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Vallox – centrale zbodzyskiem ciepïa

M

ianem rekuperacji, potocznie nazywamy system odzysku energii
cieplnej zbpowietrza usuwanego
zbpomieszczeñ mieszkalnych czy gospodarczych. Krótko mówiÈc, proces ten zachodzi m.in. bezpoĂrednio wbcentralach wentylacyjnych wyposaĝonych wbwymienniki
ciepïa. KolebkÈ takiego rozwiÈzania jest
Skandynawia, gdzie zbracji uwarunkowañ
atmosferycznych, odzysk ciepïa usuwanego
do atmosfery ma istotny wpïyw na domowy
budĝet oraz komfort przebywania wbnim
mieszkañców.
Fiñska marka
Vallox jest obecna na rynkach
nie tylko europejskich juĝ od ponad 40 lat, zbroku
na rok, doskonalÈc swoje rozwiÈzania. Vallox wbswojej ofercie posiada szereg central wentylacyjnych zbodzyskiem
ciepïa zróĝnicowanych pod wzglÚdem wydajnoĂci, osprzÚtu czy sposobu ibmiejsca
montaĝu.
Produkty
Vallox speïniajÈ wszelkie rygorystyczne wymagania stawiane
zarówno przez samych uĝytkowników, jak równieĝ
przepisy obowiÈzujÈce na terenie Unii
Europejskiej m.in. takie jak: Dyrektywa
UE 2009/125/WE (ECODESIGN) oraz nor-
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my: PN-EN 308:2001, EN 60335-1:2012, EN
61000-6-1:2007 ibwiele innych.

Centrale Vallox wbstandardzie wyposaĝone sÈ wbaluminiowy wymiennik przeciwprÈdowo-krzyĝowy obsprawnoĂci 90%, wentylatory prÈdu staïego EC, zestaw trzech
filtrów powietrza (F7, 2 x G4) oraz peïnÈ automatykÚ (MyVallox) zbmoĝliwoĂciÈ sterowania za pomocÈ Internetu oraz urzÈdzeñ
mobilnych. Wbstandardzie znajdziemy równieĝ czujnik wilgotnoĂci, czujniki pomiaru
temperatur, nagrzewnice powietrza, automatyczny bypass, bezzapachowe odprowadzenie skroplin ibwiele innych udogodnieñ.
Graficzny panel
sterujÈcy MyVallox
umoĝliwia intuicyjnÈ regulacjÚ systemu wentylacji
poprzez szereg fabrycznych funkcji
jak na przykïad odczyty temperatur, wilgotnoĂci, opcjonalnie
odczyt poziomu CO2, cztery profile uĝytkownika – wbdomu, poza domem, funkcja
kominkowa, przewietrzanie, funkcja serwisowa ibwiele innych.
Obudowa urzÈdzeñ wykonana jest zbpodwójnej blachy stalowej, wypeïnionej izolacjÈ akustyczno-termicznÈ, malowanej
proszkowo zbobu stron, co uïatwia utrzy-

manie urzÈdzenia wbczystoĂci ibzapewnia
trwaïoĂÊ na lata.
Powyĝsze cechy zbpewnoĂciÈ wyróĝniajÈ produkty marki Vallox na tle
pozostaïych producentów, jednak naleĝy jeszcze zwróciÊ uwagÚ na
5-letniÈ gwarancjÚ na
centralÚ wentylacyjnÈ,
bez wzglÚdu na system zbjakiego wykonana
jest instalacja wentylacyjna. Tego równieĝ
nie znajdziemy wbkonkurencyjnej ofercie,
abco stanowi solidny wyznacznik jakoĂci –
nikt nie da dïugiej gwarancji na urzÈdzenie
nieefektywne ibwadliwe.
KolejnÈ funkcjÈ wyróĝniajÈcÈ urzÈdzenia
Vallox na tle konkurencyjnych produktów
jest innowacyjny, inteligentny system odszraniania wymiennika ciepïa, dziÚki któremu caïa energia cieplna trafia do powietrza nawiewanego do pomieszczeñ, abtym
samym nie notujemy jej strat. Takĝe dziÚki
temu rozwiÈzaniu uĝytkownicy nie odczuwajÈ dyskomfortu oraz nie tworzy siÚ podciĂnienie wbpomieszczeniach.
WiÚcej informacji ibszczegóïowe dane techniczne znajdÈ Pañstwo na stronie internetowej generalnego importera urzÈdzeñ Vallox
www.conceptair.pl }
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