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Nowy system wentylacji pomieszczeń recoVAIR  
jest najwyższym osiągnięciem techniki wenty-
lacyjnej. recoVAIR zapobiega przedostawaniu 
się kurzu i pyłków do domu, jednocześnie od-
prowadzając dwutlenek węgla i wilgoć na ze-
wnątrz. wywiewane powietrze przepływa przez 
wymiennik, zawarte w nim ciepło jest przeno-
szone do napływającego, zewnętrznego powie-
trza, przy czym oba strumienie nie mieszają się 
ze sobą. Zewnętrzne powietrze podgrzane w ten 
sposób napływa do pokojów dziennych i sypial-
ni. Firma Vaillant oferuje urządzenia naścienne  
o przepływie powietrza 260 i 360 m3/h oraz pod-
sufitowe o przepływie 150 m3/h.

Wydajny wymiennik
wyjątkowo wysoka wydajność odzysku cie-
pła, wynosząca 87% w rekuperatorze recoVAIR,  
zapewnia wykonany z polistyrenu krzyżowo-przeciw- 

prądowy wymiennik ciepła o wysokiej spraw-
ności – i to nawet przy bardzo niskiej tempera-
turze zewnętrznej, do -3oC. Dzięki niemu ciepło  
z usuwanego powietrza jest niezwykle efektywnie 
przenoszone do świeżego zewnętrznego. Urzą-
dzenie wentylacyjne recoVAIR osiąga najwyższe 
możliwe obecnie parametry techniczne.
Sprawne działanie do temperatury zewnętrznej 
-3oC bez zamarzania wymiennika ciepła, a zatem 
bez ograniczania dopływu powietrza zewnętrz-
nego, zmniejsza koszty inwestycji i użytkowa-
nia związane ze wstępnym podgrzewaniem oraz 
gwarantuje wysoki komfort i higienę.
Latem odzysk ciepła z reguły nie jest potrzebny, 
gdyż prowadzi do zbytniego nagrzania powie-
trza w pomieszczeniach. Rekuperatory recoVAIR 
260/4 oraz 360/4 (w VAR 150/4 L, R dostępne jako 
osprzęt dodatkowy) zostały wyposażone w cał-
kowicie regulowane wbudowane obejście letnie. 

Systemy wentylacji w budynkach mieszkalnych nigdy dotąd nie były 
tak ważne jak dziś. Z powodu coraz szczelniejszej izolacji budynków, 

która nie pozwala na naturalną cyrkulację powietrza, nowe czy 
modernizowane budynki wymagają profesjonalnej wentylacji. System 

wentylacji recoVAIR jest sprawdzonym od lat, komfortowym, a zarazem 
ekonomicznym rozwiązaniem dla mieszkań i domów jednorodzinnych. 

Nie tylko zapewnia zdrowy klimat w pomieszczeniach, lecz także 
przynosi znaczną oszczędność energii dzięki odzyskowi ciepła.

Wentylacja Vaillant recoVair Var
Komfort życia w mieszkaniu i w domu
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ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej 
wody i wentylacji. Tryb pracy urządzenia wenty-
lacyjnego jest dostosowywany do potrzeb reco-
VAIR 260 domowników na podstawie pomiarów 
jakości powietrza w pomieszczeniach i jego wil-
gotności. multiMATIC VRC 700 jest regulatorem 
systemowym współpracującym także z kotłami 
Vaillant i pompa ciepła aroTHERM.
Zdalny układ sterowania z przełącznikiem 
3-stopniowym i wskazaniem koniecznej wymiany 
filtra zapewnia prostą obsługę w przypadku, gdy 
nie zastosowano regulatora multiMATIC VRC 700.
Dla monitoringu jakości powietrza firma Vaillant 
oferuje czujnik CO2. Czujnik współpracuje z regu-
latorem multiMATIC VRC 700. Korzyścią z zastoso-
wania czujników jest natychmiastowa reakcja reku-
peratora na wzrost stężenia CO2 spowodowanego 
np. przebywaniem większej liczby osób. w zależno-
ści od ilości stężenia CO2 rekuperator podaje odpo-
wiednie ilości świeżego powietrza. Do każdego re-
gulatora istnieje możliwość podpięcia 2 czujników.
Tłumik dźwięku w formie skrzynki: przez za-
stosowanie tłumika dźwięku można w razie po-
trzeby uzyskać dodatkowe ograniczenie emisji 
hałasu zarówno na zewnątrz (pobór powietrza 
zewnętrznego, wylot powietrza wyrzutowego), 
jak i w pomieszczeniach (nawiew, wywiew).

Układ obejścia pozwala łatwo ominąć wymien-
nik ciepła. Dzięki niemu chłodniejsze powietrze 
z zewnątrz jest doprowadzane do pomieszczeń 
mieszkalnych nawet z całkowitym pominięciem 
wymiennika ciepła. Efekt: powietrze o przyjem-
nej temperaturze we wszystkich pokojach – zale-
ta, którą można docenić zwłaszcza w ciepłe letnie 
noce. Automatyczna regulacja za pomocą wbudo-
wanych czujników gwarantuje najwyższy komfort.

