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ATREA PRODUCTS

Ventilatoare universale cu recuperare de căldură

Sisteme rezidenţiale de ventilaţie şi încălzire cu aer cald

Ventilaţie de bucătărie – ventilaţie tavan şi hote bucătărie

Case pasive produse de ATREA

Pompe de caldura

ISTORIC COMPANIE

Lider în ventilaţie şi recuperare de căldură

ATREA a fost înfiinţată ca o societate privată, în 1990, în Republica 
Cehă. La scurt timp, a început să se concentreze pe producţia de 
unităţi de ventilaţie cu recuperarea căldurii reziduale. Fondatorul 
societăţii a obţinut multe certificate de paternitate, brevete şi con-
strucţii industriale în acest domeniu.

Produsele de calitate superioară ATREA au început să-şi facă simţită 
prezenţa şi pe pieţele pretenţioase din Europa de Vest. Proximitatea 
economică şi geografică a determinat compania ATREA să se axeze 
în principal pe piaţa germană unde şi-a stabilit şi sediul ca urmare 
a parteneriatului fructuos cu şi a produselor de calitate superioară 
livrate în Olanda, Elveţia, Marea Britanie, Italia, Slovenia şi alte ţări.

În 2016 ATREA a lansat o noua linie de unităţi cu recuperare de cal-
dura DUPLEX EC5 / ECV5, care este deja a cincea generaţie și care 
se bazează pe lecţiile învăţate în cele patru generaţii anterioare, în 
mod frecvent unitatiile fiind utilizate nu exclusiv pentru case sau 
apartamente. Calitatea supremă de construcţie a unităţilor pentru 
versiuniile mai mari este suplimentata cu cel mai modern, sistem 
de control, de ex chiar și opţiunea conectarii la internet,care este 
standard inclusa.
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Pentru mai multe informatii vizitati: www.atrea.ro



Sistemul de control ușor de conectat

Funcţia – debit constant

Preîncălzitor / reincalzitorul electric extensibil 

Baterie incalzire pe apă caldă 

SERVER WEB INTEGRAT 

DUPLEX EC5

Noua generație de unități de ventilație compacte cu 

recuperare a căldurii DUPLEX EC5, ECV5 este la fel ca 

și predecesoara ei, a însemnat pentru ventilație con-

fort in case si apartamente. Parametrii săi o fac deose-

bit de potrivita pentru case pasive cu consum redus 

de energie. 

Este de asemenea, foarte potrivita pentru utilizarea 

în apartamente care au sisteme de ventilație descen-

tralizată sau pentru sisteme descentralizate în școli și 

alte obiecte administrative.

Unitățile sunt disponibile în două modele de bază – 

EC5 montaj la tavan și ECV5 montaj pe perete. 

Unitățile EC5 și ECV5 îndeplinesc toate criteriile ne-

cesare incadrarii în clasă energetică A+.

AVANTAJE COMPETITIVE

Cea mai înaltă clasă energetică A +

Montarea pe pereţi și sub tavane

Trei variante de performanţă din care sa alegeti

Recuperatoare de căldură în contracurent

Eficienţa a recuperarii de căldura de până la 95 %

Bypass automat pe deplin închis,

Cele mai bune ventilatoare EC pentru economisirea de energie

Control simplu

Există două tipuri de controlare pentru diferite categorii de preţuri

Nivel de zgomot redus

Preîncălzitor / reincalzitor electric integrat
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Optiunea de control, prin intermediul tabletei, 

computer sau telefon inteligent
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CE PRIMITI ODATA CU EC5

DUPLEX EC5

1. Trei tipuri de performante – Unitatile EC5 si ECV5 sunt disponi-
bile in 3 variante de performanta:
DUPLEX EC5 – 170 m3/h, 370 m3/h si 570 m3/h. 
DUPLEX ECV5 – 280 m3/h, 380 m3/h si 580 m3/h.

