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Wentylacja centralna z rekuperacją

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna  
z odzyskiem ciepła (w skrócie rekuperacja)  
w nowych domach to już standard. I to nie tyl-
ko w związku z nowymi wymaganiami energe-
tycznymi wT 2021, a poprzez podwyższony 

komfort. Zadaniem rekuperatora centralnego 
jest dostarczenie odpowiedniej ilości świeżego 
powietrza, odprowadzenia nadmiaru wilgoci, 
odzysk ciepła z powietrza zużytego, zapewnie-
nie odpowiedniej jakości powietrza nawiewa-
nego poprzez filtrowanie szkodliwych cząste-
czek zanieczyszczeń.

Stiebel Eltron w swoich potrfolio oferuje rozwią-
zania wentylacji do najróżniejszych typów bu-
dynków. w zależności czy jest to budynek nowy, 
czy istniejący, jakie są możliwości jego przebu-
dowy, a także zależnie od wielkości, ale też spe-
cyfiki wykorzystania pomieszczeń czy wyma-
gań użytkowników, firma jest w stanie dobrać 
optymalny system wentylacji do danego obiek-
tu. Specjaliści Stiebel Eltron szybko odpowiada-
ją na zapytanie on-line, a przygotowany przez 
nich projekt i dobór urządzeń pozwala zorien-
tować się w kosztach inwestycji i ocenić możli-
wości wykonania systemu. 
Poniżej prezentujemy krótki przegląd systemów 
wentylacji z rekuperacją i propozycji Stiebel  
Eltron do różnych obiektów.

wentylacja mechaniczna zarówno w domach, jak i budynkach 
użyteczności publicznej jak restauracje, szkoły, przychodnie stała 
się dziś już praktycznie standardem. Od właściwego jednak projektu 
i doboru systemu wentylacji domowej zarówno tej mechanicznej 
centralnej z rekuperacją, jak i systemu wentylacji decentralnej w dużej 
mierze zależy późniejsza jakość klimatu powietrza wewnątrz. wśród 
praktycznych narzędzi wsparcia instalatorów, ale też inwestorów 
oferowanych przez Stiebel Eltron jest formularz zapytania on-line.  
Tu wystarczy podać rzutu budynku, by od firmy otrzymać propozycję 
projektu systemu i dobór określonych urządzeń.

Wsparcie W projekcie i doborze 
Wentylacji od stiebel eltron 
wystarczy rzut budynku, a firma zrobi resztę

Przejdź  Formularz zapytania on-line

http://www.instalreporter.pl
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/aktualnosci/wentylacja_i_rekuperacja_wybierz_dobrze.html
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Strumień przepływu powietrza: 80-300 m3/h, moc 
grzewcza przy P-7/w35 (EN 14511): 8,34 kw, moc 
chłodzenia przy P35/w7: 2,69 kw, stopień odzysku 
ciepła do 90%, pojemność zbiornika c.w.u. 235 l.

więcej: 
• LWZ 130
• VRC-W 400 (E) 
• LWZ 8 CS Premium 

Wentylacja decentralna z rekuperacją

Decentralna wentylacja ścienna nie ma systemu 
dystrybucji powietrza, a poszczególne jednost-
ki rekuperacyjne są zamontowane bezpośrednio  
w ścianach zewnętrznych. Rekuperatory decen-
tralne zapewniają kontrolowaną wentylację po-
jedynczych pomieszczeń mieszkalnych i są de-
dykowane najczęściej do obiektów istniejących. 

centrala wentylacyjna Vrl-c została specjalnie 
opracowana do użytku w szkołach i przedszkolach, 
a także w restauracjach, klubach czy biurach. Przy 
natężeniu przepływu powietrza do 870 m³/h zapew-
nia niezawodną wymianę powietrza nawet w dużych 
pomieszczeniach. Usuwa zapachy i stęchłe powie-
trze oraz zapewniają świeże powietrze. Takie syste-
my i urządzenia wentylacyjne są od dawna używane 
w wielu kawiarniach i restauracjach. Energooszczęd-
na zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem cie-
pła i zmienną wydajnością powietrza polecana jest 
też do szkół, do klas liczących do 35 uczniów. Mo-

dernizacja obiektu i montaż VRL-C są szybkie i ła-
twe. System ten jest także energooszczędny, odzy-
skuje bowiem do 92% energii cieplnej z powietrza 
wywiewanego, specjalne zaś systemy filtrów zapew-
niają z kolei higienę powietrza w pomieszczeniach.

