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Logavent HRv156 K

Rekuperator Logavent HRV156 K – kompaktowy 
centralny system wentylacji domowej zapewnia 
wyjątkową efektywność energetyczną (klasa A+) 
oraz czyste powietrze. Co więcej, dzięki innowa-
cyjnemu systemowi montażowemu oraz kom-
paktowym wymiarom Logavent może być zain-
stalowany przez jedną osobę.
wydajność central Logavent HRV156 K sięga 105 
m3/h i pozwala na kontrolowane wentylowanie 
mieszkań oraz niewielkich domów jednorodzin-
nych. Montaż możliwy jest zarówno na ścianie 
lub pod sufitem. Typoszereg składa się z czterech 
modeli, z czego dwa wyposażone są w by-pass.
Logavent HRV156 K dostarczany jest fabrycznie  
z regulatorem Logamatic RC100H, który umożliwia 
automatyczną wentylację sterowaną czujnikiem 
wilgotności powietrza, lub z zaawansowanym 
regulatorem Logamatic VC310, który zapewnia 
rozszerzoną funkcjonalność systemu. w każdym 
rekuperatorze wymagany wydatek powietrza 
ustawiany jest na regulatorze, natomiast auto-
matyka sterująca sama adoptuje się do oporów 
kanałów wentylacyjnych, dostosowując odpo-
wiednio obroty wentylatora. Cała konstrukcja 
jest bardzo lekka. Masa urządzenia – około 15 kg  
– pozwala na wykonanie montażu przez jedną 
osobę. Podłączenie może odbyć się zarówno tyl-
ko od góry urządzenia (4 króćce), jak również i od 
góry (2 króćce) i od dołu (2 króćce). Sprawność 
odzysku ciepła sięga 93% i ma certyfikat PHI.

Logavent HRv2

Rekuperatory Logavent HRV2 dostępne są w trzech 
wersjach o nominalnych przepływach powietrza 
140, 230 i 350 m3/h. Duża zaletą urządzeń jest 
to, że nie trzeba rozróżniać wersji prawej lub le-
wej. Standardowo dopływ świeżego oraz wyrzut  

„zużytego” powietrza podłącza się z prawej stro-
ny, ale jeśli jest potrzebne podłączenie lewe to na 
miejscu instalacji można przezbroić urządzenie. 
Montaż urządzenia może odbyć się na posadzce 
za pomocą konsoli podłogowej albo na ścianie, 
wykorzystując wsporniki lub listwę do powiesze-
nia. Odzysk ciepła za pomocą wymiennika krzy-
żowo-przeciwprądowego wg normy EN-PN 13 
141-7 wynosi nawet 90%, co pozwala w wysokim 
stopniu odzyskiwać ciepło z powietrza wentyla-
cyjnego, a co za tym idzie oszczędzać na kosz-
tach eksploatacji budynku. 
Centrala wentylacyjna Logavent ma wiele elemen-
tów wbudowanych w urządzenie. Jednym z nich 
jest elektryczna nagrzewnica wstępna. Uruchamia 
się ona tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza 
świeżego spada poniżej -3°C lub kiedy temperatu-
ra powietrza nawiewanego spada poniżej 16,5°C. 

Nowoczesny system budowy domów pasywnych (o niskim 
zapotrzebowaniu na energię) utrudnia wymianę powietrza pomiędzy 
otoczeniem zewnętrznym a wnętrzem budynków. Im większa szczelność 
domu, tym wyższa jest jego energooszczędność. Jest to korzystne dla 
środowiska i portfela, jednak może mieć to także negatywny wpływ 
na jakość powietrza. Urządzenia do wentylacji pomieszczeń Logavent 
zapewniają komfortową i wydajną wentylację mieszkań  
– świeże powietrze dostarczane jest  
w sposób automatycznie i ciągły.  
Są energooszczędne i charakteryzują się 
kompaktową budową  
oraz wysokim poziomem 
komfortu obsługi.

