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VITECO R – nOwy TypOszEREg,  
nOwy kszTałT, nOwa jakOść wykOnanIa

Rekuperatory Viteco przeznaczone są do wyko-
rzystania w domach jednorodzinnych zaprojek-
towanych wg wT2021. Rekuperatory Viteco R 
dostępne są w wielkościach 200, 300, 450, 
600 i 650 m3/h, mogą być instalowane w pozycji  
stojącej lub wiszącej (z wyjątkiem modelu 650 
do montażu na podłodze). Podwójna metalowa 
obudowa, izolowana pianą poliuretanową for-
mowaną pod ciśnieniem, pozwala na uzyskanie 
bardzo dobrej izolacji cieplnej oraz odporności 
na wpływ wilgoci. Poszczególne wersje rekupera-
torów mają również dodatkową izolację cieplną 
pomiędzy przestrzeniami wewnątrz urządzenia.
Rekuperatory Viteco wyposażono w przeciwprą-
dowe wymienniki entalpiczne wyprodukowane 
w Szwajcarii, które osiągają wydajność odzysku 
ciepła przekraczającą 90% wg UNI EN13141-7.  
Zastosowanie wymienników entalpicznych 
eliminuje zjawisko powstawania kondensatu  
w rekuperatorze oraz gwarantuje utrzymanie 
prawidłowej zawartości wilgoci w powietrzu. 

Na odpowiedni klimat w domu składa się wiele 
czynników – nie tylko temperatura powietrza,  
ale także jego odpowiednia wilgotność, brak pyłków 
i innych zanieczyszczeń. Na przykład zbyt wysoki 
poziom CO2 może utrudniać koncentrację i wywoływać 
uczucie zmęczenia. Niezwykle ważne jest,  
aby w pomieszczeniach mieszkalnych zadbać  
o korzystne warunki. Kluczowym aspektem jest też 
oszczędność energii, co jest pozytywne zarówno 
dla środowiska, jak i dla portfela. Dlatego Instal-
Konsorcjum w swojej Ofercie Specjalnej proponuje 
centrale wentylacyjne Viteco R i wolf CwL-Excellent,  
te drugie w korzystnych pakietach z kotłami FGB.

OFERTA SPECJALNA INSTAL-KONSORCJUM
Rekuperatory Viteco R i wolf CwL-Excellent

Rekuperatory Viteco wyposażono w rozbudowane inteligentne sterowniki, które różnią 
się pomiędzy sobą zastosowanym rodzajem panelu sterującego. już w wersji podstawo-
wej panel sterujący wyposażony jest w graficzny wyświetlacz LCD, obrazujący wszystkie 
funkcje urządzenia, a jest ich wiele: programowanie harmonogramów pracy, współpraca  
z centralą alarmową budynku, współpraca z okapem kuchennym, tryb party, wakacje, ko-
minek, przewietrzanie, współpraca z dodatkowymi czujnikami CO2 lub poziomu wilgotno-
ści, sterowanie przepustnicą wymiennika gruntowego, dodatkową nagrzewnicą elektryczną 
lub wodną, a nawet chłodnicą. system sterowania rekuperatorem dodatkowo przypomi-
na o konieczności wymiany filtrów. w wersji Comfort+ sterownik dodatkowo wyposażono  
w dotykowy kolorowy wyświetlacz. wszystkie wersje automatyki mogą być rozbudowane 
o moduł komunikacji internetowej, pozwalającej na sterowanie rekuperatorem za pomocą 
aplikacji na urządzenia mobilne pracujące w systemie android lub apple iOs lub za pomocą 
komputera, poprzez przeglądarkę internetową pracującą w systemie windows, apple Os X  
lub Linux. przy zastosowaniu dodatkowych czujników urządzenie może pracować w try-
bie automatycznego utrzymania ciśnienia lub wielkości strumienia, pozwalając na współ-
pracę z aktywnymi elementami regulacji przepływu dla poszczególnych pomieszczeń.

