
DUPLEX EC5
KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE

PL

2018  A+



PRODUKTY FIRMY ATREA

Uniwersalne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Systemy wentylacji i ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych 
ciepłym powietrzem 

Wentylacja kuchni – sufity wentylacyjne i wyciągi kuchenne

Pasywne domy ATREA

Pompy ciepła i zintegrowane zbiorniki ciepła

HISTORIA FIRMY

Lider w dziedzinie wentylacji i odzysku ciepła

Firma ATREA założona została w roku 1990 w Republice Czeskiej 
jako przedsiębiorstwo prywatne. Wkrótce firma zaczęła skupiać 
się na produkcji central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła odpa-
dowego. Założyciel spółki uzyskał wiele certyfikatów autorskich, 
patentów i chronionych wzorów przemysłowych w tej dziedzinie.

Wysokiej jakości wyroby firmy ATREA zaczęły zaznaczać swoją 
obecność także na wymagających rynkach Europy Zachodniej. 
Sąsiedztwo gospodarcze i geograficzne spowodowało, że firma 
ATREA skupiła się przede wszystkim na rynku niemieckim, na któ-
rym szybko znalazła swoje miejsce dzięki dobrej współpracy i pro-
duktom wysokiej jakości, a następnie weszła na rynek w Holandii, 
Szwajcarii, UK, Włoszech, Słowenii i w innych krajach.

W roku 2016 firma ATREA wprowadziła na rynek nową linię reku-
peratorów DUPLEX EC5 / ECV5, stanowiącą już piątą generację. 
Bazuje ona na doświadczeniach zdobytych w poprzednich czte-
rech generacjach tych popularnych i często stosowanych cen-
tral, które nie są przeznaczone wyłącznie dla domów i mieszkań. 
Najwyższa jakość budowy central wyższej wersji uzupełniana jest 
przez najnowocześniejszy układ sterowania, np. nawet za pomo-
cą standardowej opcji złącza internetowego.
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DUPLEX EC5

Nowa i już piąta generacja kompaktowych central 

wentylacyjnych z odzyskiem ciepła DUPLEX EC5 

i  ECV5, podobnie jak jej poprzedniczki, przeznaczo-

na jest do wygodnej wentylacji domów i mieszkań. 

Jej parametry czynią ją wyjątkowo odpowiednią dla 

domów pasywnych o niskim zużyciu energii. Jest ona 

także odpowiednia do zastosowań w mieszkaniach 

ze zdecentralizowanym układem wentylacji lub dla 

zdecentralizowanych układów w szkołach i innych 

budynkach administracyjnych.

Centrale dostępne są w dwóch podstawowych mo-

delach – EC5 do zamontowania pod sufitem oraz 

ECV5 do montowania na ścianach. 

Centrale EC5 i ECV5 spełniają wszelkie kryteria dotyczą-

ce urządzeń w najwyższej klasie energetycznej A+.
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 A+

System sterowania łatwy w podłączeniu

Funkcja utrzymania stałej wydajności

Możliwość podłączenia nagrzewnic zewnętrznych

Nagrzewnica wodna

SERWER WEB

PRZEWAGA NAD KONKURENCJĄ

Najwyższa klasa energetyczna A+

Montaż podwieszany i naścienny

Trzy warianty wydajności do wyboru

Przeciwprądowe wymienniki ciepła

Sprawność odzysku ciepła do 95 %

Wydajny, automatyczny by-pass

Najoszczędniejsze wentylatory typu EC

Proste sterowanie

Dwa zróżnicowane cenowo rozwiązania automatyki

Niski poziom hałasu

Wbudowana nagrzewnica elektryczna

Opcjonalne sterowanie przez PC, tablet lub smartfon



CO OFERUJE EC5

DUPLEX EC5

1. Trzy wielkości wydajności – Centrale EC5 i ECV5 są zawsze do-
stępne w trzech opcjach wydajności:
DUPLEX EC5 – 170 m3/h, 370 m3/h i 570 m3/h. 
DUPLEX ECV5 – 280 m3/h, 380 m3/h i 580 m3/h.