2. Pozitia orizontala si verticala de montaj – În ceea ce privește 
diferitele cerinţe și obiceiuri ale pieţelor europene, exista optiunile:
Versiune orizontală DUPLEX EC5 – care urmează să fie montat sub 
tavan – sa pus accent maxim pe adâncimea unităţi. Design-ul a fost 
modificat pentru a obtine o înălţime cat mai mica, ceea ce permite 
ca DUPLEX 170 EC5 și chiar si DUPLEX 370 EC5 să poata fi plasate în 
spaţiul de deasupra unui plafon (325 mm înălţime!)
Acesta este principalul avantaj al montarii sub plafon.
Varianta verticală DUPLEX ECV5 – a fost gandită astfel încât ambele 
unitati DUPLEX 280 ECV5 și DUPLEX 380 ECV5 sa potriveasca într-
un dulap de 620 mm, ceea ce simplifică foarte semnificativ planifi-
carea arhitecturală a clădiri!

3. Până la 95% eficiență de recuperare – Schimbatoarele noastre 
de caldura in contracurent ajung la o eficienta deosebit de reala de 
95 %, cu un debit de aer de 100 m3/h, care se reflecta desigur in 
reducerea costurilor de incalzire,precum si reducerea consumului 
de energie.

4. By-pass cu inchidere complecta – Spre deosebire de multe 
produse concurente, unităţile ECV5 și EC5 închid complet recu-
peratorul de caldura când bypass-ul este deschis. Mai mult decât 
atât, în unităţile dotate cu un sistem de control digital, totul este 
controlat automat.

5. Ventilatoare EC de calitate superioară – Ventilatoarele din ga-
mele EC5 şi ECV5 sunt fabricate de EBM-Papst, producător-lider la 
nivel mondial. Această calitate germană asigură o rată de defectare 
minimă şi un randament maxim cu un consum redus de energie. 
Tehnologia EC care permite controlul uniform al funcţionării venti-
latoarelor nu necesită nicio prezentare. Mai mult de atat ventilatoa-
rele sunt montate intr-o carcasa speciala, patentata ATREA care ofe-
ra un si mai bun raport debit/pierdere de presiune. Aceasta carcasa 
este atasat de unitate prin intermediul unor tampoane de cauciuc, 
care au rolul de a atenua vibratiile,asigurand astfel un nivel cat mai 
mic de zgomot.

6. Setarea debitului de aer cu ajutorul controlerului – Siste-
mul de control digital al aparatelor noastre permite controlul usor 
al performantei unitatii. In cazul unitatilor cu sistem de contol 
CP,setarea parametriilor de functionare se face invartind o roata de 
la 10–100 %, unitatile cu controler CPA (ecran tactil) detin si functia 
de stabilire a unui program saptamanal de ventilare.

7. Două tipuri de sistem de control – La seriile EC5 şi ECV5 pu-
teţi alege între două tipuri simple de sisteme de control. Sistemul 
de control digital RD5 este complet dotat,el fiind proiectat pentru 
controlul automat al tuturor componentelor aparatului, inclusiv 
pentru controlul constant al debitului.
Acest sistem de control încorporează şi o interfaţă web pentru 
controlul aparatului de la distanţă prin internet sau telefoane inte-
ligente. De asemenea, este disponibil şi sistemul de control analo-
gic, mai ieftin; acesta este foarte convenabil datorită simplităţii sale 
dar,permite doar controlul parametrilor de bază ai aparatului.

Lider în ventilaţie şi recuperare de căldură
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DUPLEX COMPARARE MARIMI

EC5

ECV5

DUPLEX EC5

8. Sistem de control autoconfigurabil – Funcţia autoconfigurabi-
lă a sistemului nostru de control economiseşte timp şi bani, nece-
sari pentru instalarea aparatului.
În plus, unitatile noastre părăsesc fabrica doar după ce au trecut cu 
brio o inspecţie completă a tuturor funcţiilor sistemului de control 
încorporat precum şi a aparatului.

