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Rekuperatory EcoVent Recu, umożliwiają uzyska-
nie szeregu korzyści zarówno ekonomicznych, 
jak i poprawiających komfort życia, takich jak:
· znaczne ograniczenie energochłonności bu-

dynku – dzięki dużej sprawności odzysku ciepła, 
oszczędności w kosztach ogrzewania mogą wy-
nieść do 50% w miesiącach zimowych (wentyla-
cja grawitacyjna stanowi ok. 50% strat ciepła);

· wymiana zużytego powietrza na filtrowane  
i świeże, o niskiej zawartości CO2 ze znacznie 
mniejszą ilością alergenów oraz roztoczy;
· eliminacja zaduchu oraz zapachów powsta-
jących w pomieszczeniach sanitarnych oraz 
kuchni;
· eliminacja wilgoci oraz roszenia okien;
· możliwość obniżenia kosztu zakupu pompy cie-
pła (mniejsza jednostka);
· brak konieczności budowy kominów wentyla-
cji grawitacyjnej oraz uciążliwości związanych  
z uszczelnieniem ich przejść przez dach;
· możliwość pełnego dostosowania wymiany po-
wietrza do własnych potrzeb poprzez inteligent-
ny system sterowania.

Urządzenia serii Tweetop EcoVent Recu to do-
pracowane technicznie jednostki w pełni speł-
niające wymogi dyrektywy Ecodesign, wyposa-
żone w nowoczesne wentylatory produkcji Ziehl 
Abegg oraz wysokosprawne wymienniki prze-
ciwprądowe produkcji Recair Holandia. Maksy-
malna sprawność pracy urządzeń to 95%. Kom-
pletna gama wydajności: 350, 450 i 600 m3/h, 
pozwala na zapewnienie efektywnej wentylacji 
w każdym budynku jednorodzinnym od stosun-
kowo niewielkich domów, po rezydencje, a także  
w mniejszych budynkach produkcyjnych oraz 
usługowych. Dzięki kompaktowym wymiarom, 
niewielkiej wadze oraz innowacyjnemu systemo-
wi uchwytów montaż urządzenia nie przysparza 
żadnych problemów, pozwalając na przytwier-
dzenie centrali do sufitu, ściany lub ustawienie 
jej na podłożu.
Centrale EcoVent Recu wyposażone są w intu-
icyjny, estetyczny system sterowania, oparty  
na pomiarze wilgotności powietrza, umożliwia-
jący pełne dostosowanie wymiany powietrza  
w domu do potrzeb użytkowników. Nad pracą 
urządzenia czuwa nowoczesny mikrokontroler,  

w 2021 rok firma Tweetop weszła z nową serią produktów, którymi są 
rekuperatory EcoVent Recu. Te nowoczesne centrale wentylacyjne, 
stosowane są do wymiany powietrza w budynkach, przy jednoczesnym 
odzysku ciepła. Rekuperatory EcoVent Recu zapewniają nieprzerwany 
dopływ świeżego powietrza do wnętrza budynku, przy jednoczesnym 
usunięciu powietrza zużytego oraz wilgoci z pomieszczeń. 

RekupeRatoRy tweetop ecoVent Recu
Innowacyjne oraz ekonomiczne rozwiązanie wentylacji

Rekuperator Tweetop EcoVentRec

Dane techniczne central EcoVent Recu przedstawione w postaci charakterystyk wydajnościowych

EcuVent Recu 350 EcuVent Recu 450 EcoVent Recu 600

http://www.instalreporter.pl
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który monitoruje zamontowane w urządzeniu czuj-
niki, sterując na podstawie ich odczytów wszystki-
mi funkcjami urządzenia. Użytkownik ustawia pra-
cę jednostki na czytelnym regulatorze dotykowym. 
Automatyka w centralach Tweetop pozwala na 
efektywne sterowanie intensywnością wymiany 
powietrza, zapewniając właściwe reakcje na od-
czytywane z czujników poziom wilgotności oraz 
temperaturę powietrza. Dzięki temu system wen-
tylacyjny, bazujący na rekuperatorze Tweetop 
jest wyjątkowo energooszczędny, wentylując 
pomieszczenia tylko wtedy, gdy jest to koniecz-
ne. Opcjonalnie możliwe jest dokupienie modułu 
internetowego, dzięki któremu można wykorzy-
stać bardzo praktyczną i prostą aplikację do śle-
dzenia pracy systemu wentylacji wraz ze zmianą 
parametrów, a także do udzielenia zdalnego do-
stępu do urządzenia np. serwisantowi.

