
ŚWIEŻE POWIETRZE 
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Prosty w obsłudze system wentylacji najwyższej klasy
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Okap kuchenny

Blue Sky – przewody wentylacyjne

Rekuperator

Element tłumiący hałas

Czujnik dwutlenku węgla (opcja)

Czujnik wilgotności (opcja)

Czerpnia powietrza

Wyrzutnia powietrza

Powietrze nawiewane

Powietrze usuwane
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Inteligentny i energetycznie efektywny system wentylacji chroni 
Twoją najważniejszą inwestycję – Twój dom. Bez względu na to czy 
jesteś na etapie budowy domu, czy jego modernizacji, urządzenia 
Vallox zatroszczą się o dobrej jakości powietrze w Twoim domu.

Dlaczego prawidłowa wentylacja jest tak istotna:

1. Gotowanie, zmywanie, mycie, kąpiele, sauna, pranie, również 
oddychanie, produkują wilgoć i zapachy, które są usuwane 
przez wentylację.

2. Niska zawartość tlenu powoduje bóle głowy i ogólne zmę- 
czenie. Prawidłowa i efektywna wentylacja utrzymuje poziom 
dwutlenku węgla na odpowiednio niskim poziomie.

3. Emisja zanieczyszczeń powodowana konstrukcją budynku 
lub przez umeblowanie jest usuwana na zewnątrz.

4. Urządzenia Vallox automatycznie mierzą parametry powietrza 
i dostarczają czystego, przefiltrowanego i w zależności od 
potrzeb, ciepłego powietrza do pomieszczeń, w których 
spędzamy czas.

Podczas snu dwoje ludzi produkuje wysoki 
poziom wilgoci i dwutlenku węgla wewnątrz 
pomieszczeń. Wysoki poziom wilgoci sprzyja 
rozwojowi pleśni i drobnoustrojów. Czyste po-
wietrze ma korzystny wpływ na zdrowie i sa-
mopoczucie ludzi oraz na sam dom.

Filtry powietrza należy wymie-
niać dwa razy do roku, np. 
kiedy przestawiamy zegarki 
na czas letni i zimowy.
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Urządzenia Vallox to brak przeciągu, cicha 
praca i czyste, przefiltrowane powietrze

Efektywna wentylacja chroni 
przed nadmierną wilgocią

Ekonomiczna, przyjazna środowisku, 
energia Vallox

Inteligentne sensory dbają o jakość 
powietrza

Inteligenta technologia i jej kontrola, energetycznie efek-
tywna i automatycznie sterowana jakość powietrza we-
wnętrznego w systemie Vallox, to świeże i zdrowe powietrze 
oraz niższe koszty operacyjne.

W celu zapewnienia czystości w domu, ważnym jest aby 
zapobiegać przedostawaniu się brudnego powietrza do 
wnętrz budynku. System filtrów Vallox uniemożliwia przedo-
stawanie się pyłków i innych zanieczyszczeń z powietrza 
zewnętrznego. Efektywny system filtrów zmniejsza również 
potrzebę czyszczenia przewodów wentylacyjnych.

Ponadto, cicha praca systemu wentylacji jest główną czę-
ścią składową komfortu przebywania ludzi w pomieszcze-
niach. W systemie Vallox, elementy tłumiące hałas w prze-
wodach wentylacyjnych, bardzo cicha praca urządzenia, 
prawidłowo wyregulowane zawory nawiewne i wywiewne 
zapewniają cichą pracę całego systemu wentylacji.

Vallox jest prekursorem z ponad czterdziestoletnim doś- 
wiadczeniem w kwestii wentylacji dla niskoenergetycznych 
i pasywnych obiektów. Kiedy w grę wchodzą regulacje do-
tyczące efektywnego gospodarowania energią, równie 
istotne są czynniki związane z powietrzem wewnętrznym 
w naszych domach: temperatura, czystość i jakość powie-
trza, nieobecność zanieczyszczeń, zawartość wilgoci i od-
zysk ciepła z powietrza usuwanego.

