
profi-air® 250 / 400 touch

Nowoczesne centrale rekuperacyjne
do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych
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SYSTEMY ELEKTRYCZNE

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU
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Nowoczesna technologia wentylacji z odzyskiem ciepła 

Unowocześnione centrale profi-air 250 touch i profi-air 400 
touch są przeznaczone dla domów jedno- i dwurodzinnych. 
Wysokiej jakości komponenty, efektywne energetycznie i 
ciche wentylatory a także innowacyjna technika sterowania  
i regulacji stawia nasze centrale wśród najnowocześniejszych 
i najbardziej postępowych na rynku europejskim.

Już dzisiaj możemy Państwu zagwa-
rantować, że nasze centrale rekupera-
cyjne profi-air touch zostały zbadane, 
dopuszczone i certyfikowane przez 
uznane instytuty niemieckie i europej-
skie. Zarówno Niemiecki Instytut Tech-
niki Budowlanej (DIBt ®) jak również 

Dopuszczenia i certyfikaty

profi-air touch  
Badania i certyfikaty: 

n DIBt ®(Niemcy)
n EN 308 (Europa)
n EN 13141-7 (Europa)
n SAP App Q (Anglia)

spełnione wymagania ważnych norm 
europejskich potwierdzają funkcjonal-
ność i jakość nowych central reku-
peracyjnych.  Wprowadzamy zatem 
na rynek urządzenia o sprawdzonych 
właściwościach użytkowych.
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Prosta i komfortowa technika sterowania i regulacji

Centrala może utrzymywać łączność z różnymi urządzeniami

centralą zgodnie z potrzebami użyt-
kowników, dostosować jej pracę do 
aktualnych warunków albo np. ustawić 
specjalny program tygodniowy.
Przejrzyste i szybkie w obsłudze menu 
sprowadza sterowanie i regulację 
centrali profi-air touch do dziecięcej 
zabawy.

Ekran dotykowy centrali rekuperacyjnej

Możliwość sterowania poprzez tablet

Technika regulacji central profi-air 
touch jest w stanie spełnić każde 
życzenie użytkownika i zapewnia abso-
lutny komfort obsługi. Urządzenie jest 
wyposażone w funkcjonalny i prosty w 
obsłudze ekran dotykowy do bezpo-
średniego ustawiania i sterowania 
instalacją wentylacji. 

Mogą Państwo z pewnością zrezygno-
wać z kupna zewnętrznej jednostki 
umożliwiającej sterowanie pracą 
centrali z pomieszczeń mieszkalnych. 
Główną atrakcją profi-air touch jest 
bowiem nadzwyczajna możliwość po-

łączenia kablem sieciowym LAN z ro-
uterem WLAN. Dzięki temu najnowo-
cześniejszemu rozwiązaniu można w 
każdej chwili w obrębie sieci domowej 
połączyć się z centralą poprzez adres 
IP za pomocą dowolnego smartpho-
nu, tabletu, laptopa albo komputera 
stacjonarnego. Inna jednostka sterują-
ca, która często tylko zabiera miejsce i 
nie pasuje do wnętrza jest całkowicie 
zbędna. 

Raz utworzone połączenie z routerem 
WLAN pozwala  w każdej chwili i z 
każdego miejsca w domu sterować 
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Główne zalety central rekuperacyjnych profi-air® touch

Wnętrze centrali rekuperacyjnej wyko-
nane z wysokiej jakości polipropylenu 
ekspandowanego (EPP) jest zoptyma-
lizowane pod względem strumienia 
przepływu. W centrum urządzenia 
pracują dwa wentylatory najnowszej 
generacji EC-RadiCal. Podczas projek-
towania wentylatorów RadiCal szcze-
gólną wagę przyłożono do ich cichej 
pracy oraz wydajności i efektywności 
energetycznej.  

Wentylatory wyraźnie przewyższają 
wymogi dyrektywy europejskiej ErP, 
dotyczącej optymalizacji własności 
użytkowych urządzeń elektrycznych. 
Niezależne sterowanie każdego z 
wentylatorów umożliwia zrównowa-
żenie różnicy ciśnień występujących w 
systemie doprowadzającym i odpro-
wadzającym. Ustawianie odbywa się 
krokami co 0,1 V.

Wentylatory RadiCal

Krzyżowy przeciwprądowy wymiennik 
ciepła zbudowany z tworzywa sztucz-
nego jest w stanie odzyskać max 91% 
ciepła w przypadku centrali profi -air 
250 touch i max 90% ciepła w przy-
padku centrali profi -air 400 touch.
Dzięki tak znacznej sprawności nigdy 
nie dochodzi do zjawiska przeciągu, 
ponieważ powietrze doprowadzane 
nawet przy  bardzo niskiej, zbliżonej 
do punktu zamrożenia, temperaturze 
na zewnątrz  ogrzewa się w wymienni-
ku do temperatury bliskiej temperatu-
rze panującej w pomieszczeniach.