9. Functia debit constant – Cand exista un sistem de control RD5 
instalat, unitatile EC5 si ECV5 pot functiona in regim de debit con-
stant oferint cel mai inalt nivel de confort posibil.

10. Reîncălzitoare şi reîncălzitoare a aerului introdus – Apara-
tele pot fi dotate cu un preîncălzitor electric sau cu un reîncălzitor 
pentru a asigura confortul absolut al spaţiilor interioare ventilate. 
Preîncălzitorul electric mai acţionează simultan si ca protecţie îm-
potriva îngheţului.

10. Incalzitoare si preincalzitoare externe – Se poate alege atat 
varianta electrica cat si pe apa.

12. Webserver integrat – Un avantaj uriaş pentru personalul 
comercial precum şi pentru client.
Aparatele pot fi controlate de la distanţă prin intermediul web 
server-ului încorporat în sistemul de control digital RD5. Aceasta 
înseamnă nu doar confort şi o opţiune de control de la distanţă 
pentru utilizator ci şi o întreţinere cu mult simplificată, mai conve-
nabilă şi considerabil mai ieftină.
Alegerea unei unitati DUPLEX EC5 sau ECV5 impreuna cu un sistem 
de control RD5, creste durata de viata a aparatului si reduce sub-
stantial costurile inutile.

Lider în ventilaţie şi recuperare de căldură
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ATREA mai ofera deasemenea 5 sisteme compacte 

de distributie a aerului. Sunt perfect compatibile 

nu cu toata gama, in felul acesta acoperind toate 

tipurile de instalatii.
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www.atrea.ro

Încercaţi-l – program de proiectare ATREA în 13 limbi europene.

PROGRAM DE SELECŢIE

Lider în ventilaţie şi recuperare de căldură
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ATREA este un important producator care si-a dezvoltat pro-
piul program de selectie sofistifat si eficient. Poate fi utilizat 
si in cadrul proiectelor mici, cum ar fi cele – rezidentiale

ATREA oferă un program software de proiectare care este un instru-
ment foarte util şi practic pentru selectarea aparatelor din seria
DUPLEX şi care oferă un suport de marketing grozav!

Reacțiile foarte pozitive ale proiectanților din toată Europa ofe-
ră o oportunitatea de a include cu uşurință aparatele ATREA în 
toate tipurile de proiecte.

Calculele foarte detaliate pe toate specificaţiile sunt standard.
Programul software verifică dacă toate componentele au fost selec-
tate şi dacă sistemul selectat funcţionează. În acest mod, puteţi evita 
posibilele greşeli.

Include:

Selectarea unui aparat şi a accesoriilor sale

Afişarea parametrilor aparatului selectat

O opţiune pentru reglarea a diverşi parametri, proiecte sau poziţii 

de montaj ale aparatelor

Selectarea sistemului de control cu accesorii într-un set funcţional

Scheme de conexiuni electrice

Afişarea şi tipărirea componentelor instalate, o schemă h-x şi

scheme de ventilaţie, încălzire şi răcire

Specificaţii de preţ ale fiecărei componente

Ieşire de tipărire pentru imprimantă sau transformare în PDF

Exportarea schiţelor şi a graficelor în DXF 2D sau 3D

Trimiterea proiectului şi export prin e-mail

Suplimentar, programul software de proiectare include un

catalog complet de produse ATREA în format PDF.

 



Carcasa unitatii este confectionata din placi de metal 

(U = 0.81 W-2mK-1) pe ambele fete si este izolata cu vata 

minerala (30 mm grosime), puntile termice fiind foarte 

mici astfel. Unitatile sunt echipate cu un recuperator de 

caldura din plastic in contra-curent marca, ATREA. 