Nie pozwól ciepłu uciec bezpowrotnie – Vallox czyni bu-
dynki energetycznie efektywnymi. Urządzenia Vallox po-
siadają wysokoenergetyczne wymienniki ciepła powietrza 
usuwanego, wyposażone są w wentylatory prądu stałego 
o niskim poborze energii.

Wymiennik ciepła odzyskuje ciepło z powietrza usuwane-
go, zanieczyszczonego, i przekazuje powietrzu nawiewane-
mu, przefiltrowanemu, bez zanieczyszczeń. Jeżeli występuje 
taka potrzeba, w okresach zimowych, powietrze nawiewa-
ne może zostać ogrzane dodatkowo poprzez nagrzewnicę, 
w lecie natomiast wymiennik może zostać ominięty.

Kiedy dwoje ludzi śpi przez siedem godzin, wypacają i wy-
dychają ok 0,7-0,8 litra wilgoci i ok 150 do 200 litrów dwu-
tlenku węgla. Ponadto dostarczają do pomieszczenia od 
250 do 300 W ciepła w ciągu godziny.

Kiedy poziom wilgotności wzrasta za wysoko, wilgoć kon-
densuje się na oknach lub innych zimnych powierzchniach. 
Wilgotne powierzchnie stanowią doskonałe podłoże do 
powstawania pleśni i mnożenia się drobnoustrojów, co 
w niedalekiej przyszłości powoduje niszczenie danych po-
wierzchni i struktur. Wilgotność na poziomie powyżej 80%, 
przy normalnej temperaturze zewnętrznej przyczynia się do 
wzrostu tych drobnoustrojów.

Efektywna wentylacja Vallox obniża poziom dwutlenku wę-
gla i wilgotności, również nieprzyjemnych zapachów, usu-
wając je na zewnątrz. Konstrukcja wymiennika ciepła nie 
pozwala na przekazywanie zanieczyszczeń do powietrza 
nawiewanego z zewnątrz.

Czujniki systemu Vallox mierzą zwartość dwutlenku węgla 
i wilgoci w powietrzu. Zapewniają utrzymanie poziomu tych 
zanieczyszczeń na żądanym poziomie.

Czujniki zapewniają bardziej efektywną, automatyczną 
pracę systemu wentylacji, na przykład podczas brania ką-
pieli, korzystania z natrysku, czy większej liczby gości. Tak 
więc „mokre” pomieszczenia szybciej stają się suche, po-
wietrze w sypialni nad ranem jest świeże. Podsumowując, 
zarówno ludzie jak struktury budynku pozostają zdrowe.

Wentylacja kontrolowana za pomocą czujników wilgotno-
ści i dwutlenku węgla automatycznie reguluje swoją wydaj-
ność, kiedy nie korzystamy z kąpieli lub gdy mieszkańcy są 
poza domem. Bardzo ważnym elementem jest utrzymanie 
właściwego poziomu wilgotności. W przypadku kiedy mo-
dernizujemy instalację co, dodajemy więcej izolacji ter-
micznej, czy wymieniamy okna na bardziej szczelne, naszą 
inwestycję chroni odpowiednia wentylacja.
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TAK PROSTE
JAK ODDYCHANIE
Kiedy wybierasz system wentylacji Vallox, możesz cieszyć się 
czystym powietrzem bez zbędnych utrudnień. Inteligentna 
automatyka kontrolna czyni system prosty w użyciu. Jedy-
ne o co powinieneś się zatroszczyć to wymiana filtrów, ale 
o tym również przypomni Ci system.

Urządzenia Vallox doskonale radzą sobie również w zimnym, 
północnym klimacie. Bardzo ważnym jest wybór urządze-
nia, które radzi sobie w każdych warunkach. Wybór zależy 
od Ciebie, czy kontrola systemu wentylacji będzie następo-
wała mechanicznie czy automatycznie.