Odzysk ciepła

Centrale wentylacyjne profi -air 250 touch i profi -air 400 touch są wyposażone 
w termostatyczne urządzenie chroniące przed zamrożeniem. Ochrona przed 
zamrożeniem sterowana jest drogą redukcji strumienia powietrza zewnętrznego 
i monitorowana poprzez pomiar temperatury powietrza. Skuteczność tego spo-
sobu ochrony została potwierdzona dzięki pomiarom niezbędnym do uzyskania 
dopuszczenia niemieckiego instytutu DIBt®.
Jeżeli termostatyczna ochrona przed zamrożeniem nie byłaby możliwa z po-
wodu szczególnych warunków np. ze względu na znajdujący się w budynku 
kominek zależny od powietrza w pomieszczeniu, można alternatywnie zapewnić 
ochronę przed zamrożeniem za pomocą gruntowego wymiennika ciepła, wy-
miennika słonecznego lub nagrzewnicy elektrycznej. 

Ochrona przed zamroże-
niem
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Wbudowany wymiennik krzyżowy przeciwprądowy
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Główne zalety central rekuperacyjnych profi-air® touch

Szczelne przegrody zewnętrzne bu-
dynku w połączeniu z silnym promie-
niowaniem słonecznym powodują 
nadmierne nagrzewanie sią domów. 
W godzinach wieczornych tempera-
tura w pomieszczeniach może być 
wyższa niż na zewnątrz. Właśnie dla 
takiego przypadku został przewidziany 
automatyczny bypass letniego trybu 
pracy, który stanowi integralną część 
każdej centrali profi -air touch. Dzięki 
automatycznemu bypasowi chłodne 
powietrze napływające z zewnątrz 
omija wymiennik ciepła. Napływające 
do wnętrza, zaraz po oczyszczeniu na 
fi ltrze, świeże powietrze skutecznie 
chłodzi pomieszczenia w nocy. Gdy 
bypass jest aktywny cały strumień po-
wietrza zewnętrznego jest prowadzony 
bezpośrednio do pomieszczeń, żeby 
uniknąć podgrzania w wymienniku.

Bypass letniego trybu 
pracy
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Automatyczna zastawka                  bypassu
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Centrale rekuperacyjne są dostarczane 
standardowo z fi ltrami: F5 dla powie-
trza doprowadzanego i G4 dla powie-
trza odprowadzanego. Dla powietrza 
doprowadzanego można opcjonalnie 
stosować fi ltr F7, który jest przeznaczo-
ny specjalnie dla alergików, wyka-
zuje najlepsze właściwości i jeszcze 
bardziej niezawodnie chroni przed 
niewskazanymi wpływami środowiska 
naturalnego.

Filtr

Konserwacja fi ltrów ogranicza się do 
okresowej ich wymiany. Display centra-
li profi -air touch informuje o koniecz-
ności  wymiany fi ltra w odpowiednim 
czasie. Oprócz tego zgodnie z normą 
DIN 1946-6 wymiennik i wentylatory 
powinny być co dwa lata sprawdzane 
pod kątem zanieczyszczenia i w razie 
potrzeby czyszczone. Dalsze wskazów-
ki dotyczące prac konserwacyjnych 
można znaleźć w instrukcji dołączonej 
do centrali.

Konserwacja

Inteligentny bypass letniego trybu pracy-dodatkowa funkcja w centralach profi-air touch
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Opcjonalne możliwości podłączenia dodatkowych czujników

Do centrali profi-air touch można podłączyć dodatkowo 
różne czujniki, np. temperatury, wilgotności albo CO2 a 
także nagrzewnice. Połączenia czujników lub nagrzewnicy z 
centralą dokonuje się za pośrednictwem skrzynki podłącze-
niowej (Sensor-/Aktor Box), którę podłącza się do  interfejsu 
CanBus centrali.

profi-air Sensor-/Aktor box 

Skrzynka Sensor-/Aktor box 
oferuje następujące możliwości 
podłączenia: 
 
n  do 4 czujników temperatury,   
 wilgotności i CO2

n nagrzewnicy elektrycznej

n E-filtra 

n wyłącznik dla ewentualnej   
 kontroli ciśnienia w pomieszcze- 
 niach we własnym zakresie

Poprzez tę skrzynkę można tworzyć 
wszystkie połączenia bez konieczno-
ści otwierania centrali. Wykonawca 
branży elektrycznej ma dzięki temu 
możliwość wykonania kompletnego 
okablowania, potrzebnego do funkcjo-
nowania skrzynki Sensor-/Aktor box, 
zanim centrala zostanie zainstalowana 
na budowie. 
Niezbędne połączenie między skrzynkę 
Sensor-/Aktor box i centralą rekupera-
cyjną profi-air touch zostanie wyko-
nane bardzo łatwo na samym końcu 
poprzez przystosowany do wtyczki 
interfejs CanBus centrali.
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Dane techniczne

Typ centali profi-air 250 touch profi-air 400 touch
Waga ca. 35 kg ca. 35 kg
Wymiary 570 x 645 x 740 mm 570 x 645 x 740 mm

Wymiennik ciepła

Typ Krzyżowy-przeciwprądowy płaski wymien- 
nik ciepła, wodoodporny, mrozoodporny