Acesta are o eficienta reala fara condesatie la un volum 

de aer de 100 m3/h de pana la 87 %, doua ventilatoare 

compacte cu posibilitatea functionari in regim de debit 

constant, filtre G4 sau F7 pe porturile de intrare si iesire 

a unitati, clapeta bypass controlata automat si controlul

la distanta prin intermediul internetului.

Unitatilor montate la tavan ofera posibilitatea schimbarii 

usor si rapid a directiei de intrare si iesire a aerului, se face 

doar prin intermediul schimbari catorva parametrii din 

program. Porturile de conectare sunt rotunde permitand 

astfel conectarea usoara a tubulaturi la unitate indiferent 

de natura ei (rigida,flexibila,plastic,etc.) Usa de vizitare 

permite accesul complet pe toata suprafata frontala 

a unitati.

Multumita noului desing sofisticat toate tipurile de unitati 

EC5 sau ECV5 indeplinesc cerintele normelor Europene – 

consumator de clasa A+.

Acest aspect se datoarea unui foarte bun raport caldura 

recuperata-energie consumata.

Cei mai importanti parametri ai unitati se gasesc acum pe 

eticheta: clasa de energie, debitul maxim, nivelul de zgomot 

la un debit de referinta.

Lider în ventilaţie şi recuperare de căldură
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INGINERIE EC5

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

42 
dB

580 m3/h

DUPLEX 580 ECV.5.RD5

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

41 
dB

570 m3/h

DUPLEX 570 EC.5.RD5

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

36 
dB

365 m3/h

DUPLEX 380 ECV.5.RD5

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

36 
dB

370 m3/h

DUPLEX 370 EC.5.RD5

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

35 
dB

280 m3/h

DUPLEX 280 ECV.5.RD5

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

37 
dB

175 m3/h

DUPLEX 170 EC.5.RD5



RECUPERAREA CĂLDURII
PRINCIPIU

Transferul de căldură are loc prin pereţii despărţitori ai schimbă-toru-

lui de căldură – iarna, aerul de evacuare mai cald preîncălzeşte aerul 

de alimentare mai rece. Acelaşi principiu se aplică şi vara pentru 

recuperarea aerului rece. Pe timpul iernii, umiditatea se condensează 

în aer de evacuare. Acest condens măreşte eficienţa recuperării de 

căldură printr-un transfer termic îmbunătăţit şi se scurge încontinuu 

într-un sistem de canalizare.

Ieşire aer răcit de

evacuare 

+ 2 °C

Intrare aer proaspăt

şi rece

0 °C

Carcasa – Panouri tip sandwich izolate intre cu vata minerala 
30 mm grosime.

Filtru G4 / F7 – Clienţii pot alege între filtrele standard din clasa
G4 sau filtrele cu cartuş din clasa F7.

Optiuni de conectare – Sistemul de control permite conectarea 
unei game variate de senzori cu semnale 0–10 V sau contact. Per-
mite controlul vanelor cu 3 cai, clapetelor auxiliare si multumita 
celor 4+1 intrari monitorizare temperatura si 2 senzori presiune, 
unitatea poate opera in toate modurile.

Acces uşor – Uşa cu balamale se deschide complet pentru a per-
mite accesul uşor la toate seturile de echipamente ale aparatului. 
Uşa permite instalarea facilă şi întreţinerea aparatului.

By-pass 100 % – Control complet automat în funcţie de tempera-
tura exterioară (cu sistem de control digital) sau control manual (cu 
sistem analogic).

Factor energetic – Raportul câştig în timpul ventilaţiei atinge 
o eficienţă energetică de 20–40 W, ceea ce înseamnă că din fiecare 
1 W de curent folosit pentru a utiliza un aparat DUPLEX EC5 se pot 
câştiga maxim 40 W din aerul evacuat pentru a atinge un raport 
efectiv de 1 : 40.