Elektroniczny panel kontrolny serii Vallox SE automatycznie 
koryguje siłę wentylacji. Sensory mierzą poziom wilgotno-
ści i dwutlenku węgla, rekuperator Vallox dostosowuje moc 
wentylacji na przykład podczas kąpieli czy podczas nie-
obecności domowników. Jednocześnie zapobiega to nie-
potrzebnemu poborowi mocy elektrycznej. Wybierz Vallox 
i oddychaj świeżym powietrzem!

AUTO
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Pojęcie dobra, prawidłowa wentylacja nie odnosi się jedynie do samego urządzenia, którym jest centrala wenty-
lacyjna. Serce systemu, panel kontrolny, czyni korzystanie z urządzenia prostszym i energetycznie wydajniejszym. 
Vallox to trzy różne możliwości kontroli parametrów wentylacji.

AUTOPILOT 
ZATROSZCZY SIĘ O PRAWIDŁOWĄ 
WENTYLACJĘ W TWOIM IMIENIU

Czujniki Vallox Digit
• Regulacja systemu wentylacji następuje automatycznie, w prosty, intuicyjny 

sposób.

• Czujnik wilgotności wymusza wzrost wydajności systemu wentylacji na przy-
kład po kąpieli pod prysznicem, po gotowaniu i automatycznie zmniejsza 
moc do stanu poprzedniego.

• Dostosowywanie odpowiedniego poziomu wilgotności do pór roku.

• Czujnik dwutlenku węgla reguluje wydajność systemu wentylacji adekwatnie 
do ilości osób w pomieszczeniu lub do poziomu dwutlenku węgla w sypialni.

• Czujniki nie wymagają żadnej obsługi, niepotrzebna jest także ich kalibracja.

Panel SED
Modele SE

• Możliwość programowania mocy 
wentylacji i temperatury nawiewu.

• W ramach oszczędności energii, 
możliwość zaprogramowania kie-
dy domownicy są poza domem.

• Możliwość podłączenia czujników 
wilgotności i dwutlenku węgla, 
dzięki którym, urządzenie wybie-
rze odpowiednią moc wentylacji.

• Wyświetlacz LCD, funkcja komin-
kowa, przypomnienie o potrze-
bie wymiany filtrów, automatyka  
lato/zima, dogrzewanie powie-
trza nawiewanego.

ProControl panel
Modele SE i MC

• Możliwość wyboru spośród trzech 
alternatywnych ustawień: dom, 
poza domem, przewietrzanie po-
mieszczeń.

• Odpowiedni dla mieszkań/do-
mów, kiedy inne były ustawienia 
podczas budowy czy remontu, 
a następnie możliwy jest wybór 
spośród trzech ustawień.

• Możliwy do stosowania równole-
gle z panelem SED.

• Możliwość podłączenia czujników 
wilgotności.

Regulator SC
Modele MC

• Czterostopniowy regulator pręd-
kości.

• Możliwość wyregulowania każdej 
z czterech prędkości samodzielnie.

• Regulacja temperatury powietrza 
nawiewanego, funkcja auto: w zi-
mie nawiew powietrza o tempe-
raturze +17 °C, w lecie pominięcie 
wymiennika ciepła.

• Regulacja zależności pomiędzy 
powietrzem nawiewanym a usu-
wanym, by-pass lato/zima, przy-
pomnienie o konserwacji.

AUTO
M
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Każde urządzenie Vallox przed opuszczeniem fabryki jest 
sprawdzane pod względem wytrzymałości budowy, spraw-
ności elektrycznej i operacyjnej. Niemal wszystkie produkty 
Vallox posiadają certyfikat produktu VTT, w którym są okre-
ślone takie parametry jak efektywność temperaturowa 
i roczna efektywność odzysku energii cieplnej. Jakość pro-
duktów Vallox jest zauważalna w najmniejszych detalach.