2. Mocowanie poziome i pionowe – Odpowiednio do różnych 
wymagań i nawyków rynków europejskich, można wybrać jedną 
z dwóch wersji.
Wersja pozioma DUPLEX EC5 – do montażu pod sufitem – z mak-
symalnym naciskiem na głębokość centrali. Konstrukcję zmieniono, 
aby uzyskać minimalną wysokość, co pozawala na umieszczanie 
central DUPLEX 170 EC5, a nawet DUPLEX 370 EC5 w przestrzeni 
nad sufitem podwieszanym o wysokości 325 mm! Jest to główna 
zaleta montowania podsufitowego.
DUPLEX ECV5 w wersji pionowej – centrala została zaprojekto-
wanaw taki sposób, że zarówno DUPLEX 280 ECV5, jak i DUPLEX 
380 ECV5 zmieszczą się w standardowej szafie o głębokości 620 mm, 
co znacznie upraszcza planowanie architektoniczne budynków!

3. Sprawność odzysku do 95 % – Nasze przeciwprądowe wy-
mienniki odzysku osiągają wyjątkową rzeczywistą sprawność do 
95 % przy przepływie powietrza wynoszącym 100 m3/h, co oczywi-
ście znajduje swoje odbicie w niższym zużyciu energii i zmniejsze-
niu kosztów ogrzewania.

4. Całkowicie zamykany by-pass – W przeciwieństwie do wielu 
wyrobów konkurencji, centrale EC5 i ECV5 całkowicie zamykają 
wymiennik odzysku kiedy otwierany jest by-pass. Ponadto w cen-
tralach z cyfrowymi układami sterowania wszystko sterowane jest 
automatycznie.

5. Najwyższej jakości wentylatory EC – Wentylatory wyposa-
żone są w wirnik swobodny, a produkowane są przez spółkę EBM 
Paps, która jest wiodącym na świecie producentem. Niemiecka ja-
kość gwarantuje minimalną awaryjność i maksymalną wydajność 
przy niskim zużyciu energii. Technologia EC pozwala na płynne 
sterowanie pracą wentylatora. Ponadto wentylatory zabudowane 
są w oryginalnej, pół-spiralnej obudowie opracowanej przez firmę 
ATREA, dzięki czemu oferują lepszy stosunek przepływu do ciśnie-
nia. Przy podłączaniu do wewnętrznej obudowy centrali stosuje się 
tłumiki drgań, co gwarantuje minimalne przenoszenie drgań i bar-
dzo niski poziom hałasu.

6. Ustawienie przepływu – Układy sterowania naszych central 
umożliwiają łatwe sterowanie wydajnością wentylacji. Ustawienia 
tego dokonuje się za pomocą pokrętła sterowania w zakresie wy-
noszącym 10–100 %, a centrale ze sterowaniem CPA i CP Touch wy-
posażone są w opcję ustawiania programu tygodniowego.

7. Dwa rodzaje sterowania – Dla central EC5 i ECV5 dostępne są 
dwa typy sterowania. W pełni funkcjonalny cyfrowy system stero-
wania RD5, zdolny do sterowania wszystkimi funkcjami centrali, 
wliczając w to utrzymanie stałego przepływu. Sterownik umożliwia 
również dostęp zdalny przez Internet. 
Drugi, również cyfrowy sterownik CPA jest tańszym rozwiązaniem 
pozwalającym na wygodne sterowanie podstawowymi parametra-
mi central wentylacyjnych.

8. Prosta instalacja i podłączenie – Podłącz i używaj - jest to pod-
stawowa cecha naszego układu sterowania, która oszczędza czas 
i koszty podczas instalacji i rozruchu. Ponadto centrale DUPLEX 
EC5 i ECV5 opuszczają fabrykę dopiero po dokładnym sprawdze-
niu wszystkich funkcji zintegrowanego układu sterowania, a także 
samego centrali.

Lider w dziedzinie wentylacji i odzysku ciepła
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DUPLEX PORÓWNANIE WYMIARÓW

EC5

ECV5

DUPLEX EC5

9. Funkcja stałego przepływu – Przy zastosowaniu układu stero-
wania RD5 centrale EC5 i ECV5 mogą pracować ze stałym przepły-
wem, co oznacza wysoki komfort dla użytkownika.