http://www.instalreporter.pl
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wszystkie rekuperatory wyposażone są w au-
tomatyczny 100% by-pass wymiennika ciepła. 
nowe rekuperatory Viteco są nie tylko bardzo 
dokładnie wykonane, ale mają również nowo-
czesny i elegancki wygląd, aż szkoda je mon-
tować na poddaszu domu. Tym bardziej, że ich 
konstrukcja umożliwia zawieszenie urządzenia na 
ścianie w garażu lub kotłowni. System łatwego 
mocowania do ściany dostarczany jest w kom-
plecie razem z urządzeniem. Rekuperatory Viteco  
mają unikalną cechę pozwalającą na dowolną  

konfigurację podłączenia przewodów wentyla-
cyjnych doprowadzających powietrze z i do bu-
dynku, od góry albo od dołu urządzenia.
Konstrukcja rekuperatorów pozwala na łatwy do-
stęp do filtrów bez konieczności otwierania obudo-
wy urządzenia – filtry ukryto pod otworami rewi-
zyjnymi. Standardowo urządzenia są wyposażone 
w filtry klasy F7 montowane od strony czerpni po-
wietrza, wyłapujące aż 70% pyłów ePM 2,5. Na po-
wrocie z instalacji wywiewnej z budynku, przed wy-
miennikiem ciepła, montowany jest filtr klasy M5.

CEnTRaLa wEnTyLaCyjna CwL-EXCELLEnT 
I kOCIOł FgB – IDEaLnE pOłąCzEnIE

wolf FGB to nowoczesny, gazowy kocioł konden-
sacyjny o kompaktowej budowie i z najwyższej 
jakości komponentami. Aluminiowo-krzemowy 
wymiennik ciepła, możliwość modulacji w za-
kresie aż 1:6, a także optymalizacja pod kątem 
bardzo czystego i wydajnego spalania oraz bar-
dzo cicha praca – to tylko niektóre z jego zalet.
Centrala wentylacyjna wolf CwL-Excellent to 
bardzo kompaktowe urządzenie, z wydajnym 
wymiennikiem ciepła, świetnymi filtrami, za-
trzymującymi pyłki i inne zanieczyszczenia oraz 
energooszczędnymi wentylatorami. 

Bardzo wydajny odzysk ciepła i wentylatory elek-
tryczne o niskim zużyciu energii obniżają kosz-
ty zużycia energii. Automatyczne zabezpiecze-
nie przed zamarzaniem z seryjnym modułem 
ogrzewania gwarantuje niezawodne i komfor-
towe zabezpieczenie przeciwko zamarznięciu 
wymiennika ciepła. Elektryczny moduł ogrze-
wania należy do wyposażenia dodatkowego. 
Model CwL-Excellent ma certyfikat przystoso-
wany do domów pasywnych i spełnia wyma-
gania DIBt (Niemiecki instytut budownictwa). 
Urządzenie jest dostępne w wersjach o wy-
dajności 300 oraz 400 m³/h. Ogromną zaletą  
CwL-Excellent jest też najwyższa jakość wyko-
nania, a także szybka i łatwa konserwacja.
Urządzenia wOLF mają bogate wyposażenie stan-
dardowe. wOLF to sprawdzony producent, który 
działa na polskim rynku już od 25 lat. Firma ofe-
ruje pomoc i doradztwo wykwalifikowanych eks-
pertów na każdym etapie projektu. warto także 
zauważyć, że produkty wOLF spełniają wymogi 
programu Czyste Powietrze.

www.viteco.pl

www.wolf.ik.pl 

www.ik.pl
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Firma wOLF oferuje kompleksowe roz-
wiązania dla domu. Urządzenia wOLF 
mogą działać jeszcze wydajniej razem, 
w ramach jednego systemu. pakiet  
z kotłem FgB i centralą wentylacyjną  
CwL-Excellent to idealne połączenie, 
które zadba o wszystkie najważniejsze 
parametry powietrza w domu. jeden 
sterownik to łatwiejsza i wygodniejsza 
obsługa urządzeń. Dzięki dodatkowe-
mu modułowi wOLF Link Home możesz 
zamienić smartfona w domowe cen-
trum sterowania klimatem. wystarczy 
do tego aplikacja smartset i dostęp do 
Internetu. 
Urządzenia wOLF to najwyższa jakość 
wykonania (made in germany) i aż 5 lat 
gwarancji przy zakupie pełnego pakie-
tu. pakiet urządzeń wOLF to również 
szybsze przeglądy i serwis, ponieważ 
będą one się mogły odbywać za jednym 
razem dla wszystkich urządzeń. jest to 
ogromna oszczędność czasu i pieniędzy.

http://www.instalreporter.pl
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