Protecție automată la îngheț – Dotat cu un preîncălzitor electric 
EPO-V (a se vedea Accesorii) sau rezolvat prin oprirea temporară 
a ventilatorului de alimentare (sistem de control analogic).

Debit constant – O opţiune cu senzor pentru controlul constant 
al debitului.

PARAMETRI TEHNICI

Eficienta recuperari de caldura

Lider în ventilaţie şi recuperare de căldură

Eficienta recuperari de caldura

NOTA: Toate sistemele de control puse la dispozitie, contin ca si 
dotare standard cel putin 2 intrari semnal electric (buton pornire 
ventilatie suplimentara, CO

2
, VOC, rH, etc.).
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Intrare aer proaspăt

şi încălzit 

+20 °C

Ieşire aer cald

de evacuare

+22 °C

 A+  A+

Sistem de control DUPLEX EC5 DUPLEX ECV5

CP
+2x semnale externe

RD5
+2x semnale externe

Volum de aer (m3/h)  Volum de aer (m3/h)

Posibilă zonă de condensPosibilă zonă de condens

Volum de aer (m3/h)  Volum de aer (m3/h)

Posibilă zonă de condensPosibilă zonă de condens



Functia debit constant (RD5.CF)

Senzori de CO2, senzori de umiditate 
relativă, senzori de calitate a aerului 
– permit funcţionarea automată a unitati 
utilizând valori de la senzori.

Versatilitatea – unitatea vine sub forma 
unui dispozitiv versatil, orientarea intra-
rilor si iesirilor din unitate poate fi definita 
doar printr-o schimbare a parametrilor de 
control, adică printr-o specificare a funcţiei 
ventilatorului.

Modbus TCP – comunicare universală și 
deschisă, cu un control de rang inalt siste-
mul utilizand un protocol definit.

Zonarea – opţiunea de a împărţi spaţiu în 
zone cu operaţii diferite de ventilatie.

Parametrii setati de către utilizator – 
stabilirea unui program săptămânal pen-
tru performanţa de ventilaţie și funcţia de 
încălzire a aerului. Posibilitatea efectuari 
tuturor setarilor manuale cu efect instantaneu 
pentru un confort mai mare de utilizare + 
control prin semnale externe atunci când de 
exemplu: lumina este aprinsa într-o baie sau 
o toaletă.

Pronire si oprire intarziata – se regaseste in 
cazul semnalelor externe primite.

încălzire și preincalzire combinate  
– cu dispunere interna (doar electrice) sau 
externe (lectrice și pe bază de apă).

Conexiune la internet  
permite accesul facil la unitate prin intermedi-
ul unui computer personal, tabletă sau telefon 
inteligent.

Sistemul de control digital de bază al seriei CP 

este de neegalat pe piață. Unitatea echipata 

standard include un controler digital cu ecran 

tactil – CPA – sau, opțional, un CPB mecanic. Ca 

si dotare standard, acesta conține intrări pentru 

conectarea senzorilor de calitate a aerului sau 

de umiditate, intrari de semnal pentru a creste 

performanța de ventilatie temporar pe zonele 

de baii, toalete și bucătări. Intrări pentru o cla-

peta de obturare și sistem de control al pre-în-

călzitorului electric si/sau reincalzitor. Va oferim 

de asemenea, toate caracteristicile de mai sus-

mentionate,standard,acestea fiind comune pen-

tru toate unitățile de ventilație din gama de varf.

Pentru informatii suplimentare verficati paginile catalogului pentru unitati EC5/ECV5.

Unitățile EC5.RD5 Atrea sunt echipate cu 

– modulul de comandă RD5. Acest sistem 

îndeplinește toate cerințele posibile 

pentru un sistem modern de control și 

ușor de utilizat.