10. Nagrzewnice wstępne i dogrzewające – Dla całkowitego 
komfortu w wentylowanych przestrzeniach centrale można wy-
posażyć w zintegrowaną elektryczną nagrzewnicę wstępną i na-
grzewnica wtórną, która wykonana jest z komórek PTC. Znacznie 
upraszcza to instalację i zapewnia oszczędność miejsca.  Elektrycz-
na nagrzewnica wstępna służy również jako zabezpieczenie przed 
zamarzaniem wymiennika ciepła.

11. Nagrzewnice zewnętrzne i wstępne – Istnieje także możli-
wość wyboru spośród nagrzewnic dogrzewających elektrycznych 
lub na gorącą wodę w przewodach, jako wyposażenia dodatkowe-
go. Elektryczna nagrzewnica wstępna służy również jako zabezpie-
czenie przed zamarzaniem wymiennika ciepła.

12. Zintegrowany serwer sieci web  – Możliwość zdalnego 
sterowania lub monitorowania central przez Internet za pomocą 
serwera sieci web wbudowanego w układ sterowania RD5 stanowi 
olbrzymią zaletę. Oznacza to nie tylko wygodę zdalnego sterowa-
nia dla użytkownika, ale także znacznie uproszczone, wygodniejsze 
i o wiele bardziej oszczędne serwisowanie.
Wybór centrali DUPLEX EC5 lub ECV5 z cyfrowym układem stero-
wania RD5 zapewnia znacznie bardziej oszczędną eksploatację ca-
łego układu w dłuższej perspektywie czasu.
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Firma ATREA oferuje także 5 kompaktowych ukła-

dów dystrybucji powietrza, które są nawet wzajem-

nie kompatybilne. Możliwe jest zatem uwzględnie-

nie wszystkich rodzajów instalacji.
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www.atrea.pl

Wypróbuj – Program do projektowania ATREA dostępny jest 
w siedemnastu językach i można go bezpłatnie pobrać.

PROGRAM DOBORU

Lider w dziedzinie wentylacji i odzysku ciepła
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ATREA to rzetelny producent, który opracował także wyso-
ce skuteczne i złożone oprogramowanie do projektowania 
nawet małych central wentylacyjnych dla domów i mieszkań. 
Zostało ono sprawdzone przez lata użytkowania.

Firma ATREA oferuje własne oprogramowanie do projektowania, 
które jest wysoce użytecznym i praktycznym narzędziem służącym 
do wyboru central z serii DUPLEX i stanowi doskonałe wsparcie 
marketingowe!

Pozytywne komentarze od projektantów z całej Europy to dosko-
nała sposobność do łatwego włączenia central ATREA do wszelkie-
go rodzaju projektów.

Bardzo szczegółowe obliczenia dla każdego parametru to standard.
Oprogramowanie sprawdza, czy wszystkie elementy zostały wy-
brane i czy wybrany system działa. W ten sposób można uniknąć 
wszelkich możliwych błędów.

Oprogramowanie zawiera:

Wybór centrali i jego wyposażenia.

Wyświetlanie parametrów wybranego urządzenia.

Możliwość dopasowania różnych parametrów, konstrukcji 

i pozycji montażu centrali.

Wybór układu sterowania z wyposażeniem w funkcjonalnym 

zbiorze.

Schematy instalacji elektrycznej.

Wyświetlanie i wydruk zainstalowanych elementów, schemat 

h-x i schematy HVAC.

Wskazanie ceny pojedynczych elementów.

Wydruk za pomocą drukarki lub do pliku PDF.

Eksport rysunków i schematów do pliku DXF w 2D lub 3D.

Wysyłanie projektu oraz eksport przez e-mail.

Ponadto oprogramowanie do projektowania zawiera 

pełny katalog produktów ATREA w formacie PDF.

 



Obudowa centrali wykonana jest z wysokiej jakości izo-

lacji termicznej o grubości 30 mm z okładziną metalową 

(U = 0,81 W-2mK-1) po obu stronach, z całkowicie wyeli-

minowanymi mostkami termicznymi. Centrale zawierają 

przeciwprądowy wymiennik ciepła ATREA wykonany 

z tworzywa sztucznego, o rzeczywistej skuteczności 

odzysku ciepła bez kondensacji i przy przepływie powie-

trza wynoszącym 100 m3/h, który wynosi do 87 %, dwa 

wentylatory z kołem swobodnym z opcjonalną funkcję 

regulacji stałego przepływu, filtry G4 (F7) na wlocie 

i wylocie, automatycznie sterowany zawór obejścia 

oraz moduł sterowania z opcjonalnym sterownikiem 

lub sterowaniem zdalnym przez Internet. Centrale EC5 

montowane podsufitowo umożliwiają swobodną zmianę 

kierunku wylotów za pomocą prostej zmiany parametrów 

w układzie sterowania. Przyłącza są okrągłe i służą do 

przewodów giętkich lub sztywnych z eliminacją mostków 

termicznych. Dostęp do centrali uzyskuje się przez drzwi, 

które można całkowicie otworzyć.

