolnej lokalizacji jesteśmy w sta-
nie programować ustawienia rekuperatora.

zabezpieczenie przed zamarzaniem
Wymiennik ciepła zastosowany w rekuperatorze pozwala na 
odzyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewanego z domu 
i przekazanie jej do powietrza nawiewanego z zewnątrz. Ste-
rownik wykorzystuje szereg czujników do kontroli temperatury  
powietrza w wymienniku. Inteligentny układ mikroprocesoro-
wy analizuje rozkład temperatur i w wymaganej chwili włącza 
grzałkę zabezpieczającą wymiennik przed zamarzaniem. Z pa-
nelu kontrolnego sterownika, można również zaprogramować 

alternatywny sposób rozmrażania, wykorzystujący strumień ciepłego powietrza wywiewanego 
z budynku.

współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła (Gwc)
rekuperator jest przystosowany do współpracy z GWc przy wykorzystaniu automatyki w wersji 
Comfort+ oraz dedykowanych elementów wykonawczych, na które składają się, siłownik elek-
tryczny sterowany napięciem 24V, dodatkowy czujnik temperatury oraz trójnik z zamontowaną 
przepustnicą trójdrogową.

wentylacja to cały system, nie tylko urządzenie
Działanie wentylacji, czyli wymaganej wymiany powietrza w domu, będzie prawidłowe, tylko 
wtedy, gdy system zostanie profesjonalnie zaprojektowany oraz umiejętnie zainstalowany. Do 
elementów systemu zaliczamy więc również komplet rozdzielaczy powietrza, skrzynki rozprężne, 
przewody instalacyjne oraz anemostaty nawiewne i wywiewne. Za ich prawidłowy dobór odpo-
wiadamy w Viteco. Instalacje obliczymy i zaprojektujemy bezpłatnie tak, aby dobrane średnice  
i trasy przewodów były łatwe w późniejszej instalacji, a system działał sprawnie i bezgłośnie. 

Wszelkie pytania prosimy zadawać mailem na adres: rekuperacja@viteco.pl ■

Sterownik Standard

Sterownik Comfort+

Przykład instalacji systemu 
wentylacji z rekuperacją

Pokój 2
Nawiew
2x75x125

Pokój 1
Nawiew
2x75x125

Salon
Nawiew
2x75x125 (2 szt.)

Łazienka duża
Wyciąg
3x75x125

Pokój 3
Nawiew
2x75x125

Łazienka mała
Wyciąg
2x75x125 Sypialnia

Nawiew
2x75x125

Kuchnia
Wyciąg
3x75x125

Wyrzutnia
powietrza

Czerpnia
powietrza

Ideą zastosowania rekuperatora jest kontrolowana wymiana powietrza: 
wywiew zużytego oraz nawiew świeżego z  jednoczesnym odzyskiem 
energii zawartej w powietrzu wywiewanym.

Świeże powietrze powinno być dostarczane do pomieszczeń pobytu 
dziennego (pokoje oraz sypialnie), natomiast usuwane z pomieszczeń, 
które tego wymagają: kuchni i łazienek.

Sercem całej instalacji jest centrala wentylacyjna z wymiennikiem do od-
zysku ciepła – rekuperator.

Do rekuperatora doprowadzone jest świeże powietrze, które pobierane 
jest z zewnątrz poprzez czerpnię powietrza. Natomiast za usuwanie po-
wietrza wywiewanego odpowiada przewód wylotowy oraz wyrzutnia. 
Powietrze zewnętrzne zostaje podgrzane w  wymienniku ciepła oraz 
przefiltrowane.

Osłona filtra wstępnego

Wewnętrzna elektronika sterująca,  
komunikacja z urządzeniami 
zewnętrznymi

Automatyka sterująca

Energooszczędne wentylatory

Aluminiowy wymiennik ciepła Heatex

Inteligentne zabezpieczenia  
przed zamarzaniem

11lato 2019

Przewód instalacji wykonany jest z dwuwarstwowego wysokogatunkowego materiału PVC zawierają-
cego cząsteczki jonów  srebra zatopionych w masie jego wewnętrznej warstwy. Wykorzystanie jonów srebra gwarantuje  
zachowanie czystości biologicznej powierzchni wewnętrznych przewodu w ciągu lat użytkowania systemu wentylacji.  
Przewód instalacji posiada zewnętrzną średnicę wynoszącą zaledwie 75 mm, dzięki czemu można go z powodzeniem ukryć 
w warstwach ocieplenia stropów.

Przewód wentylacyjny i akcesoria

Lp. Produkt Opis Nr kat. Cena netto zł

1
Rura wentylacyjna z powłoką antybakteryjną 75/64 mm,  
wytrzymałość 400 N, w zwojach 50 mb (cena 1 mb) V1D8407564050 11,10

2 Złączka do rury wentylacyjnej 75/64 mm V1D8ZRD75 8,60

3 Zaślepka Ø 75 do niewykorzystanego wyjścia z rozdzielacza V1D8ZR75 4,90

4 Uszczelka do rury wentylacyjnej 75/64 mm V1D8URD10207 4,90

Specyfikacja i ceny rekuperatorów
Opis VX 250 VX 400 HX 400 HX 600

Materiał wykonania wymiennika przeciwprądowego Poliester Poliester Aluminium Aluminium

