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Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Dzia anie central wentylacyjnych z rekupe-

racj  polega na mechanicznym wymusze-

niu obiegu powietrza podczas wentylacji 

ró nego rodzaju pomieszcze , oraz odzy-

sku ciep a z powietrza wyci ganego i wy-

korzystywanie go do ogrzania powietrza 

nawiewanego. Powietrze nawiewane i od-

prowadzane z pomieszcze  jest filtrowane. 

U ytkownik mo e, wed ug swoich potrzeb, 

regulowa  wydajno  centrali wentylacyjnej 

i temperatur  powietrza nawiewanego do 

pomieszczenia.

Urz dzenie wentylacyjne REGO 400P przeznaczone jest do 

wentylacji pomieszcze  o powierzchni do 180 m2, na przyk ad 

niewielkich domów jednorodzinnych, mieszka , sal konferencyj-

nych. Mimo niewielkich wymiarów (tylko 31 cm wysoko ci), dzi ki 

zamontowanym w centrali dwóm wirnikom jej efektywno  tem-

peraturowa osi ga 80%. 

Za lepka okr enia pozwala po czy  urz dzenie z okapem ku-

chennym lub otworem wyci gu powietrza (w celu wyci gni cia 

powietrza np. z azien-

ki), stosuj c oddzielny 

kana  powietrzny.

Zintegrowana auto-

matyka sterowania 

C4 z panelem stero-

wania mocowanym 

na cianie zapewnia 

ekonomiczne dzia a-

nie urz dzenia i nie-

skomplikowane stero-

wanie.
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Centrale KOMFOVENT serii REGO

1 Obrotowy wymiennik ciep a

2 Filtr powietrza dostarczanego

3 Filtr powietrza usuwanego

4 Wentylator powietrza dostarcza-

nego

5 Wentylator powietrza usuwanego

6 Nagrzewnica elektryczna

7 Dodatkowe po czenie do wy-

ci gni cia powietrza z kuchni lub 

innych pomieszcze

8 Automatyka sterowania

A Pobierane powietrze zewn trz-

ne

B Powietrze dostarczane do po-

mieszczenia

C Wyci gane powietrze z po-

mieszczenia

D Powietrze usuwane

E Pod czenie okapu lub dodatko-

wego wyci gu powietrza

Centrala REGO 400P z automatyk  C4      7462,60 z  brutto 

Kana y typu SPIRO        1740 z  brutto

Elementy instalacji                                          649,10 z  brutto

Elementy monta owe                              822,90 z  brutto

Zako czenia wentylacyjne                     811 z  brutto

   razem     11485,60 z  brutto

Kosztorys materia ów do rozprowadzenia 

instalacji wentylacyjnej