DIGITAL control system CPSistemul digital de control RD5

Lider în ventilaţie şi recuperare de căldură
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Există două tipuri de sistem de control, disponibile

pentru aparatele DUPLEX EC5 şi DUPLEX ECV5 – un:

– sistem de control digital RD5 (EC5.RD5), care îndepli-

neşte toate condiţiile de ventilaţie controlată la cerere,

– sistem de control digital CP (EC5.CP), mai ieftin şi mai

simplu, destinat doar pentru controlul funcţiilor de bază 

ale aparatului.

SISTEM DE CONTROL
DIGITAL RD5, DIGITAL CP

Optiunile controlerului RD5:

Controler CP cu 

ecran tactil

Controler CP 10 RT

Controler CPA CPA versiuni culoare

CP Touch culorile disponibile

Controler CPB

Total compatibil cu – EC5.RD5, EC5.RD5.CF Varianta simplificata si mai ieftina – EC5.CP



Reîncălzitor electric încorporat EPO-PTC

Incorporabil în aparat,se monteaza într-
un loc prestabilit în interiorul aparatului. 
Destinat incalziri usoare a aerului, pe 
post de rencalzitor sau preincalzitor 
(ofera protectie la inghet).

furnizate separatACCESORII OPŢIONALE
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TEHNOLOGIA EC5

Senzori de umiditate relativă

Cartuşe de filtru de rezervă

Pânză de filtrare de rezervă

Aplicare facilă pentru o înlocuire 
rapidă şi comodă.

Higrostat de cameră – senzor de 
umiditate relativă.

Filtre F7, uşor detaşabile, pentru 
cerinţe mai mari de filtrare.

Senzori de CO
2

Senzor de cameră pentru con-
trolul continuu al ventilaţiei în 
funcţie de valorile curente de CO

2
.

Senzor de conductă CO2 
(0 – 2000 ppm).

ADS 120  

Senzor de temperatură necesar pentru 
reîncălzitoarele EPO-V sau TPO EC THV.

Încălzitoare electrice EPO-V

Folosite ca preîncălzitoare pentru a pre-
încălzi aerul proaspăt sau ca reîncălzitoa-
re, se instalează în conducte, la intrarea 
de aer proaspăt – se pot utiliza cu 
sistemele de control analogic şi digital.

Încălzitoare cu apă caldă TPO EC THV

Folosite pentru a reîncălzi aerul, se insta-
lează în conducte (se pot utiliza numai cu 
sistemul de control digital).



TECHNOLOGY EC5

Lider în ventilaţie şi recuperare de căldură
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Conexiune prin cablu cu

curent slab

Sistem de control RD5

cu optiunea de conec-

tare la internet, BMS sau 

altele.

Sistem de control –

alegere între două

tipuri de sistem de

control: digital RD5 

(EC5.RD5) sau digital 

CP (EC5.CP).

Port circular

Conectare tubulatura 

rigida, flexibila, etc.

Filtru din clasa G4 / F7

uşor de înlocuit

asigura o buna calitate 

a aerului si protejeaza 

recuperatorul impotriva 

prafului.

Ventilator EC ali-

mentare aer

Fabricat de EBM,

SFP grozav.

Clapetă de bypass 

100 % 

cu mecanism de acţi-

onare.

Carcasa speciala

acum cu 30 mm izolatie 

vata minerala, puntile  

termice,absoarbe zgo-

motele, respecta normele 

impuse de igiena.

Senzor temperatura 

controleaza bypass-

ului si protectia la 

inghet.

Incalzitoare incorporate

pot fi folosite ca si 

rencalzitoare sau 

preincalzitoare. 

Performantele depind de 

marimea lui.

Racord condens In ca-

zul versiuni suspendate 

la tavan.

Sistem de control RD5 Sistem de control CP

SERVER WEB

(valabil doar pentru RD5)

Schimbător de căldu-

ră în contracurent, de 

tip vortex, de gene-

rație nouă cu eficienţă 

de până la 95 %.

Controler CP Touch Controler CPA Controler CPBControler CP 10 RT

compatibil cu telefoane-

le inteligente, tablete, 

computere
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