Obudowa central wentylacyjnych Vallox stanowi dosko-
nałą izolację termiczną i akustyczną, jest to tzw. obudowa 
sandwiczowa. Wszystkie urządzenia są malowane prosz-
kowo, także wewnątrz, co ułatwia ich czyszczenie. Każde 
urządzenie opatrzone jest dokładną instrukcją obsługi aby 
obsługę na drodze efektywności energetycznej uczynić 
jeszcze łatwiejszą i przyjemniejszą. Na naszej stronie inter-
netowej www.conceptair.pl znajdują się filmy o tematyce 
instalacji i utrzymania w czystości urządzeń Vallox.
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TECHNOLOGIA
NAJWYŻSZEJ KLASY

VALLOX
ZAWŁADNĄŁ CIEPŁEM

WENTYLATORY PRĄDU STAŁEGO
Energooszczędne wentylatory
Wszystkie niskoenergetyczne centrale wentylacyjne posiadają energooszczędne 
zintegrowane wentylatory prądu stałego. Zużycie energii przez wentylatory prą-
du stałego jest nawet o połowę niższe niż przez wentylatory prądu zmiennego.

2

ODZYSK CIEPŁA
Wysoka sprawność odzysku ciepła
Niskoenergetyczne centrale wentylacyjne Vallox posiadają przeciwprądowo 
-krzyżowy wymiennik ciepła. Średnia roczna sprawność odzysku ciepła prze-
kracza 75%. Płytowy wymiennik ciepła nie posiada ruchomych części. Jest 
cichy i nie wymaga żadnej innej obsługi oprócz czyszczenia.

1

FILTRACJA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO
Filtrowanie kurzu i drobnych cząstek pyłu
Centrale wentylacyjne Vallox posiadają filtry G4+F7 powietrza zewnętrznego 
które sprawnie filtrują kurz i drobne cząsteczki pyłu. Ponadto, centrale posia-
dają filtr zgrubny klasy G4 powietrza wywiewanego z pomieszczeń. Modele 
central Vallox SE i MC posiadają automatyczne przypomnienie o obsłudze.

3

SZCZELNOŚĆ
Sprawdzona i potwierdzona szczelność central
Wszystkie centrale opuszczające linię produkcyjną są poddawane badaniu 
szczelności wewnętrznej . Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego 
z pomieszczeń przechodzące przez płytowy wymiennik ciepła nie mieszają się 
ze sobą. Żadne zapachy oraz wilgoć z powietrza wywiewnego z pomieszczeń 
nie przedostają się do strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

4

DOGRZEWANIE
Zminimalizowana potrzeba dogrzewania
Niskoenergetyczne centrale Vallox podgrzewają powietrze nawiewane do 
pomieszczeń do temp. 17°C jedynie ciepłem odzyskiwanym z powietrza usu-
wanego z pomieszczeń przez większą cześć roku. Dogrzewanie powietrza 
nawiewanego do pomieszczeń odbywa się również poprzez elektryczną na-
grzewnicę wtórną lub wtórną nagrzewnicę wodną VKL, w zależności od mo-
delu centrali Vallox. Dogrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń 
jest zminimalizowane, wiec często najmądrzejszym rozwiązaniem jest wdroże-
nie dogrzewania poprzez nagrzewnicę wtórną elektryczną.

5

PODGRZEWANIE/SCHŁADZANIE
Rozsądne podgrzewanie/schładzanie
Centrale ze zintegrowanym wstępnym wymiennikiem glikolowym MLV i od-
dzielnym montowanym na kanale wymiennikiem glikolowym MLV zostały tak 
zaprojektowane aby używać cieczy z gruntowych wymienników ciepła aby 
podgrzać lub schłodzić powietrze zewnętrzne.