www.tweetop.pl

Klienci, którzy zdecydują się na zakup 
rekuperatora EcoVent Recu mogą li-
czyć na wsparcie techniczne realizowa-
ne przez dział projektowo-inwestycyj-
ny, polegające na: wyliczeniu bilansu 
powietrza, doborze rekuperatora oraz 
schematycznym rozrysowaniu instalacji 
na rzutach budynku. Centrale EcoVent 
Recu objęte są dwuletnią gwarancją,  
z możliwością przedłużenia do 5 lat. 
Kupując rekuperatory Tweetop, pamię-
tać także należy o pozostałych produk-
tach oferowanych przez firmę, czyli o re-
nomowanym systemie instalacyjnym 
Tweetop-PERT, dostępnym w zakresie 
średnic 16-75 mm, przeznaczonym do 
budowy instalacji wodno-grzewczych 
w tym ogrzewania podłogowego oraz  
o pompach ciepła serii Tweetop EcoHeat.

tryb automatyczny

tryb „Boost”

tryb „Sen”

tryb „Kalendarz”

tryb „Kominek”

przycisk zwiększający 
wartości na skali

przycisk aktywujący i zmienia-
jący tryb pracy centrali

przycisk aktywujący tryb 
dogrzewania nawiewanego 

powietrza

przycisk aktywujący tryb 
chłodzenia nawiewanego 

powietrza

przycisk zmniejszający 
wartości na skali

Regulator dotykowy

Taconova prezenTuje innowacyjne 
rozwiązania na iSH 2021

Instalatorzy, projektanci, handlowcy i przedsię-
biorcy z branży od lat odwiedzają międzynaro-
dowe targi ISH we Frankfurcie, żeby zapoznać się 
z nowościami i przyjrzeć z bliska najważniejszym 
produktom. Chociaż w 2021 roku nie jest to moż-
liwe w tradycyjnej formie, w dniach 22-26 mar-
ca Taconova zaprasza do zapoznania się z ofer-
tą firmy w sposób wirtualny.
Nowoczesne i jednocześnie łatwe w montażu 
rozwiązania dla oszczędnego ogrzewania i dys-
trybucji wody to kluczowe kompetencje firmy  
Taconova, która od 60 lat jest synonimem wy-
sokiej jakości produktów i usług w branży in-
stalacyjnej. Podczas tegorocznych targów ISH,  
w centrum uwagi znajdą się wysokowydajne 
pompy cyrkulacyjne oraz inteligentne moduły 
świeżej wody użytkowej. w dziedzinie techniki 
pompowej Taconova prezentuje nowy, wyjątko-
wo kompaktowy model oraz szereg inteligent-
nych funkcji, które uzupełniają istniejący asor-
tyment w sposób zorientowany na przyszłość.
Dla większego komfortu i bezpieczeństwa wpro-
wadzono również innowacje w kategorii modu-
łów świeżej ciepłej wody. Producent zmienił tutaj 

dotychczasowy system i wyposażył go w więk-
szości we własne pompy. Nowa wersja oprogra-
mowania ułatwia instalatorom uruchomienie  
i obsługę urządzenia. Taconova zmodyfikowała 
również design swoich nowych modułów: ele-
gancka obudowa podkreśla funkcjonalność pro-
duktu i dbałość o detale. 
Już teraz można umówić się na spotkanie z przed-
stawicielami firmy w formie rozmowy telefonicz-
nej lub wideokonferencji, korzystając z linku: 
https://www.taconova.com/pl/ish/ 

otwarcie oddziału wienkra 
we wrocławiu

Obsługa klienta na najwyższym poziomie to prio-
rytet wienkra. wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, wienkra stara się systematycz-
nie poszerzać obszar działania w całej Polsce.  
Z przyjemnością prezentuje oddział we wrocła-
wiu, w którym znajdują się: biura handlowe, show-
room klimatyzatorów oraz magazyn.

http://www.instalreporter.pl
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