rekuperator decentralny Vlr 70 l trend eu 
(ścienny) dedykowany jest głownie do domów  
i montowany w pokojach ze ścianą zewnętrzną. 
Charakteryzuje go wysoki przepływ powietrza do 
70 m³/h, odzysk ciepła do 89% oraz cicha praca: 
25 dB w odległości 1 m przy przepływie 40 m3/h. 
wyposażony jest m.in. w filtr drobnego kurzu F7  
i pyłków, co czyni go idealnym dla alergików oraz 
do walki ze SMOGiem. Zastosowanie zaś dwóch fil-
trów na wentylator wydłuża sprawność i wymien-
nik poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu .

więcej: 
• VRL-C
• VLR 70 L Trend EU

centrala wentylacyjna z rekuperacją lWz 130 
– idealna do mieszkań i domów jednorodzinnych 
o powierzchni do 130 m² ze względu na strumień 
przepływu powietrza 50-180 m³/h. Centralne 
urządzenie wentylacyjne LwZ 130 to rozwiązanie 
zapewniające poprawę komfortu przebywania  
w każdym domu. Atutem tego modelu jest od-
zysk nie tylko około 90% ciepła, ale także ponad 
połowy traconej wilgotności powietrza. wszyst-
ko dla poprawy atmosfery w pomieszczeniu. 
Montaż centralnego urządzenia wentylacyjnego  
w suficie podwieszanym pozwala dodatkowo za-
oszczędzić miejsce i dzięki niemu urządzenie jest 
niewidoczne dla mieszkańców. 

centrala wentylacyjna z rekuperacją Vrc-W 
400 (e) to flagowy produkt rekuperacji centralnej 
Stiebel Eltron. Najnowszy centralny rekuperator 
VRC-w 400 (E) dedykowany do nowego budownic-
twa oferuje: wysoką wydajność – 400 m3/h przy 
175 Pa i dedykowany jest do domów do 230 m2,  
wysoką sprawność dzięki wymienniku krzyżo-
wo-przeciwprądowemu CORE do 94% (wersja E 
– do 89%). wersja E ma dodatkowo opcję odzy-
sku wilgotności do 65% (E – Enthalpie). Rekupe-
rator ten zapewnia optymalną jakość powietrza 
dzięki wbudowanym filtrom G4/M5 (opcja F7). 

lWz 8 cS premium – centralna wentylacja  
z pompą ciepła. LwZ 8 CS Premium łączy cztery 
funkcje: wentylacji, ogrzewania, przygotowania 
ciepłej wody i chłodzenia, w sposób tak skutecz-
ny i elegancki, jak żaden inny model. wspania-
łe osiągnięcie, które stało się możliwe dopiero 
dzięki inteligentnemu wykorzystaniu najnowo-
cześniejszej technologii inwerterowej. Urządze-
nie charakteryzuje bardzo cicha praca dzięki roz-
budowanej izolacji akustycznej.

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

tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
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http://www.instalreporter.pl
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/wentylacja_i_rekuperacja/centralna-wentylacja/lwz-130/lwz-130.html
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/wentylacja_i_rekuperacja/centralna-wentylacja/vrc-w-400/vrc-w-400-e.html
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/wentylacja_i_rekuperacja/centralna-wentylacja/lwz-cs-premium/lwz-8-cs-premium.html
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/wentylacja_i_rekuperacja/decentralna-wentylacja/vrl-c-300-g-trend/vrl-c-300-g-trend.html
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/wentylacja_i_rekuperacja/decentralna-wentylacja/vlr-70-s-l-trend/vlr-70-l-trend-eu.html
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