Krzyżowy-przeciwprądowy płaski wymien-
nik ciepła, wodoodporny, mrozoodporny

Materiał Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne

Max stopień odzysku ciepła 91% 90%

Wentylatory

Działanie wentylatorów
2 wentylatory EC-Radical z 7 łopatkami      
wygiętymi do tyłu

2 wentylatory EC-Radical z 7 łopatkami 
wygiętymi do tyłu

Zasilanie 230V / ~50 Hz 230V / ~50 Hz

Wydajność

Zalecany zakres stosowania 70 bis 250 m3/h 100 bis 400 m3/h

Max ilość powietrza przy 100 Pa 340 m³/h 480 m³/h

Głośność centrali 250 m³/h / 100 Pa – 51,9 dB(A) 400 m³/h / 100 Pa – 60 dB(A)

Głośność kanału doprowadzającego 250 m³/h / 100 Pa – 70,2 dB(A) 400 m³/h / 100 Pa – 77,7 dB(A)
Głośność kanału odprowadzającego 250 m³/h / 100 Pa – 59,3 dB(A) 400 m³/h / 100 Pa – 67,5 dB(A)

Pobór energii elektrycznej z uwzględnie-
niem sterowania

60 m³/h / 30 Pa – 16 W 100 m³/h / 60 Pa – 30 W
170 m³/h / 100 Pa – 57 W 200 m³/h / 100 Pa – 70 W
250 m³/h / 100 Pa – 94 W 400 m³/h / 100 Pa – 211 W

Natężenie prądu 1,2 A 1,2 A
Zabezpieczenie (we własnym zakresie) 16,0 A (przewód 3 x 1,5mm²) 16,0 A (przewód 3 x 1,5mm²)

Filtr
Filtr powietrza Doprowadzenie Odprowadzenie Doprowadzenie Odprowadzenie
Klasa filtra F5 G4 F5 G4

Podłączenie
Podłączenie powietrza Ø 160 mm Ø 180 mm

Badana i dopuszczenia
- DIBt® (dopuszczenie do stosowania                           - DIBt® (dopuszczenie do stosowania 
               w budownictwie)                w budownictwie)
- EN 13141-7 - EN 13141-7
- SAP App. Q - EN 308

- SAP App. Q



 

Nasze oddziały w Ameryce Północnej i Meksyku: 

Anderson, USA

Guanajuato, Meksyk

Nasze oddziały w Afryce:

Ben Arous, Tunezja

Nasze oddziały w Azji:

Anting/Shanghai, Chiny

Pune, Indie

FRÄNKISCHE jest innowacyjnym, 
zorientowanym na wzrost, średniej wiel-
kości przedsiębiorstwem rodzinnym. 
Przoduje w rozwoju, produkcji i sprze-
daży różnych rodzajów rur, studzienek i 
wielu systemowych akcesoriów z two-
rzyw sztucznych. Oferuje kompletne 
rozwiązania instalacji dla budynków, 
sieci zewnętrznych a także elementy 
dla fabryk samochodów i wielu innych 
gałęzi przemysłu. 

Obecnie zatrudniamy około 2300 
osób na całym świecie. Klienci bardzo 

wysoko oceniają szerokie spektrum ofe-
rowanych produktów, naszą fachowość 
i doradztwo oraz wyjątkowe kompe-
tencje w dziedzinie procesów tworzyw 
sztucznych, wynikające z dziesięcioleci 
doświadczeń. 

Firma FRÄNKISCHE powstała w 1906 
roku jako przedsiębiorstwo rodzinne. 
Dzisiaj kieruje nią Otto Kirchner – przed-
stawiciel trzeciego pokolenia założy-
cieli. Obecną firmę tworzą liczne fabryki 
i biura sprzedaży na całym świecie. 
Bliski kontakt z klientami umożliwia nam 

przygotowanie produktów i rozwiązań 
technicznych skrojonych na miarę kon-
kretnych oczekiwań. Innowacyjność w 
rozwoju produktów i stała orientacja na 
potrzeby klientów to główne założenia 
wszystkich naszych działań.

FRÄNKISCHE to partner, który pomaga 
kompleksowo rozwiązywać wszystkie, 
nawet najtrudniejsze technicznie zada-
nia.

Country Manager Polska: Danuta Szutkowska  |  Tel. 603 503 201 | danuta.szutkowska@fraenkische.de

PL.2253/1.04.13.   |   Wszelkie prawa zastrzeżone

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG   |   97486 Königsberg/Germany    

Phone +49 9525 88-2297   |   Fax +49 9525 88-2500   |   info.gb_h@fraenkische.de   |   www.fraenkische.com      

Firma wyrosła w Königsbergu –

odnosi sukcesy na całym świecie!

Nasze oddziały w Europie:

Königsberg, Niemcy (siedziba główna)

Bückeburg, Niemcy

Schwarzheide, Niemcy

Okříšky, Czechy

St.-Leonards-on-Sea, Wielka Brytania

Moskwa, Rosja

Yeles/Toledo, Hiszpania

Rebstein, Szwajcaria

Torcy-le-Grand, Francja

Ebersbach/Fils, Niemcy

Hermsdorf, Niemcy

Mönchaltdorf, Szwajcaria