RekupeRatoRy BudeRus – 
kontRolowana wentylacja 
pomieszczeń
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Zdrowe powietrze dla całego domu

Nowoczesny system budowy domów pasywnych (o niskim zapotrzebowaniu na energię) utrudnia 
wymianę powietrza pomiędzy otoczeniem zewnętrznym a wnętrzem budynków. Im większa szczelność 
domu, tym wyższa jest jego energooszczędność. Jest to korzystne dla środowiska i portfela, jednak 
może mieć to także negatywny wpływ na jakość powietrza. Nowe urządzenie do wentylacji 
pomieszczeń Logavent HRV2 potrafi temu zaradzić, bowiem dba o uczucie świeżości w całym domu 
i czyni to w sposób energooszczędny, dzięki odzyskowi ciepła.

Świeżość z bonusem
Logavent HRV2 zapewnia ciągłą wymianę powietrza i filtruje pyłki oraz kurz z powietrza zewnętrznego.
Wydajny przeciwprądowy, krzyżowy wymiennik ciepła przekazuje ciepło z powietrza odprowadzanego 
do powietrza doprowadzanego bez mieszania strumieni powietrznych. W ten sposób nawet 90% ciepła 
z powietrza odprowadzanego powraca do pomieszczenia. Dzięki współczynnikowi sprawności 
elektrycznej wynoszącemu maks. 36,1 odzyskiwana jest 36-krotność energii cieplnej na każdą 
wykorzystaną kilowatogodzinę energii elektrycznej.
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Dodatkowymi trybami pracy są: tryb nocny,  
w którym w okresie nocnym wentylatory obni-
żają swoją wydajność i jednocześnie hałas oraz 
funkcja urlopowa. Pilot bezprzewodowy dostęp-
ny jest jako akcesoria. 

KompLetny system Kanałów

Oprócz samych urządzeń wentylacyjnych firma 
Buderus dostarcza również kompletny system 
kanałów do rozprowadzenia powietrza. System 
obejmuje:
- kanały główne doprowadzające i odprowadza-
jące powietrze do rekuperatora wykonane z EPP 
w dwóch rozmiarach Ø125 mm i Ø160 mm, czerp-
nie i wyrzutnie;

- kanały płaskie z tworzywa, który charakteryzują 
się małą wysokością 50 mm i dużą możliwością 
transportu powietrza, co ogranicza ilość stoso-
wanych kanałów;
- kanały okrągłe z tworzywa o rozmiarze Ø75 mm,  
które można zaginać w dowolnym kierunku.
Zarówna system kanałów płaskich, jak i okrągłych 
wykony jest z materiałów antystatycznych i anty-
alergicznych. Skrzynka rozdzielcza powietrza pa-
suje do obydwu rodzajów kanałów. wysokiej jako-
ści złączki uszczelniające skracają czas montażu.

Nagrzewnica ma za zadanie zabezpieczyć wy-
miennik ciepła przed zamarzaniem wilgoci, co 
mogłoby zablokować przepływ powietrza przez 
urządzenie. Dzięki jej zastosowaniu możliwa jest 
bezproblemowa eksploatacja rekuperatora na-
wet do -25°C. Kolejny element, który jest stan-
dardowo wbudowany w rekuperator to obejście 
(by-pass). Podwójny syfon dostarczany razem  
z rekuperatorem ma za zadanie odprowadzić wil-
goć wykraplającą się na wymienniku. Cały kor-
pus centrali wentylacyjnej wykonany jest ze spie-
nionego styropianu (EPS), który jest materiałem 
izolującym, co zabezpiecza przed powstawaniem 
mostków cieplnych i wykraplaniem się wilgoci na 
obudowie. Jeszcze jedna zaleta materiału EPS, to 
możliwość swobodnego formowania jego kształ-
tu w czasie produkcji. Komory przepływu powie-
trza mają wyprofilowane krawędzie, dzięki cze-
mu szum powietrza jest obniżony, co przekłada 
się na cichszą pracę całej instalacji wentylacyjnej.  

