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Centrala wentylaCyjna Cwl-2

wentylacja z odzyskiem ciepła jest rozwiąza-
niem, doskonale uzupełniającym system grzew-
czy każdego budynku. Niezależnie od typu zain-

stalowanego urządzenia grzewczego, umożliwia 
znaczne obniżenie kosztów ogrzewania oraz 
w kontekście standardu wT 2021 jest rozwią-
zaniem, które dzięki odzyskowi ciepła z wy-
wiewanego powietrza pozwala na spełnienie 

wymagań dotyczących energooszczędności.  
Propozycją takiego urządzenia od firmy wolf jest 
centrala wentylacyjna CwL-2. w przypadku tej 
jednostki możemy pochwalić się sprawnością 
odzysku ciepła wg DIN EN 13141-7 rzędu 98%.

Budowa w standardzie wt 2021 – propozycje wolf
Rekuperacja sposobem na spełnienie wymagań

 Bartłomie j  Pudlis

CwL-2

Od 2021 roku podczas 
planowania nowych inwestycji 
budowlanych lub modernizacji już 
istniejących budynków wziąć pod 
uwagę trzeba standard wT 2021. 
Jest to zbiór wymogów prawnych 
dotyczących zużycia energii, które 
budynek musi spełnić, żeby mógł 
zostać dopuszczony do użytku. 
Spełnienie tych wymogów 
jest w zasadzie niemożliwe, 
jeżeli nie zdecydujemy się na 
uwzględnienie w projekcie 
rozwiązań wykorzystujących 
jakąś formę energii odnawialnej.  
Jak więc stosunkowo niskim 
kosztem zrealizować inwestycję 
w zgodzie z najnowszymi 
standardami? Odpowiedzią  
jest rekuperacja.
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w codziennym funkcjonowaniu w pomieszcze-
niach z wentylacją mechaniczną jednym z naj-
istotniejszych czynników składających się na 
komfort użytkowania jest głośność pracy syste-
mu. CwL-2 jest jednym z najcichszych urządzeń 
dostępnych na rynku. Regularne funkcjonowa-
nie przy głośnej wentylacji może okazać się bar-
dzo męczące. w firmie wolf jesteśmy świado-
mi faktu, że przeciętny człowiek spędza aż 90% 
czasu w zamkniętych pomieszczeniach, dlate-
go staramy się, żeby wszystkie nasze urządze-
nia, które znajdują się w otoczeniu użytkownika 
zapewniały pod każdym względem najwyższy 
możliwy komfort. Również w kwestii konser-
wacji urządzenia zależy nam na tym, aby cały 
proces był możliwie jak najprostszy i przyja-
zny dla użytkowników. Dlatego wymiana filtrów  
w CwL-2 jest bardzo łatwa i każdy może wykonać tą 
czynność bez najmniejszych problemów. O potrze-
bie wymiany filtra informuje wskaźnik wbudowany  
w urządzeniu lub w module obsługowym w zależ-
ności od preferencji. Centrala wentylacyjna CwL-2 
wyposażona jest także w inteligentnie kontrolowa-
ną nagrzewnicę wstępną o mocy 1000 w, dzię-
ki czemu niezależnie od klimatu i pory roku jest 
niezawodnie zabezpieczona przed zamarzaniem.

Centrale grzewCze CHC

w przypadku, gdy inwestor dysponuje większym 
budżetem na inwestycję, dobrym pomysłem jest 
także rozważenie wyboru pompy ciepła w kon-
tekście standardu wT 2021. Jest to, biorąc pod 

uwagę kryterium energooszczędności budynku, 
rozwiązanie zdecydowanie najbardziej wydajne. 
wolf posiada w ofercie powietrzne, gruntowe 
oraz wodne pompy ciepła. Dostarczamy również 
kompleksowe pakiety centrali grzewczych CHC, 
składające się z monoblokowej powietrznej pom-
py CHA lub splitowej BwL-1S, zasobnika ciepłej 
wody w wielkości 180 lub 280 litrów, opcjonal-
nego bufora o pojemności 35 lub 50 litrów oraz 
standardowo dodawanych do każdego urządze-
nia – naczynia wzbiorczego o pojemności 24 li-
trów i modułu obsługowego BM-2. Jest to kom-
pletny i bezobsługowy pakiet dedykowany dla 
domów jednorodzinnych, który został stworzo-
ny z myślą o jak największej wygodzie użytkow-
nika. Modułowa oraz wstępnie zmontowana kon-
strukcja znacznie usprawnia i przyspiesza czas 
instalacji systemu, minimalizując nakłady pracy 
oraz możliwość popełnienia błędu.

CwL-2 jest kompaktowym urządzeniem dedyko-
wanym dla budownictwa mieszkaniowego, jed-
no- oraz wielorodzinnego. Urządzenie oferujemy 
w dwóch wersjach mocy – o wydajności 325 oraz 
400 m3 powietrza na godzinę. Możliwy jest także 
wybór pomiędzy dwoma wersjami wymiennika 
ciepła, który znajdzie się w centrali wentylacyj-
nej. Do wyboru dostępne są modele z przeciw-
prądowym i entalpicznym wymiennikiem ciepła. 
w wersjach z tym drugim CwL-2 pozwala także 
na odzysk wilgoci z wywiewanego z budynku po-
wietrza, przez co znacznie zwiększa komfort użyt-
kowania wentylacji. w przypadku rekuperatorów  

bez opcji odzysku wilgoci – szczególnie zimą – 
powietrze staje się suche i doprowadza do wy-
sychania błon śluzowych. Przy tego typu wenty-
lacji, dla poprawienia komfortu często zalecane 
jest stosowanie nawilżaczy powietrza.
wybór systemu wentylacji jest szczególnie do-
brym pomysłem, w przypadku osób zmagających 
się z alergiami. Montowane w naszych urządze-
niach filtry klasy ISO Coarse 60%(G4) zatrzymują 
wszelkie pyłki oraz zanieczyszczenia powietrza, 
umożliwiając normalne funkcjonowanie w wen-
tylowanej przestrzeni w okresach, kiedy pylenie 
roślin jest najbardziej uciążliwe.

wybierając dowolne systemy dostarczane przez 
wolf, inwestor ma pewność, że będą to rozwiąza-
nia kompleksowe. Dostarczamy urządzenia grzew-
cze, sprawdzone i dopracowane rozwiązania w za-
kresie domowej wentylacji, paneli słonecznych,  
a także pozwalające nimi zarządzać systemy ste-
rowania, również z poziomu aplikacji w telefonie. 
Posiadając wszystkie urządzenia od jednego pro-
ducenta, użytkownik ma pewność, że będą ze sobą 
niezawodnie współpracować. wszystkie systemy 
wolf są także objęte 5-letnią bezpłatną gwarancją.
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