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Stiebel Eltron stawia 
na energooszczędność 
i ecorozwiązania 
możliwie w każdym 
segmencie swoich 
produktów. w ofercie 
– obok najbardziej 
znanych urządzeń 
tej marki jak pompy 
ciepła – znajdziemy też 
kontrolowane domowe 
systemy wentylacyjne  
z rekuperatorami  
VRC-w 400 i VRC-w 400 E  
zapewniające niezbędną 
wymianę powietrza, 
odpowiednią obróbkę 
powietrza świeżego 
polegającą na wstępnej 
filtracji i oszczędność 
energii potrzebnej na 
ogrzanie powietrza 
wentylacyjnego,  
dzięki odzyskowi. 

RekupeRatoRy VRC-W 400  
– więcej niż tylko wymiana powietrza
Nowoczesna technologia wentylacji od Stiebel Eltron

Przejdź  Więcej o rekuperatorach VrC-W 400 

Obejrzyj  Film z montażu rekuperatorów VrC-W 400 

Przejdź  Więcej o rekuperatorach VrC-W 400 e

http://www.instalreporter.pl
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/wentylacja_i_rekuperacja/centralna_wentylacja/lwz_180_280_enthalpie/vrc-w_400.html
https://www.youtube.com/watch?v=WC_a_bDC34E&feature=youtu.be
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/wentylacja_i_rekuperacja/centralna_wentylacja/lwz_180_280_enthalpie/vrc-w_400_e.html
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miejscach są walory wizualne i tu nie zawiedziemy 
się na nowoczesnej stylistyce STIEBEL ELTRON. 
wszystkie funkcje można intuicyjnie obsługiwać 
bezpośrednio na urządzeniu lub wygodnie za po-
mocą opcjonalnie dostępnego panelu obsługo-
wego FEB. Urządzenie umożliwia nastawienie aż 
21 programów czasowych.
Urządzenie wyposażone jest w układ ochrony 
przed zamarzaniem, aby działało optymalnie 
również przy niskiej temperaturze zewnętrznej. 
Gdy temperatura powietrza zewnętrznego spad-
nie poniżej nastawionego progu ochrony przed 
zamarzaniem, włączana jest elektryczna na-
grzewnica wstępna. Zapobiega to zamarznięciu 
krzyżowo-przeciwprądowego wymiennika ciepła.

RekupeRatoRy z dwoma Różnymi 
wymiennikami

w rekuperatorze VRC-w 400 powietrze odprowa-
dzane i powietrze zewnętrzne przepływają przez 
krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła. 
Powietrze zewnętrzne wchłania w ten sposób 
ciepło oddawane przez powietrze odprowadza-
ne. Umożliwia to odzyskanie dużej części ener-
gii cieplnej.
VRC-w 400 E to wersja rekuperatora z odzyskiem 
wilgoci. w urządzeniu tym zastosowano ental-
piczny wymiennik ciepła – bardzo efektywny, 
przenoszący wilgoć przeciwprądowy wymienni-
kiem ciepła z selektywną membraną. Membra-
na ta odzyskuje wilgoć z powierza odprowadza-
nego i przenosi ją na powietrze doprowadzane. 
w ten sposób w miesiącach zimowych można 

ograniczyć spadek względnej wilgotności po-
wietrza w pomieszczeniach.

paRametRy techniczne VRc-w 400

wymiary: (głębokość x szerokość x wysokość) 
534 x 690 x 997 mm.
Strumień przepływu powietrza: 60-400 m³/h.
wysoki stopień odzysku ciepła aż do 93%.
Klasa efektywności energetycznej w umiarko-
wanych warunkach klimatycznych dla sterowa-
nia czasowego: A.

dlaczego waRto zastosować 
RekupeRację?

