
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła  
Rekuperatory NIBE GV-HR110

Parametry NIBE GV-HR110
  NIBE GV-HR110-250 przeznaczony do domów 

o powierzchni użytkowej do 210 m2

  NIBE GV-HR110-400 przeznaczony do domów 
o powierzchni użytkowej do 360 m2

  Przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności 
odzysku do 96%

 Energooszczędne wentylatory EC

  Kompletny i przyjazny dla użytkownika system 
sterowania 

NIBE GV-HR110 -250, -400 jest centralą wentylacyj-
ną z odzyskiem ciepła (rekuperator) wyposażoną 
w przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności 
temperaturowej sięgającej 96%. Centrala wyposażo-
na jest w nowoczesne i energooszczędne wentylato-
ry z elektroniczną komutacją EC z łopatkami pochylo-
nymi do przodu.

Rekuperatory NIBE GV-HR110 zawierają:

–  Przeciwprądowy wymiennik ciepła

–  Energooszczędne wentylatory EC z łopatkami po-
chylonymi do przodu 

–  Filtr powietrza nawiewanego F7 i filtr powietrza 
wywiewanego G4

–  Kompletny i przyjazny dla użytkownika sterownik



Prędkość (1)
W tym menu ustaw prędkość wentylatora w trybie 
0-1-2-3-4.

Funkcje pracy (2)
W tym menu ustaw programator czasowy w celu 
wymuszenia pracy od 0 do 9 godzin.

Menu główne (3)
W tym menu masz dostęp do menu głównego 
i kolejnych jego poziomów.

Filtr (4)
W tym menu możesz wykasować alarm wymiany 
filtra.

Informacje (5)
W tym menu możesz sprawdzić status pracy 
urządzenia.

Przeznaczenie

NIBE GV-HR110 stanowi system wentylacji z rekuperacją do 
domów jednorodzinnych, w których wymagana jest wyso-
ka efektywność odzysku ciepła i niskie zużycie energii elek-
trycznej. W takich budynkach możliwe jest osiągnięcie wyso-
kich standardów energooszczędności.

NIBE GV-HR110-250 przeznaczony jest do budynków o po-
wierzchni użytkowej do 210 m2.*

NIBE GV-HR110-400 przeznaczony jest do budynków o po-
wierzchni użytkowej do 360 m2.*

*Przy założeniu: 2,4 m wysokości pomieszczeń, wymiany powietrza na poziomie 0,5 

kubatury pomieszczeń [m3] na godz. i oporze instalacji 100 Pa.

Automatyka

NIBE GV-HR110 posiada wbudowany sterownik z ustawienia-
mi fabrycznymi, które umożliwiają prawidłową pracę rekupe-
ratora od momentu uruchomienia urządzenia. Jednak w celu 
osiągnięcia optymalnych parametrów pracy i użyteczności 
systemu, ustawienia fabryczne powinny być dostosowane 
do indywidualnych preferencji użytkownika i powierzchni 
użytkowej budynku.

NIBE GV-HR110

Budowa i wymiary

Panel sterowania

NIBE GV-HR110

01. Powietrze zewnętrzne
02. Powietrze wywiewane z pomieszczeń
03. Powietrze wyrzucane
04. Powietrze nawiewane do pomieszczeń
05. Przeciwprądowy wymiennik ciepła
06. Wentylator powietrza nawiewanego
07. Wentylator powietrza wywiewanego
08. Filtr powietrza nawiewanego
09. Filtr powietrza wywiewanego
10. Moduł elektryczny
11. Taca ociekowa kondensatu
12. Ujście kondensatu
13. 230V/50Hz
14. By-pass



Wydajność

Zasilanie:
Linie wydajności pracy, wykreślono przy założeniu równego przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Wykres przedstawia dostępną wydajność wentylacji.

Sprawność odzysku ciepła

Przy określeniu sprawności odzysku ciepła, nie brano pod 
uwagę możliwości oblodzenia wymiennika ciepła, przy 
niskich temperaturach zewnętrznych.

Sprawność odzysku ciepła „na sucho” zgodnie z EN 
308 i równym przepływie powietrza zewnętrznego 
i powrotnego:

T powietrza zewnętrznego  = 50C
T powietrza wywiewanego  = 250C
Wilgotność względna powietrza wywiewanego <27,7%0C

Całkowite zużycie energii elektrycznej

Przepływ powietrza m3/h Przepływ powietrza m3/h (l/s)

Przepływ m3/h

Zużycie energii (W) 

Opór instalacji (Pa)

Zużycie energii (W) 

Opór instalacji (Pa)

Sprawność odzysku ciepła (%)

Przepływ m3/h

Przepływ m3/h

Zarówno przez wentylatory jak i sterownik

1 = 100% 2 = 85%
3 = 70%  4 = 40%

Zarówno przez wentylatory jak i sterownik

1 = 100% 2 = 80%  3 = 70% 
4 = 60%  5 = 50%  6 = 40%

NIBE GV-HR 100-250 NIBE GV-HR 100-400

NIBE GV-HR 100-250 NIBE GV-HR 100-400



NIBE GV-HR110-250 GV-HR110-400

Napięcie znamionowe 1 x 230 V + N + PE, 10 A, 50 Hz 1 x 230 V + N + PE, 10 A, 50 Hz

Wentylatory
Energooszczędne z łopatkami 

pochylonymi do przodu
Energooszczędne z łopatkami 

pochylonymi do przodu

Silnik EC z elektroniczną komutacją EC z elektroniczną komutacją

Klasa izolacji B B

Klasa IP IP 21 IP 21

Prędkość maksymalna 
wentylatora

1970 Rpm 2320 Rpm

Wydajność maksymalna 
wentylatora

83 W 170 W

Maksymalny prąd roboczy, 
wentylator

0,68 A 2,1 A

Dł. x Szer. x Wys. 1014 x 550 x 550 mm 1014 x 550 x 550 mm

Obudowa
Stal galwanizowana 0,7 mm malowana 

proszkowo
Stal galwanizowana 0,7 mm malowana 

proszkowo

Podłączenie kanałów 
wentylacyjnych

Ø160 mm Ø160 mm

Pokrywa przednia
Z ABS, izolowana od wewnątrz 

styropianem i wysuwaną szufladą na filtr
Z ABS, izolowana od wewnątrz 

styropianem i wysuwaną szufladą na filtr

Montaż na ścianie otwory Ø8 mm do montażu na ścianie otwory Ø8 mm do montażu na ścianie

Wymiennik przeciwprądowy PS (polistyren) PS (polistyren)

Zakres temperatury pracy od -200C do +500C od -200C do +500C

Odprowadzenie skroplin Rura o średnicy Ø15 mm (zew.) Rura o średnicy Ø15 mm (zew.)

Filtry
Filtr powietrza nawiewanego F7 i filtr 

powietrza wywiewanego G4
Filtr powietrza nawiewanego F7 i filtr 

powietrza wywiewanego G4

Waga 32 kg 32 kg

 

NIBE GV-HR110

Poziom hałasu NIBE GV-HR110-250 Poziom hałasu NIBE GV-HR110-400

Specyfikacja techniczna

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.  15-703 Białystok, al. Jana Pawła ll 57, tel. 85 662 84 90 www.biawar.com.pl

01. Pomiar przy prędkości wentylatora 40%
02. Pomiar przy prędkości wentylatora 70%
03. Pomiar przy prędkości wentylatora 100%


