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Logavent HRV2
Rekuperatory Logavent HRV2 dostępne są  
w trzech wersjach o nominalnych przepływach 
powietrza 140, 230 i 350 m3/h, gdzie minimalny 
przepływ powietrza dla najmniejszej jednostki 
wynosi 25 m3/h, a maksymalny dla największej 
450 m3/h. Dużą zaletą urządzeń jest to, że nie trze-
ba rozróżniać wersji prawej lub lewej. Standardo-
wo dopływ świeżego oraz wyrzut „zużytego” po-
wietrza podłącza się z prawej strony, ale jeśli jest 
potrzebne podłączenie lewe to na miejscu insta-
lacji można „przezbroić” urządzenie. 
Montaż urządzenia może odbyć się na posadzce 
za pomocą konsoli podłogowej albo na ścianie, 
wykorzystując wsporniki lub listwę do powiesze-
nia. Odzysk ciepła za pomocą wymiennika krzy-
żowo-przeciwprądowego wg normy EN-PN 13 
141-7 wynosi nawet 90%, co pozwala w wysokim 
stopniu odzyskiwać ciepło z powietrza wentyla-
cyjnego, a co za tym idzie oszczędzać na kosz-
tach eksploatacji budynku. 

Buderus oferuje rozwiązania systemowe dla zapewnienia zdrowego klimatu w pomieszczeniach i utrzymania 
wysokiej jakości życia domowników, nawet przy szczelnie zamkniętych drzwiach i oknach. Mowa o systemach  
kontrolowanej wentylacji z odzyskiem ciepła – Logavent HRV2 i Logavent HRV156 K wraz z dwoma 
elastycznymi systemami kanałów z tworzywa sztucznego do dystrybucji powietrza. 

Wentylacja mechaniczna Buderus
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dla podstawowego, wbudowanego regulatora,  
za pomocą RCV można wybrać jeden z 10 progra-
mów czasowych oraz regulować inne ustawienia 
Logavent. Dodatkowymi trybami pracy są: tryb 
nocny, w którym w okresie nocnym wentylato-
ry obniżają swoją wydajność i jednocześnie ha-
łas oraz funkcja urlopowa. Pilot bezprzewodo-
wy dostępny jest jako akcesoria. 

Logavent HRV156 K
Model Logavent HRV156 K – kompaktowy cen-
tralny system wentylacji domowej – zapewnia 
wyjątkową efektywność energetyczną (klasa A+) 
oraz czyste powietrze. Co więcej, dzięki innowa-
cyjnemu systemowi montażowemu oraz kom-
paktowym wymiarom Logavent może być zain-
stalowany przez jedną osobę.

Centrala wentylacyjna Logavent ma wiele ele-
mentów wbudowanych w urządzenie. Jednym  
z nich jest elektryczna nagrzewnica wstępna. 
Uruchamia się ona tylko wtedy, kiedy tempe-
ratura powietrza świeżego spada poniżej -3°C 
lub kiedy temperatura powietrza nawiewane-
go spada poniżej 16,5°C. Nagrzewnica ma za 
zadanie zabezpieczyć wymiennik ciepła przed 
zamarzaniem wilgoci, co mogłoby zablokować 
przepływ powietrza przez urządzenie. Dzięki jej 
zastosowaniu możliwa jest bezproblemowa eks-
ploatacja rekuperatora nawet do -25°C. Kolej-
nym elementem, który jest standardowo wbu-
dowane w rekuperator to obejście (by-pass). 
Podwójny syfon dostarczany razem z rekupe-
ratorem ma za zadanie odprowadzić wilgoć 
wykraplającą na wymienniku ciepła. Cały kor-
pus centrali wentylacyjnej wykonany jest ze 
spienionego styropianu (EPS), który jest ma-
teriałem izolującym, co zabezpiecza przed po-
wstawaniem mostków cieplnych i wykraplaniu 
się wilgoci na obudowie. Jeszcze jedna zale-
ta materiału EPS to możliwość jego swobod-
nego formowania kształtu w czasie produkcji.  