6

AUTOMATYCZNE ODSZRANIANE
Wyrafinowane system automatycznego odszraniania
Nowe, innowacyjne centrale Vallox wyposażone są w automatyczny system 
odszraniania. Centrale Vallox dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń 
nawet podczas największych mrozów jednocześnie z wysoką sprawnością 
odzysku ciepła. Wstępna nagrzewnica nie jest potrzebna, a oba wentylatory 
nawiewany i wywiewny pracują bez przerwy.

7

PRZEWODY POMIARU PRZEPŁYWU POWIETRZA
Stałe przewody do pomiaru przepływu powietrza
Całkowity przepływ powietrza w systemie wentylacji może być łatwo i bezpo-
średnio zmierzony przez centralę, która jest standardowo wyposażona w stałe 
przewody do pomiaru przepływu powietrza.

8

1. Płytowy przeciwprądowo-
krzyżowy wymiennik ciepła

2. Wentylatory prądu stałego EC
3. Filtry powietrza zewnętrznego
4. Uszczelnienie
5. Nagrzewnica wtórna
6. Nagrzewnica wstępna/

wstępne schładzanie
7. Automatyczne odszranianie
8. Przewody pomiaru przepływu 

powietrza
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Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 900 x 236 x 547 1026 x 293 x 626 597 x 661 x 324 597 x 770 x 294 564 x 530 x 440 564 x 530 x 440 597 x 689 x 361 597 x 689 x 361 597 x 798 x 346 600 x 545 x 428

Orientacyjna maksymalna powierzchnia mieszkalna 80 m² 120 m² 80 m² 80 m² 100 m² 130 m² 120 m² 120 m² 120 m² 130 m²
Średnica króćców przyłączeniowych 4 x ø 100 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm
Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego (litr/s/100 Pa) 59 95 58 58 78 / 73 (Silent) 98 / 89 (Silent) 85 85 85 95
Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego (litr/s/100 Pa) 51 87 48 48 64 / 57 (Silent) 85 / 78 (Silent) 70 70 70 92

Roczna sprawność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego A A C C C C B B B A+

Moc właściwa wentylatora centrali wentylacyjnej 
z nominalnym przepływem powietrza B B C C C C B B B B

Rodzaj wentylatora* EC EC AC AC AC AC EC EC EC EC
Rodzaj wymiennika ciepła przeciwprądowo-krzyżowy przeciwprądowo-krzyżowy 2 x krzyżowy 2 x krzyżowy krzyżowy krzyżowy przeciwprądowo-krzyżowy przeciwprądowo-krzyżowy przeciwprądowo-krzyżowy przeciwprądowo-krzyżowy

Opcje sterowania
- Sterownik SC/SC okap

- Cyfrowy Panel Sterowania Digit SED

- Centrum kontroli

- Okap kuchenny  (i130)
- Stały okap

Praca lato/zima
- Manualny

- Automatyczny

Zabezpieczenie wymiennika przed zamarznięciem

- Funkcja zimowa MC

- Termostat

- Cyfrowy

Nagrzewnica wstępna/wtórna
- Wstępna nagrzewnica elektryczna

- Wstępny wymiennik glikolowy MLV

- Dodatkowa nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnica wtórna
- Nagrzewnica elektryczna 

- Nagrzewnica wodna  VKL  VKL
Wyposażenie dodatkowe
- Płyta montażowa sufitowa

- Element montażowy podstropowy

- Zestaw tłumików

- Czujnik dwutlenku węgla

- Czujnik wilgotności (co najwyżej 2)

- Funkcja kominkowa

Vallox
70K

CompactMC

Vallox TSK

Multi 80MC

Vallox TSK

Multi 50
Vallox

096 SE
Vallox

95
SILENT

przód

Legenda

Model R

Model L

Opcje króćców 
przyłączenio-
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Opcje króćców 
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Model L

Model R
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Opcje króćców 
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Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

  = Standard

  = Opcja

*EC = wentylatory prądu stałego

*AC = wentylatory prądu zmiennego

© conceptAIR • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Domy jednorodzinne
Zabudowa szeregowa
Budynki wielorodzinne

= Annual efficiency rating
of extract air heat recovery
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= powietrze
nawiewane

Średnice króćców 
przyłączeniowych 
centrali wentylacyj-
nej podano w do-
kumentacji techni- 
cznej.