Wydajność  [m3/h] 250 400 400 600

Spręż dyspozycyjny  [Pa] 150 150 150 150

Maksymalny spręż dyspozycyjny  [Pa] 820 1200 1200 760

Maksymalna moc wentylatorów  [W/przy obr.] 160/3200 330/4100 330/4100 340/2950

Maksymalna sprawność odzysku ciepła 89% 90% 90% 89%

Moc odzysku ciepła  [kW] 2,9 4,6 4,6 6,8

Masa własna  [kg] 45 45 51 52

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata

Numer katalogowy w wersji  
ze sterownikiem podstawowym V1D8VX250 V1D8VX400 V1D8HX400 V1D8HX600

Cena netto ze sterownikiem w wersji podstawowej 7 990,00 zł 8 310,00 zł 9 320,00 zł 10 620,00 zł

Numer katalogowy w wersji  
ze sterownikiem Comfort+ V1D8VX250C+ V1D8VX400C+ V1D8HX400C+ V1D8HX600C+

Cena netto ze sterownikiem Comfort+ 9 180,00 zł 9 500,00 zł 10 510,00 zł 11 810,00 zł

Obliczenia sprawności cieplnej rekuperatorów podano dla zrównoważonych strumieni powietrza  
w temperaturze odpowiednio -20/20OC i wilgotności względnej 99/55%.

System rekuperacji Viteco – c.d.
techniKa instalacyjna

nowość – rozbudowany sterownik comfort+ 
W wersji z rozbudowaną automatyką sterującą Comfort+, sterow-
nik wyposażony jest w dotykowy, kolorowy wyświetlacz z intu-
icyjnym interfejsem komunikacyjnym. regulator comfort+ może 
sterować również przepustnicami wymiennika gruntowego, zwa-
nego potocznie GWC, oraz dodatkowym modułem komunikacji 
internetowej, dzięki czemu z dowolnej lokalizacji jesteśmy w sta-
nie programować ustawienia rekuperatora.

zabezpieczenie przed zamarzaniem
Wymiennik ciepła zastosowany w rekuperatorze pozwala na 
odzyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewanego z domu 
i przekazanie jej do powietrza nawiewanego z zewnątrz. Ste-
rownik wykorzystuje szereg czujników do kontroli temperatury  
powietrza w wymienniku. Inteligentny układ mikroprocesoro-
wy analizuje rozkład temperatur i w wymaganej chwili włącza 
grzałkę zabezpieczającą wymiennik przed zamarzaniem. Z pa-
nelu kontrolnego sterownika, można również zaprogramować 

alternatywny sposób rozmrażania, wykorzystujący strumień ciepłego powietrza wywiewanego 
z budynku.

współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła (Gwc)
rekuperator jest przystosowany do współpracy z GWc przy wykorzystaniu automatyki w wersji 
Comfort+ oraz dedykowanych elementów wykonawczych, na które składają się, siłownik elek-
tryczny sterowany napięciem 24V, dodatkowy czujnik temperatury oraz trójnik z zamontowaną 
przepustnicą trójdrogową.

wentylacja to cały system, nie tylko urządzenie
Działanie wentylacji, czyli wymaganej wymiany powietrza w domu, będzie prawidłowe, tylko 
wtedy, gdy system zostanie profesjonalnie zaprojektowany oraz umiejętnie zainstalowany. Do 
elementów systemu zaliczamy więc również komplet rozdzielaczy powietrza, skrzynki rozprężne, 
przewody instalacyjne oraz anemostaty nawiewne i wywiewne. Za ich prawidłowy dobór odpo-
wiadamy w Viteco. Instalacje obliczymy i zaprojektujemy bezpłatnie tak, aby dobrane średnice  
i trasy przewodów były łatwe w późniejszej instalacji, a system działał sprawnie i bezgłośnie. 

Wszelkie pytania prosimy zadawać mailem na adres: rekuperacja@viteco.pl ■

Sterownik Standard

Sterownik Comfort+

Przykład instalacji systemu 
wentylacji z rekuperacją

Pokój 2
Nawiew
2x75x125

Pokój 1
Nawiew
2x75x125

Salon
Nawiew
2x75x125 (2 szt.)

Łazienka duża
Wyciąg
3x75x125

Pokój 3
Nawiew
2x75x125

Łazienka mała
Wyciąg
2x75x125 Sypialnia

Nawiew
2x75x125

Kuchnia
Wyciąg
3x75x125

Wyrzutnia
powietrza

Czerpnia
powietrza

Ideą zastosowania rekuperatora jest kontrolowana wymiana powietrza: 
wywiew zużytego oraz nawiew świeżego z  jednoczesnym odzyskiem 
energii zawartej w powietrzu wywiewanym.

Świeże powietrze powinno być dostarczane do pomieszczeń pobytu 
dziennego (pokoje oraz sypialnie), natomiast usuwane z pomieszczeń, 
które tego wymagają: kuchni i łazienek.

Sercem całej instalacji jest centrala wentylacyjna z wymiennikiem do od-
zysku ciepła – rekuperator.

Do rekuperatora doprowadzone jest świeże powietrze, które pobierane 
jest z zewnątrz poprzez czerpnię powietrza. Natomiast za usuwanie po-
wietrza wywiewanego odpowiada przewód wylotowy oraz wyrzutnia. 
Powietrze zewnętrzne zostaje podgrzane w  wymienniku ciepła oraz 
przefiltrowane.

Osłona filtra wstępnego

Wewnętrzna elektronika sterująca,  
komunikacja z urządzeniami 
zewnętrznymi

Automatyka sterująca

Energooszczędne wentylatory

Aluminiowy wymiennik ciepła Heatex

Inteligentne zabezpieczenia  
przed zamarzaniem

11lato 2019

Specyfikacja techniczna rekuperatorów
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