Komory przepływu powietrza mają wyprofilo-
wane krawędzie, dzięki czemu szum powietrza 
jest obniżony, co przekłada się na cichszą pra-
cę całej instalacji wentylacyjnej. wraz z urzą-
dzeniem dostarczana jest para filtrów o klasie 
G4. Po ich zużyciu wymiana jest bardzo prosta 
i nie wymaga żadnych narzędzi oraz rozbiera-
nia urządzenia. Jeśli potrzebne są filtry o wyż-
szej klasie filtracji, na przykład dla osób z dole-
gliwościami alergicznymi, to jako akcesoria są 
dostępne filtry o klasie F7. 
Każda jednostka Logavent wyposażona jest rów-
nież w wbudowany, podstawowy regulator po-
zwalający na samodzielną pracę. Dostępne funk-
cje sterujące to m.in. praca wg jednego programu 
czasowego, tryb sterowania manualnego (usta-
wienie prędkości wentylatora), tryb automatycz-
nego lub ręcznego uruchamiania by-passu, tryb 
rozpalania kominka, kalibracji wentylatorów.  
Dodatkowo rekuperator sygnalizuje potrzebę 
wymiany filtrów.
Jeśli użytkownik chce sterować zdalnie rekupe-
ratorem, może to zrobić za pomocą pilota bez-
przewodowego RCV. Oprócz funkcji dostępnych 

Najszerszy wachlarz możliwości sterowania rekuperatorem daje program komputerowy 
Configuration tool. Program jest bezpłatny i można go pobrać ze strony internetowej 
marki Buderusa. Po zainstalowaniu programu na komputerze i połączeniu z rekupe-
ratorem za pomocą przewodu USB, oprócz wcześniej wymienionych funkcji w regula-
torze podstawowym lub RCV, użytkownik może zaprogramować własny indywidual-
ny program czasowy lub obserwować na wykresie zmiany parametrów mierzonych na 
czujnikach. Instalator lub serwisant ma dodatkowo możliwość wykonania testu prze-
kaźników wszystkich podłączonych elementów lub wykonać kalibrację urządzenia. 
Jeśli do urządzenia podłączony będzie jeden z czujników: CO2, czujnik wilgotności lub 
czujnik zanieczyszczeń powietrza VOC dostępne jako akcesoria, to w każdym przy-
padku sterowania (podstawowe, RCV lub Configuration tool) powstanie dodatko-
wy tryb pracy wg zapotrzebowania. Oznacza to, że jeśli wartość mierzona na jednym  
z czujników wykracza poza ustawioną skalę, to wentylatory zmienią swoją wydajność.
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wydajność central Logavent HRV156 K sięga  
120 m3/h i pozwala na kontrolowane wentylowa-
nie mieszkań oraz niewielkich domów jednoro-
dzinnych. Montaż możliwy jest zarówno na ścianie 
lub pod sufitem. Typoszereg składa się z czterech 
modeli, z czego dwa wyposażone są w by-pass.
Logavent HRV156 K dostarczany jest fabrycznie  
z regulatorem Logamatic RC100H, który umożliwia 
automatyczną wentylację sterowaną czujnikiem 
wilgotności powietrza lub z zaawansowanym 
regulatorem Logamatic VC310, który zapewnia 
rozszerzoną funkcjonalność systemu. w każdym 
rekuperatorze wymagany wydatek powietrza usta-
wiany jest na regulatorze, natomiast automatyka 
sterująca sama adoptuje się do oporów kanałów 
wentylacyjnych, dostosowując obroty wentylatora.  

Cała konstrukcja jest bardzo lekka. Masa nie prze-
kracza 15 kg, co pozwala na wykonanie monta-
żu przez jedną osobę. Podłączenie może być za-
równo od góry urządzenia (4 króćce), jak również 
od góry (2 króćce) i od dołu (2 króćce). Spraw-
ność odzysku ciepła sięga 93% i ma certyfikat 
PHI. Oprócz pracy samodzielnej, możliwa jest 
również praca w kotłami gazowymi Buderus.

Kompletny system kanałów
Oprócz samych urządzeń wentylacyjnych firma 
Buderus dostarcza również kompletny system 
kanałów do rozprowadzenia powietrza. System 
obejmuje:
- kanały główne odprowadzające i odprowadza-
jące powietrze do rekuperatora wykonane z EPP 
w dwóch rozmiarach Ø125mm i Ø160mm, czerp-
nie i wyrzutnie;
- kanały płaskie z tworzywa, który charakteryzu-
je się małą wysokością 50mm i dużą możliwością 
transportu powietrza, co ogranicza ilość stoso-
wanych kanałów;
- kanały okrągłe z tworzywa o rozmiarze Ø75mm, 
które można zaginać w dowolnym kierunku.
Zarówno system kanałów płaskich, jak i okrą-
głych wykonany jest z materiałów antystatycz-
nych i antyalergicznych. Skrzynka rozdzielcza 
powietrza pasuje do obydwu rodzajów kanałów. 
wysokiej jakości złączki uszczelniające skraca-
ją czas montażu.
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Systemy grzewcze  
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