Dzięki nowej, wyrafinowanej budowie, wszystkie rozmiary 

central EC5 i ECV5 spełniają normy wymagane do umiesz-

czenia w najwyższej klasie energetycznej A+. Dzieje się 

tak z uwagi na bardzo dobry współczynnik odzysku ciepła 

do zużycia energii. Najważniejsze parametry można znaleźć 

na etykiecie energetycznej na urządzeniu, która wskazuje 

klasę energetyczną, maksymalny przepływ i emisję hałasu 

przy przepływie referencyjnym.

OPIS OGÓLNY
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KONSTRUKCJA 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
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 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
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 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
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ODZYSK CIEPŁA
ZASADA

Wymiana ciepła odbywa się przez ściany oddzielające wymienni-

ka ciepła - w zimie cieplejsze powietrze wyprowadzane wstępnie 

ogrzewa chłodniejsze powietrze dostarczane. Ta sama zasada 

obowiązuje w lecie przy odzysku zimna. Wilgotność w powietrzu 

zużytym skrapla się podczas odzysku. Ten kondensat zwiększa 

sprawność odzysku ze względu na bardziej intensywną wymianę 

ciepła i jest on stale odprowadzany do kanalizacji.

wylot zimnego
powietrza zużytego 

+2 °C

wlot zimnego

świeżego powietrza

0 °C

Obudowa – konstrukcja panelowa z izolacją termiczną z wełny mi-
neralnej o grubości 30 mm i płytami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Filtr G4 / F7 – Klienci mogą wybrać pomiędzy standardowymi fil-
trami tkaninowymi klasy G4 / F7 i filtrami kasetowymi klasy G4 / F7 
do wyboru.

Opcje podłączenia – Standardowy układ sterowania umożliwia 
podłączenie szerokiej gamy zewnętrznych czujników jakości po-
wietrza ze stykiem przełączającym lub wyjściem 0–10 V, sterowa-
nie zamykanymi i mieszającymi zaworami ogrzewania, a dzięki 4+1 
wejściom czujnika temperatury i 2 wejściom czujnika ciśnienia za-
pewnia się optymalną eksploatację centrali w każdym trybie.

Łatwy dostęp – Drzwi otwierają się całkowicie dla łatwego dostę-
pu do wnętrza centrali, dzięki czemu wymiana filtrów i inne czyn-
ności serwisowe po zainstalowaniu są łatwiejsze.

Całkowicie zamykany by-pass – Działanie by-passu jest całkowi-
cie automatyczne, w zależności od temperatury, w obydwu wer-
sjach układu sterowania. W układzie sterowania RD5 oparte jest ono 
na ustawieniu temperatury powietrza na wejściu, a w układzie ste-
rowania CP na stałej temperaturze otwarcia zklapy by-passu. Kiedy 
jest otwarte, wymiennik odzysku jest całkowicie zamknięty.

Energia – stosunek energii podawanej na wentylatory / odzysku 
podczas wentylacji sięga poziomu sprawności energetycznej wy-
noszącego 20–40, tj. na 1 W energii elektrycznej przeznaczonej na 
działanie agregatu DUPLEX EC5 odzyskuje się maksymalnie 40 W 
energii z powietrza zużytego. Stosunek efektywny 1:40.

Automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem – Można je 
uzyskać za pomocą elektrycznej nagrzewnicy wstępnej lub auto-
matycznego sterowania obrotami wentylatora na wylocie i wlocie 
powietrza.