= powietrze
wyciągane
z pomieszczeń

= czerpnia

= wyrzutnia

Vallox
90 KMC

Vallox
90 MC

Vallox
90 SE

Vallox
95

Vallox
75
SILENT

Vallox
75

Vallox
70

Compact

Dane techniczne



Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 600 x 543 x 428 600 x 540 x 618 600 x 540 x 618 638 x 678 x 472 596 x 616 x 584 596 x 616 x 584 717 x 748 x 578 748 x 922 x 620 900 x 1130 x 720 1100 x 1370 x 665

Orientacyjna maksymalna powierzchnia mieszkalna 130 m² 160 m² 160 m² 170 m² 200 m² 200 m² 250 m² 250 m² 350 m² 400 m²

Średnica króćców przyłączeniowych 4 x ø 125 mm 6 x ø 125 mm 6 x ø 125 mm 4 x ø 160 mm 4 x ø 160 mm 4 x ø 160 mm 4 x ø 200 mm 4 x ø 200 mm 4 x ø 200 mm 4 x ø 250 mm

Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego (litr/s/100 Pa) 95 98 98 113 120 120 155 146 220 290

Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego (litr/s/100 Pa) 92 96 96 107 110 110 150 130 190 240

Roczna sprawność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego A+ A A A+ C C A+ B B C

Moc właściwa wentylatora centrali wentylacyjnej 
z nominalnym przepływem powietrza B B B A C C A C B C

Rodzaj wentylatora* EC EC EC EC AC AC EC EC EC EC

Rodzaj wymiennika ciepła przeciwprądowo-krzyżowy przeciwprądowo-krzyżowy przeciwprądowo-krzyżowy przeciwprądowo-krzyżowy krzyżowy krzyżowy przeciwprądowo-krzyżowy przeciwprądowo-krzyżowy przeciwprądowo-krzyżowy 2 x krzyżowy

Opcje sterowania
- Sterownik SC/SC okap

- Cyfrowy Panel Sterowania Digit SED

- Centrum kontroli

- Okap kuchenny  (i130)
- Stały okap

Praca lato/zima
- Manualny

- Automatyczny

Zabezpieczenie wymiennika przed zamarznięciem

- Funkcja zimowa MC

- Termostat

- Cyfrowy

Nagrzewnica wstępna/wtórna
- Wstępna nagrzewnica elektryczna

- Wstępny wymiennik glikolowy MLV  MLV  MLV
- Dodatkowa nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnica wtórna
- Nagrzewnica elektryczna 

- Nagrzewnica wodna  VKL  VKL  VKL
Wyposażenie dodatkowe
- Płyta montażowa sufitowa

- Element montażowy podstropowy

- Zestaw tłumików

- Czujnik dwutlenku węgla

- Czujnik wilgotności (co najwyżej 2)

- Funkcja kominkowa

Model R

Model L Model L

Model R Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

Model R

Model L

  = Standard

  = Opcja

*EC = wentylatory prądu stałego

*AC = wentylatory prądu zmiennego

© conceptAIR • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Domy jednorodzinne
Zabudowa szeregowa
Budynki wielorodzinneDA
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= powietrze
nawiewane

Średnice króćców 
przyłączeniowych 
centrali wentylacyj-
nej podano w do-
kumentacji techni- 
cznej.

