
Polskie jest lepsze …



Rekuperator VENT CLEAR

Czyste powietrze dzięki dwuetapowej 

filtracji powietrza z filtrem dokładnym F7

Cisza, która cię zaskoczy dzięki systemowi 

redukcji hałasu przez urządzenie

Oszczędność dzięki wysokiej sprawności 

87,5% uzyskanej przez  wymiennik przeciwprądowy 
o zwiększonej sprawności Recair RU

Trwałość odśrodkowych wentylatorów z 

silnikami prądu stałego EC firmy Ebmpapst

Uniwersalność urządzenia dzięki 

możliwości instalacji lewej bądź prawej 

Nowoczesny i zaawansowany panel 

sterujący z szeregiem funkcji



Budowa urządzenia

• Metalowa obudowa wykonana z alucynku
znacznie przewyższająca trwałością tradycyjną blachę ocynkowaną

• Izolacja obudowy to aż 40 mm co gwarantuje znakomitą 

izolację akustyczną i termiczną

• Blacha alucynkowa

• Blacha alucynkowa
malowana proszkowo

• Izolacja termiczna i 
akustyczna obudowy z 
maty kauczukowej 40 mm

• Izolacja termiczna i 
akustyczna przegród 
wewnętrznych o grubości 
13 mm



Podstawowe dane techniczne j.m. 350 HE 350 HR

Przepływ powietrza m3/h 350,0 350,0

Maksymalna sprawność odzysku ciepła wg. EN-13141-7* % 87,5 82,5

Maksymalna moc wentylatorów W 83,0 83,0

Poziom mocy akustycznej emitowany przez obudowę przy 
wydajności 350m3/h zgodnie z PN-EN ISO 3741:2011

dB 41,0 41,0

Poziom mocy akustycznej emitowany do kanału 
nawiewnego przy wydajności 350m3/h zgodnie z PN-EN 
ISO 3741:2011

dB 49,6 49,6

Klasa efektywności energetycznej** A A

Średnica przyłączy wentylacyjnych mm 200,0 200,0

Wymiennik ciepła

HE - przeciwprądowy z 
tworzywa sztucznego o 

podwyższonej sprawności 
(technologii RU Recair)

HR - przeciwprądowy z 
tworzywa sztucznego z 

odzyskiem wilgoci (technologii 
RCH Recair)

Dane techniczne 
VENT CLEAR 
350 HA, 350 HR

* Przy parametrach: powietrze wewnętrzne T=20oC, RH=38%, powietrze zewnętrzne T=7oC, RH=20%,
** Dla klimatu umiarkowanego i zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1254/2014



Podstawowe dane techniczne j.m. 350 HE 350 HR

Wentylatory odśrodkowe z silnikami prądu stałego EC firmy Ebmpapst

System oczyszczania powietrza
Dwustopniowy system filtracji powietrza. Pierwszy stopień - filtr 

wstępny G3. Drugi stopień - filtr dokładny F7

Grubość izolacji obudowy / przegród wewnętrznych mm 40,0 / 13,0 40,0 / 13,0

Bypass Automatyczny Automatyczny

Regulacja przepływu powietrza W pełni płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów

System przeciwzamrożeniowy
Płynnie regulowana nagrzewnica zapobiegająca spadkowi temperatury 

ścianek wymiennika poniżej 0oC oraz regulacja prędkości obrotowej 
wentylatorów

Zasilanie 230 V(AC), 50 Hz 230 V(AC), 50 Hz

Króciec kondensatu mm 32,0 32,0

Waga kg 60,0 60,0

Rodzaj obudowy Obudowa stalowa wykonana z alucynku malowana proszkowo

Warunki pracy warunki dopuszczalne: 0°C ÷ +45°C

Dane techniczne 
VENT CLEAR 
350 HA, 350 HR
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Przepływ powietrza [m3/h]

Charakterystyka wydajności VENT CLEAR 350 HA

VENT CLEAR 350 HA HE VENT CLEAR 350 HA HR

230 ÷ 280 Pa 
zapasu przy deklarowanej wydajności 350 m3/h
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Przepływ powietrza [m3/h]

Sprawność odzysku energii cieplnej

Sprawność wymiennika HR Sprawność wymiennika HE

87,5 % 
Sprawności odzysku ciepła w przypadku 
wymiennika HE i wydajności 245 m3/h



Poznaj 
najważniejsze 
cechy
VENT CLEAR



Rozbudowany system filtrowania powietrza nawiewanego

Ochrona podzespołów oraz filtra dokładnego
filtrem wstępnym z możliwością wymiany wkładu
filtracyjnego :