Stały przepływ – Opcja sterowania wydajnością centrali dla stałe-
go przepływu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lider w dziedzinie wentylacji i odzysku ciepła

Sprawność odzysku ciepła EC5
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wylot świeżego

powietrza ogrzanego

+20 °C

wlot zużytego

powietrza ogrzanego

+22 °C

Sprawność odzysku ciepła ECV5

Air �ow volume (m3/h) Air �ow volume (m3/h)

Area with possible condensationArea with possible condensation

Air �ow volume (m3/h) Air �ow volume (m3/h)

Area with possible condensationArea with possible condensation

Przepływ powietrza (m3/h)

Sp
ra

w
no

ść
 o

dz
ys

ku
 (%

)

Strefa możliwej kondesacji

Przepływ powietrza (m3/h)

Sp
ra

w
no

ść
 o

dz
ys

ku
 (%

)

Strefa możliwej kondesacji

 A+  A+

System sterowania DUPLEX EC5 DUPLEX ECV5

CP
+2x sygnał zewnętrzny

RD5
+2x sygnał zewnętrzny

Ważne:  Wszystkie typy sterowania posiadają dwa dodatkowe wej-
ścia przewidziane do określenia obecności ludzi w strefie wentylo-
wanej. Do jednego z wejść powinien być dołączony styk lub sygnał 
odpowiednio regulujący pracę urządzenia (styk od oświetlenia, 
czujnik CO

2
, VOC, rH, etc).
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UKŁAD STEROWANIA
CYFROWY RD5, CYFROWY CP

Lider w dziedzinie wentylacji i odzysku ciepła

Dla DUPLEX EC5 i DUPLEX ECV5 dostępne są dwa 

typy sterowania:

– cyfrowy system sterowania RD5 (EC5.RD5); w pełni 

funkcjonalny cyfrowy system sterowania RD5, zdolny do 

sterowania wszystkimi funkcjami centrali,

– cyfrowy system sterowania CP (EC5.CP); jest tańszym 

rozwiązaniem pozwalającym na wygodne sterowanie 

podstawowymi parametrami central wentylacyjnych.

SYSTEM STEROWANIA CPSYSTEM STEROWANIA RD5

Wersja w pełni programowalna – EC5.RD5, EC5.RD5.CF Tańsza wersja uproszczona – EC5.CP

Kontrola stałego przepływu (RD5.CF)

Czujniki CO2, czujniki wilgotności 
względnej, czujniki jakości powietrza – 
automatyczna praca urządzenia w oparciu 
o wskazania czujników. 

Konfigurowalność – centrala jest w wyko-
naniu prawym, jak i lewym. Stronę wykona-
nia wystarczy określić w układzie sterowania 
w zakładce z parametrami wentylatorów.

Modbus TCP – uniwersalny i otwarty 
protokół komunikacyjny pozwalający na 
integrację z BMS.

Strefy – opcja pozwalająca na określanie 
parametrów pracy centrali w strefach 
czasowych.

Parametry użytkowe – programy tygodnio-
we wydajności i temperatury, bezpośredni 
dostęp do parametrów, sterowanie sygnałami 
zewnętrznymi – styk oświetlenia w pomiesz-
czeniu, toalecie, łazience.

Opóźnienie czasowe załączania i wyłą-
czania – parametr nastawialny, opóźniający 
reakcję układu  od sygnałów zewnętrznych.

Zintegrowane grzanie wstępne i wtórne  
dostępne wewnętrzne i zewnętrzne 
nagrzewnice wtórne i pierwotne. W opcji 
zewnętrznej nagrzewnice mogą być  wodne 
lub elektryczne).

Połączenie internetowe w standardzie 
łatwy dostęp do urządzenia za pomocą PC, 
tabletu lub smartfona.

Podstawowy system sterowania serii CP jest 

bezkonkurencyjny na rynku. Standardowe 

wyposażenie centrali zawiera ekran dotykowy- 

CPA lub zadajnik mechaniczny CPB. Również 

w standardzie układ zawiera wejścia do pod-

łączenia czujnika jakości powietrza, wilgot-

ności względnej, obecności (toaleta, łazienka, 

kuchnia). Układ jest także w stanie obsłużyć 

nagrzewnice wstępne i wtórne. Można uznać, 

że proponowany standardowy sterownik od-

powiada rowiązaniom zaawansowanym innych 

producentów.