= powietrze
wyciągane
z pomieszczeń

= czerpnia

= wyrzutnia

Vallox
096 MC

Vallox
121 SE

Vallox
121 MC

Vallox
110 SE

Vallox
132 E

Vallox
145 SE

Vallox
150 SE

Vallox
200 SE

Vallox
280 SE

EFFECT
Vallox

SEDigit 2

Inne budynki
Duże domy jednorodzinneDomy rodzinne standardowej wielkości

przód

Legenda

= Annual efficiency rating
of extract air heat recovery

Dane techniczne
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Energooszczędna wentylacja zmniejsza koszty eksploatacji 
poprzez zastosowanie central wentylacyjnych Vallox z oce-
ną A+ całkowitego zużycia energii. Nowa rodzina produk-
tów ma odpowiednie rozwiązania dla domów o różnych 
powierzchniach. Nowe jednostki Vallox są również dosko-
nałe do zastosowań do domów budowanych w technolo-
gii niskoenergetycznej i pasywnej.

• Vallox 096 SE albo Vallox 096 MC dla mieszkań w zabudo-
wie szeregowej i mieszkań w domach wielorodzinnych

• Vallox 110 SE dla średnich domów jednorodzinnych

• Vallox 145 SE dla dużych domów jednorodzinnych

Roczna sprawność odzysku ciepła z powietrza wywiewa-
nego z pomieszczeń poprzez rodzinę nowych innowacyj- 
nych central Vallox przekracza 75% i jest wyższa niż 71% 
nawet w północnej Finlandii. Elektroniczny Panel sterują-
cy Digit SED automatycznie reguluje moc centrali. Wen-
tylatory prądu stałego, wysoko sprawnościowy płytowy 
wymiennik ciepła i niezawodny automatyczny system 
odszraniania wymiennika ciepła oszczędza koszty eks-
ploatacji systemu wentylacji.

Urządzenia z nowej rodziny produktów Vallox przezna-
czone do domów mieszkalnych jako pierwsze otrzymały 
certyfikat A+ Fińskiego Instytutu Badawczego VTT. Cen-
trale rekuperacyjne Vallox odzyskują ciepło z powietrza 
wywiewanego, w takim stopniu, że dogrzewanie powie-
trza nawiewanego do pomieszczeń jest prawie niepo-
trzebne. Według pomiarów prowadzonych przez Instytut 
VTT zużycie energii przez np.: nagrzewnicę wtórną elek-
tryczną jest mniejsze niż 100 kWh na rok w południowej 
Finlandii. Dlatego dogrzewanie powietrza nawiewane-
go do pomieszczeń może odbywać się elektrycznie.

• Ciche, niskoenergetyczne centrale wentylacyjne z od-
zyskiem ciepła Vallox dla średnio-powierzchniowych 
mieszkań.

• Doskonałe zarówno dla modernizowanych jak i nowo 
budowanych budynków w zabudowie szeregowej, wie-
lorodzinnej i jednorodzinnej.

• Centrala Vallox 121 otrzymała certyfikat A odzysku cie-
pła od instytutu VTT.

• Wysoko sprawny krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik 
ciepła może przekroczyć 80% odzysku ciepła z powie-
trza wywiewanego z pomieszczeń i przekazać je do po-
wietrza nawiewanego.

• Zintegrowane wentylatory prądu stałego zużywają 
o połowę mniej prądu niż tradycyjne wentylatory prądu 
zmiennego.

• Vallox 121 SE posiada w pełni automatyczny panel ste-
rujący Digit SED.

• Vallox 121 MC może być kontrolowany poprzez okap 
kuchenny lub oddzielny regulator.

www.conceptair.plwww.rekuperatoryvallox.com.pl

WENTYLACJA NAJWYŻSZEJ KLASY
RÓWNIEŻ DLA POMIESZCZEŃ 
MODERNIZOWANYCH

Importer urządzeń Val lox
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VALLOX BLUE SKY
SYSTEM DYSTRYBUCJI 
POWIETRZA
System Blue Sky jest elastycznym, tłumiającym hałas i łatwym w montażu systemem rurowym instalacji 
wentylacyjnej. Szybki i wymagający niewielu elementów wentylacyjnych montaż sprawia, że system 
Blue Sky jest niedrogim rozwiązaniem dla budynków nowobudowanych i modernizowanych.