Prawidłowa wentylacja grawitacyjna pomiesz-
czeń wymaga ich przewietrzania i oznacza wyłą-
czenie grzejników i przewietrzenie pomieszczeń 
cztery do sześciu razy dziennie przez pięć minut. 
Nawet wtedy, gdy na zewnątrz jest zimno. Jednak 
ponad 50% ciepła z ogrzewania jest tracone pod-
czas wentylacji przez okna. Dosłownie wyrzuca-
my energię przez okno. wielu mieszkańców jed-
nak nie otwiera okien zima i nie wietrzy pokoi.  
Powoduje to wysoką wilgotność w pomieszcze-
niu i ryzyko pleśni. Pleśń jest nie tylko irytująca, 
ale także niebezpieczna. Skutkiem mogą być cho-
roby układu oddechowego i alergie.
Problemów tych można łatwo uniknąć dzięki za-
stosowaniu systemów wentylacyjnych. Zapewnia-
ją one automatycznie świeże i czyste powietrze 
oraz oferują duży potencjał oszczędności ener-
gii. Jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła 
są szczególnie wydajne, ponieważ zużywają do 
90% ciepła pobranego z powietrza wywiewane-
go i powietrza zewnętrznego i odprowadzają je 
z powrotem. 

zalety nowoczesnych systemów wentylacji
• Poprawiona jakość powietrza w pomieszczeniach.
• Redukcja szkodliwych emisji.
• Zwiększony komfort życia.
• Ciepło grzewcze, które jest tracone przez wen-
tylację okna, zostaje zachowane.
• Energooszczędna wentylacja dzięki odzysko-
wi ciepła.
• Ochrona ścian i zapobieganie rozwojowi pleśni.
• Korzyści dla alergików.

RekupeRatoRy VRc-w 400…

Rekuperatory VRC-w 400 to wiszące urządzenie 
wentylacyjne.
Dzięki wyjątkowo cichej pracy (z poziomem mocy 
akustycznej 48 dB(A) zgodnie z norma EN 12102) 
znakomicie nadają się do mieszkań, domów jed-
norodzinnych, a nawet małych zakładów prze-
mysłowych. Mają kompaktowe wymiary i zajmu-
ją niewiele miejsca. Ich wydajność do 400 m³/h 
także predysponuje je do zastosowania w nie-
dużych obiektach. 
ważną cechą w tego rodzaju budynkach ze wzglę-
du na montaż rekuperatorów często w widocznych 

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa

tel. 22 609 20 30
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WT 2021 a WenTylacja 
mechaniczna z odzyskiem 
ciepła
wymagania w zakresie ograniczenia zapo-
trzebowania budynku na energię zostały 
bardzo zaostrzone w ostatnich latach. wy-
móg spełnienia nowych warunków Tech-
nicznych (wT 2021) oznacza istotne zmiany, 
nie tylko w obudowie termicznej budyn-
ków, ale również w systemach c.o., chłodze-
nia, c.w.u. i wentylacji. Rodzaj zastosowanej 
wentylacji ma znaczny wpływ na wskaźnik 
EP (energii pierwotnej). wentylacja mecha-
niczna z odzyskiem ciepła ułatwia spełnie-
nie wymagań. Ponadto im system odzy-
sku ciepła jest sprawniejszy, tym redukcja 
zapotrzebowania na energię większa…
więcej na stronie: 
www.dombezrachunków.com

ZawsZe właściwa jakość powietrZa prZy maksymalnej efektywności

Dzięki zoptymalizowanym wymiennikom ciepła urządzenia wentylacyjnego odzyskiwane jest 
nawet do 93% energii cieplnej z powietrza zużytego. w miesiącach letnich VRC-w 400 zapew-
nia wysoki komfort w mieszkaniu dzięki chłodzeniu z wysoką efektywnością energetyczną.
Rekuperatory zapewniają też wysoką czystość powietrza. Decyduje o tym klasa zastoso-
wanych filtrów. w wyposażeniu standardowym są filtry średnio dokładne o wysokiej sku-
teczności w zatrzymywaniu podstawowych zanieczyszczeń, dobrze radzą sobie z pyłkami 
roślin i potrafią częściowo zatrzymać smog czy bakterie – ePM10 ≥ 50 % (M5) | ISO Coar-
se > 60 % (G4). Bardziej wrażliwi klienci mają możliwość zakupu dedykowanych filtrów do-
kładnych klasy F7. 
Co ważne, producent pomyślał też o łatwej wymianie filtrów.

http://www.instalreporter.pl
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