Wentylatory
Niezwykle prosta regulacja stałego strumienia 
objętości zapewnia niezmienny przepływ powie-
trza w wentylatorach promieniowych nawiewu 
i wywiewu z elektronicznym układem sterowa-
nia prędkością obrotową. wentylatory cechują 
się wyjątkowo cichą pracą i wysoką sprawnością.
warto też wspomnieć o regulacji równowagi wen-
tylatorów w celu ochrony przed obniżonym lub 
podwyższonym ciśnieniem. Zróżnicowane za-
wartości pyłu w powietrzu zewnętrznym i wy-
wiewanym prowadzą do różnego zanieczyszcze-
nia filtrów powietrza. Układ regulacji równowagi 
utrzymuje stałe wartości przepływu powietrza 
nawiewanego i wywiewanego, a w ten sposób 
zapobiega pobraniu zimnego i nierzadko zanie-

czyszczonego kurzem powietrza z zewnątrz przez 
nieszczelności w budynku wskutek podciśnienia.

Higieniczny filtr powietrza
wszystkie rekuperatory recoVAIR są wyposażone fa-
brycznie w bardzo dokładne filtry pyłków klasy F7. 
Klientom, którzy wymagają szczególnie czystego po-
wietrza, polecamy filtry aerozoli klasy F9, które bar-
dzo skutecznie usuwają z nawiewu nawet pył sadzy.
Filtry gwarantują dopływ oczyszczonego powietrza 
zewnętrznego do pomieszczeń, a dodatkowo chro-
nią wymiennik ciepła przed zabrudzeniem. Cząstki 
kurzu w powietrzu zasysanym z pomieszczeń są do-
prowadzane do filtra w urządzeniu wentylacyjnym 
i tu odfiltrowywane – nie pozostają ,,zawieszone”  
w instalacji. Zapewnia to utrzymanie wymiennika 
ciepła w czystości i utrzymanie wyjątkowo wysokie-
go stopnia przygotowania ciepła wynoszącego 87% 
(wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej).
wbudowany seryjnie układ nadzoru stanu filtra 
automatycznie zgłasza konieczność jego wy-
miany. Zapewnia to utrzymanie niezmiennego 
komfortu w domu i minimalne zużycie energii 
elektrycznej przez wentylatory. Ponadto sygnał 
konieczności wymiany filtra można przesłać  
w dowolnie wybrane miejsce (w opcji z urządze-
niem comDIALOG). Prostą wymianę filtra może 
przeprowadzić samodzielnie każdy użytkownik.

OsprZęT dO urZądZeń WenTylaCyjnyCH 
reCOVaIr

elektryczny podgrzewacz do zabudowania 
zapewnia pracę bez zmniejszenia przepływu po-
wietrza nawet przy bardzo niskich wartościach 
temperatury zewnętrznej. Montowany jako pod-
grzewacz powietrza zewnętrznego.
multiMaTIC VrC 700 to uniwersalny systemowy 
regulator pogodowy marki Vaillant o intuicyjnej ob-
słudze, przeznaczony do sterowania instalacjami  

SyStem recoVAIr w SkrócIe:

•	wbudowany	układ	sterowania.	Nastawa	
instalacji jest niezwykle prosta i umożliwia 
wybór następujących programów 
pracy: 3-stopniowe przełączanie, tryb 
automatyczny, nocny, dzienny i na czas 
przyjęcia, tryb letni, szybkie przewietrzanie,
•	tryb	pracy	regulowany	zależnie	od	

zapotrzebowania za pomocą fabrycznie 
wbudowanego czujnika wilgotności,
•	możliwości	przyłączenia	jednego	lub	dwóch	

zewnętrznych czujników dwutlenku węgla 
do kontroli jakości powietrza (konieczny jest 
regulator multiMATIC VRC 700),
•	idealnie	dostosowane	elementy	nawiewu	 

i wywiewu,
•	wymienne	filtry	dokładne	F7	do	nawiewu	i	G4	

do wywiewu o wyjątkowo dużej powierzchni,
•	wygodny	dostęp	do	panelu	obsługi	oraz	

filtrów powietrza dzięki wyjątkowej pokrywie: 
otwieranej z prawej i lewej strony i całkowicie 
zdejmowalnej,
•	regulacja	strumienia	przepływu	 

w wentylatorach nawiewu i wywiewu do 
wyboru stała lub zmienna (tryb automatyczny),
•	zmienne	średnice	przyłączy	kanałów	

powietrza zewnętrznego i wyrzutowego 
o wymiarach ø 180/150 mm umożliwiają 
bardzo elastyczne dostosowanie układu do 
warunków budowlanych, 
•	łatwy	montaż	dzięki	niewielkiej	wadze,
•	licznik	odzyskanej	energii	na	wyświetlaczu	

cyfrowego układu sterowania. Podczas pracy 
urządzenia wentylacyjnego recoVAIR  
z całkowitym obejściem wbudowane czujniki 
uruchamiają zliczanie energii cieplnej.  
w ten sposób można sprawdzić wielkość 
energii zaoszczędzonej podczas wentylowania 
pomieszczeń z wykorzystaniem wymiennika 
ciepła w rekuperatorze.
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Pokrywa ułatwiająca dostęp z prawej bądź lewej strony
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