wraz z urządzeniem dostarczana jest para fil-
trów o klasie G4, których wymiana jest prosta i 
nie wymaga żadnych narzędzi oraz rozbierania 
urządzenia. Jako akcesoria dodatkowe Budreus 
proponuje filtry o klasie F7. Rekuperator sygnali-
zuje potrzebę wymiany filtrów.
Każda jednostka Logavent wyposażona jest rów-
nież w wbudowany, podstawowy regulator po-
zwalający na samodzielną pracę. Dostępne funk-
cje sterujące to m.in. praca wg jednego programu 
czasowego, tryb sterowania manualnego (usta-
wienie prędkości wentylatora), tryb automatycz-
nego lub ręcznego uruchamiania by-passu, tryb 
rozpalania kominka, kalibracji wentylatorów.
Jeśli użytkownik chce sterować zdalnie rekuperato-
rem, może to zrobić za pomocą pilota bezprzewo-
dowego RCV. Oprócz funkcji dostępnych dla pod-
stawowego, wbudowanego regulatora, za pomocą 
RCV można wybrać jeden z 10 programów czaso-
wych oraz regulować inne ustawienia Logavent.  

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Systemy grzewcze  
przyszłości.
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Błyskawiczna wymiana: odchylić przesłonę
do góry, wyjąć stary filtr, włożyć nowy filtr, 
zamknąć, gotowe!

Ciepło czy chłód nie stanowią problemu

Urządzenie pozwala na wykorzystanie pełnego odzysku ciepła w chłodnej 
porze roku – dzięki zintegrowanemu modułowi podgrzewu wstępnego nawet 
przy bardzo niskich temperaturach. Zaś w letnie noce, gdy temperatura 
wewnątrz pomieszczeń jest wyższa od temperatury na zewnątrz, następuje 
automatyczne otwarcie układu obejścia (by-pass) zapewniając dopływ 
przyjemnego, chłodniejszego powietrza.

Łatwa i szybka instalacja
Instalacja urządzenia Logavent HRV2 jest bardzo łatwa dzięki naściennej 
lub podłogowej konsoli z funkcją tłumienia drgań. W razie potrzeby 
przyłącza powietrza w urządzeniach można zamienić miejscami 
i dostosować do specyfiki lokalnej instalacji.

Łatwa konserwacja
Konstrukcja wewnętrzna z pianki EPS jest solidna, a wsuwane, swobodnie 
dostępne części umożliwiają szybką i łatwą konserwację. Standardowo 
instalowane są filtry G4, zaś wysokiej jakości filtry przeciwpyłkowe F7, 
np. dla alergików, są dostępne jako akcesoria. 
Filtry można wymienić bez konieczności użycia narzędzi.

Eksploatacja latem (nocą):
układ obejścia (by-pass) otwarty

Eksploatacja zimą:
efektywny odzysk ciepła
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Uniwersalna skrzynka rozdzielcza
do kanałów okrągłych i płaskich

Kryza

Przejście z kanału
okrągłego na płaski

Buderus oferuje dwa elastyczne systemy kanałów z tworzywa sztucznego 
do dystrybucji powietrza, które mogą być układane w konstrukcji posadzki 
pod jastrychem, pod sufitem podwieszanym lub też w sposób niewidoczny 
w betonowym stropie.

Dopasowanie do potrzeb
Nowe systemy kanałów mogą być w elastyczny sposób dostosowane 
do projektu budowlanego.
Do montażu w stropie betonowym odpowiednie są okrągłe rury systemowe 
DN75 z tworzywa sztucznego. Jeżeli przewody wentylacyjne mają być 
układane w konstrukcji posadzki, zaleca się odporny na nacisk system 
płaskich kanałów z tworzywa sztucznego o wysokości 50 mm.
Dzięki antybakteryjnej i antystatycznej powłoce wewnętrznej obu systemów 
zapewniona jest wysoka jakość powietrza w pomieszczeniu.

Spełniamy oczekiwania naszych klientów
Klienci otrzymują od marki Buderus nie tylko wszystkie niezbędne 
komponenty systemu, ale również optymalnie dopasowane akcesoria.

Dwa warianty  
– jedna funkcja

System płaskich kanałów  
z tworzywa sztucznego (140 x 50 mm)  

do elastycznego układania  
w konstrukcji posadzki

System okrągłych kanałów  
z tworzywa sztucznego (DN75)  

do elastycznego układania  
w stropie betonowym
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Przejdź  Logavent – program doborowy 
do rekuperacji
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