• liści
• insektów
• piasku
• popiołu lotnego
• kropel wody
• pyłków kwiatów
• mgły

Skuteczne oczyszczanie powietrza z szkodliwych 
substancji filtrem dokładnym F7 z:

• zarodników
• pyłu cementowego
• większych bakterii
• drobnoustrojów
• większych konglomeratów sadzy
• pyłów przemysłowych
• pyłów PM 10
• pyłów PM 2.5
• pyłów PM 1

Maksymalnie duża powierzchnia filtracyjna w tego 
typu urządzeniu 

Czyste powietrze, uzyskane przez skuteczną filtrację 

filtra dokładnego w klasie F7

Ekonomiczna wymiana wkładu filtracyjnego w 

rozbieralnym filtrze wstępnym w klasie G3 



System tłumienia hałasu VENT CLEAR

1. Czerpnia świeżego 
powietrza

2. Wentylator generujący 
hałas

3. Filtr dokładny redukujący 
hałas

4. Wymiennik ciepła w 
znacznym stopniu redukujący 
hałas

5. Specjalna perforacja 
odsłaniająca piankę 
akustyczną redukującą hałas 
wewnątrz urządzenia

6. Nawiew powietrza do 
pomieszczenia z 
zredukowanym hałasem

Cisza, która cię zaskoczy dzięki systemowi redukcji 

hałasu przez urządzenie generujące jedynie 49 dB do 
kanału nawiewnego przy maksymalnej wydajności



Przeciwprądowy wymiennik ciepła

• Odzysk ciepła nawet do 94%

• Maksymalna wysokość wymiennika w
kompaktowej obudowie wynosząca 350
mm

• Model RU Recair o najwyższym
zagęszczeniu płytek charakteryzujący się
najwyższą sprawnością

• Specjalna budowa o trójkątnych kanały
daje maksymalnie dużą powierzchnię
wymiany ciepła

• Sprawność wg. EN-13141-7 wynosząca
87,5%

Odzysk energii na najwyższym 
poziomie, dzięki wymiennikowi Recair o 

podwyższonej sprawności HE (RU)



Dwustronny dostęp do wnętrza urządzenia

Otwierana przednia i tylna 
pokrywa umożliwia z obydwu 
stron:

• wymianę filtrów wstępnych i 
filtra dokładnego

• wyjęcie wymiennika 
przeciwprądowego

• dostęp do sterownika i 
elementów wyposażenia

• Czynności serwisowe i 
konserwujące

Dwustronny dostęp umożliwia montaż lewy bądź prawy 

tworząc rekuperator VENT CLEAR uniwersalnym

Czynności serwisowe i konserwujące są ułatwione
przez możliwość zdjęcia pokryw w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni



Kluczowe podzespoły 

• Wentylatory REDICAL firmy Ebm
papst z silnikiem GreenTech EC i 
wirnikiem z łopatkami 
zakrzywionymi

• Przeciwprądowy tworzywowy 
wymiennik ciepła firmy Recair o 
podwyższonej sprawności HE 
(RU)

• Siłownik przepustnicy bypass 
firmy Belimo

• Elektronika polskiej firmy PLUM

• Izolacja obudowy firmy 
ARMACELL

Rekuperatory VENT CLEAR zostały wyposażone w 

podzespoły najwyższej jakości renomowanych europejskich 
producentów



Wymiary urządzenia



Sterowanie urządzeniem

• Standardowy panel sterujący 
VENT CLEAR basic control z 
dotykowymi przyciskami i 
monochromatycznym 
wyświetlaczem

• Dodatkowy panel sterujący VENT 
CLEAR touch control z kolorowym 
dotykowym wyświetlaczem



Zdalne sterowanie

• Możliwość podglądu aktualnych 
parametrów pracy urządzenia

• Możliwość sterowania 
podstawowymi funkcjami 
rekuperatora

• Dostęp możliwy jest przez:
• Przeglądarkę www 

komputera
• Tablet
• Smartphone

Zdalne sterowanie możliwe jest po dokupieniu 
dodatkowego wyposażenia



Wsparcie Spiroflex sp. z o.o.

• Wsparcie przy doborze i 
projektowaniu elementów 
wentylacji

• Wsparcie na budowie

• Wsparcie handlowe

• Wsparcie i doradztwo 
techniczne

• Kompleksowa oferta kanałów 
i skrzynek systemu 
rekuperacji