Więcej informacji znajdziesz w katalogu na stronie z centralami EC5 / ECV5

Centrale EC5.RD5 wyposażone są w sys-

tem sterowania RD5. Spełniają wszyst-

kie realne wymagania stawiane przed 

nowoczesnym i intuicyjnym systemem 

sterowania.

RD5 opcje sterowania:

Sterownik CP Touch

Sterownik CP10RT

Sterownik CPA Warianty kolorystyczne CPA

CP Touch wersje kolorystyczne

Sterownik CPB



Kaseta filtracyjna

Filtr tekstylny
Łatwe stosowanie dla szybkiej 
i wygodnej wymiany.

Prosta wymiana – filtracja G4 / G7 dla 
wysokiej wydajności filtrowania.

Wbudowana nagrzewnica elektryczna EDO-PTC

Nagrzewnica umieszczana jest bezpo-
średnio w centrali w wyznaczonym miej-
scu, wykorzystywana  do niewielkiego 
podniesienia temperatury dostarczanego 
powietrza, jako dogrzewanie lub ochrona 
przed zamarzaniem – nagrzewnica 
wstępna.

Elektryczna nagrzewnica EPO-V

Można ją umieścić w przewodach jako 
nagrzewnicę wstępną świeżego powietrza 
przed centralą lub jako nagrzewnicę dogrze-
wającą dostarczane powietrze. Może być 
stosowana w centralach z cyfrowym układem 
sterowania RD5.

dostarczane osobnoWYPOSAŻENIE OPCJONALNE 
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Nagrzewnica wodna TPO EC THV

Przewidziana jest do pracy bezpośrednio 
na kanałach wentylacyjnych. Może być 
użyta wyłącznie z centralą wyposażoną 
w sterownik RD5.

Czujnik rH

Higrostat – kontrola wilgotności 
względnej.

Czujnik wilgotności względnej z wyj-
ściem analogowym.

Czujnik CO2 lub dymu tytoniowego

Czujnik stężenia CO
2
 z wyjściem 

analogowym.

Czujnik w wersji kanałowej, rów-
nież z wyjściem analogowym.

Czujnik temperatury ADS 120  

Umieszczony jest za nagrzewnicą wtórną 
EPO-V lub TPO EC THV.
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Niskoprądowe

połączenie kablowe

Układ sterowania 
RD5

z opcją podłączenia 

do Internetu, BMS lub 

wielu innych wyjść 

u klienta.

Układ sterowania - dwa 

typy do wyboru 

cyfrowy układ sterowa-

nia RD5 (EC5.RD5) lub 

cyfrowy układ sterowania 

CP (EC5.CP).

Okrągłe przyłącza

do podłączania prze-

wodów sztywnych 

lub giętkich.

Filtry powietrza klasy 

G4 lub F7

zapewniają wysoką jakość 

środowiska wewnątrz bu-

dynku i chronią rekupera-

tor przed kurzem.

Energooszczędne 

i bezobsługowe 

wentylatory EC 

zapewniają oszczęd-

ności na kosztach 

użytkowania i utrzy-

mania. Różnorodność 

miejsc montażu.

Całkowicie zamykana 

klapa by-passu 

we wszystkich rodza-

jach układów sterowa-

nia z serwonapędem 

elektrycznym, działanie 

automatyczne.

Specjalna obudowa

z izolacją o grubości 

30 mm eliminuje mostki 

termiczne, pochłania 

hałas i spełnia surowe 

wymagania higieniczne.

Czujniki ciepła 

dla całkowicie auto-

matycznej obsługi 

obejścia letniego 

i ochrony przed 

zamarzaniem.

Odpływ kondensatu 

dla wersji do montażu 

podsufitowego.

Przeciwprądowe reku-

peracyjne wymienniki 

ciepła 

osiągają nawet do 95 % 

sprawności odzysku, 

znacznie obniżają koszty 

ogrzewania i zapewniają 

szybki zwrot z inwestycji.

Lider w dziedzinie wentylacji i odzysku ciepła

SERWER WEB

(Tylko system RD5)

Kompatybilność ze smartfo-

nami, tabletami i PC

Zintegrowana 
nagrzewnica

Może pracować jako 

wtórna, bądź wstępna. 

Wydajność zależy od 

typu centrali.

System sterowania RD5 System sterowania CP

Sterownik CP Touch Sterownik CPA Sterownik CPBSterownik CP 10 RT
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