WYSOKIEJ KLASY AKCESORIA 
OPCJONALNE
WIEŃCZĄCE DZIEŁO
Wentylacja inteligentna składa się z przemyślanie dobranych rozwiązań, odpowiednich dla konkretnego 
miejsca zamieszkania, mieszkania, domu jednorodzinnego, pomieszczeń biurowych etc… Istnieje dużo 
różnorodnych rozwiązań, od okapów kuchennych do elementów tłumiących hałas pochodzący z insta-
lacji. Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym w celu uzyskania więcej informacji.

Przewód BlueSKY
(krążek 50 m.b.)

BlueSKY rozdzielacz
10 króćców fi 75 mm (króciec fi 160 mm, H=200 mm)

Skrzynka rozprężna pod anemostat
125 mm, kątowa

BlueSKY rozdzielacz
6 króćców fi 75 mm (króciec fi 125 mm, H=160 mm)

BlueSKY rozdzielacz
15 króćców fi 75 mm (króciec fi 200 mm, H=300 mm)

Tinoi-D zawór nawiewny
biały (2 x króciec fi 75 mm)

BlueSKY rozdzielacz
6 króćców fi 75 mm (króciec fi 125 mm, H=200 mm)

Skrzynka rozprężna pod anemostat
125 mm, przelotowa

Tinoi-D zawór wywiewny
biały (2 x króciec fi 75 mm)

Izolowana płyta do monta-
żu sufitowego

Umożliwia przejście przewo-
dów głównych przez strop.

Elementy tłumiące hałas

Tłumiki lub nakładki na cen-
trale czynią pracę instalacji 
wentylacyjnej jeszcze cich-
szą.

MLV wstępny wymiennik gli- 
kolowy

Umożliwia wstępne schło-
dzenie lub podgrzanie po-
wietrza za pomocą czynni-
ka pośredniego.

Czujnik dwutlenku węgla 
i czujnik wilgotności

Czujnik wilgotności steruje 
wydajnością centrali w za-
leżności od poziomu wilgot-
ności. Czujnik dwutlenku 
węgla steruje wydajnością 
centrali w zależności od stę-
żenia dwutlenku węgla.

Płyta do montażu podsufi-
towego

Umożliwia instalację jed-
nostki niezależnie od prac 
przy pozostałej części in-
stalacji.

Zintegrowana czerpnia  
– wyrzutnia

Czerpnia i wyrzutnia powie-
trza w jednym elemencie 
montowanym na ścianie. Za-
kres średnic od fi 160 mm do 
fi 250 mm, dostępna w trzech 
kolorach.

Zestawy filtrów

Zestaw filtrów zawiera kom-
plet filtrów dla danej cen-
trali. Zaleca się wymieniać 
filtry dwa razy w roku.

Okap kuchenny

Bardzo ważny element pra-
widłowej wentylacji w domu, 
umożliwiający pozbycie się 
nieprzyjemnych zapachów.

Oszczędność miejsca
• średnica zewnętrzna 75 mm
• może być w pełni zainstalowany w ciepłych po-

mieszczeniach bez zbędnych zabudowań ograni-
czających powierzchnię mieszkalną

Higieniczność
• atest PZH

Łatwy do utrzymania w czystości
• posiada powłokę antybakteryjną wewnętrzną 

z jonami srebra i warstwą antystatyczną

Kompaktowa konstrukcja i małe spadki ciśnienia

Szybkość montażu
• przewody elastyczne
• szybkie łączenie – bez wiercenia lub skręcania
• przewody mogą być wydłużane za pomocą 

szybkozłączek – mała strata materiału
• łatwy montaż w konstrukcji budynku po drodze 

instalacji elektrycznej lub kanalizacyjnej
• z reguły system nie wymaga dodatkowej izolacji 

cieplnej

www.conceptair.plwww.rekuperatoryvallox.com.plImporter urządzeń Val lox
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