
Popolno udobje
s popolno klimo za dobro počutje

  Prezračevalni sistem prostorov

  recoVAIR
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Prezračevalni sistemi  v bivalnih prostorih so pomembni, kot še nikoli do sedaj. 

Zaradi vedno boljše izolacije hiš, ki ne dopušča naravnega pretoka zraka, se pri  

novogradnjah in obnovljenih zgradbah potrebuje  strokovni koncept prezrače- 

valnega sistema. To lahko najbolje dosežemo z nadzorovanim prezračevalnim 

sistemom prostora.

Prezračevalni sistem recoVAIR je že veliko let udobna in obenem gospodarna  

rešitev za stanovanja in družinske hiše. Ne skrbi le za zdravo klimo v prostoru 

in strukturo zgradbe, temveč s samodejno ponovno izrabo toplote tudi za 

opazen prihranek energije.

Sedaj smo s predelavo celotnega sistema dosegli ne le največjo učinkovitost in 

udobje bivalnega prostora, ampak tudi najboljše sodelovanje med vsemi 

komponentami  posameznih celostnih sistemov za ogrevanje prostorov, tople 

vode in udobnost bivanja.

Vaillant misli vnaprej
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Naloga: dober prezračevalni koncept

 

Rešitev: recoVAIR prezračevalni sistem

  

  

  

  

Celosten sistem za dobro počutje

 

Za strokovnjake:

  

   

  

Za končnega uporabnika:

   

    

 

  

  

  

Aplikacija

Stanovanje
do cca 90 m2

Enodružinska
hiša do 190 m2

Enodružinska
hiša do 290 m2

Stropna naprava z možnostjo 
priključkov na levi ali desni strani

VAR 150/4 R
VAR 150/4 L

Stenska naprava s klasičnim polistirenski 
toplotnim izmenjevalcem z Agua-Care 

VAR 260/4 VAR 360/4 

Stenska naprava z entalpijskim toplotnim 
izmenjevalcem in Agua-Care plus 

VAR 260/4 E VAR 360/4 E

recoVAIR sistem

Vsaki zgradbi 
primeren prezračevalni sistem
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Zaradi vedno bolj poostrenih uredb za varčevanje z ener- 

gijo, morajo novogradnje in sanirani objekti dokazati nizko 

porabo  primarne energije (EnEV).  Da bi to dosegli mora 

biti izolacija vedno boljša in zaradi tega zračne vlage v 

prostoru ne moremo zmanjšati le s prezračevanjem.  Zato 

obstaja možnost škode na zgradbi in pojava plesni, a na 

srečo je tu DIN 1946-6.

V skladu z DIN 1946-6 se mora  za zračno izolirane zgradbe 

sestaviti  strokovni prezračevalni koncept, da se zagotovi 

zadosten pretok zraka, v štirih nivojih:  

1.    stalno prezračevanje za zaščito pred vlago,

2.   zmanjšano prezračevanje ob odsotnosti uporabnika,

3.   nominalna stopnja prezračevanja pri normalni uporabi,

4.   intenzivno prezračevanje ob vrhuncih kuhanja, pranja,  

      itd.

Novi recoVAIR prezračevalni sistem je v tehničnem smislu 

najboljša rešitev.  recoVAIR ne spušča v prostor prahu ter 

cvetnega prahu in odvaja CO2  ter vlago iz prostora. Pri 

tem odvaja zrak preko toplotnega izmenjalca in

istocasno prenaša toploto/hlad dohodni sveži zrak, ne da 

bi se pri tem mešala. Ogret ali ohlajen sveži zrak se potem 

prenaša v dnevne in spalne prostore. 

Vaillant vam nudi stenske in stropne naprave s 150 m3, 

260 m3  ali 360 m3  pretoka zraka na uro , kot tudi  prilago- 

jene  zračne sisteme ter vso dodatno opremo. Da bi vam 

olajšali vstop v svet tehnike prezračevanja, poleg tega 

dobite tudi obsežno pomoč pri načrtovanju sistema 

prezračevalnih vodov.

Centralni prezračevalni sistem recoVAIR se brez težav  

kombinira z vsemi  napravami za ogrevanje znamke Vaillant. 

Vaillant vam kot celovit ponudnik  za vsako stranko nudi 

ustrezno sistemsko rešitev, ki združuje naprave za ogrevanje, 

sončne kolektorje -po želji, ustrezne kotle ter centralne prezra- 

čevalne sisteme z vključenim sistemom zračnih vodov.  Vse 

komponente se lahko nadzirajo skupaj z enim samim regula- 

torjem: intuitivnim upravljalnikom calorMATIC 470/4.

—Celotni sistemi za  ogrevanje, hlajenje, ogrevanje  

   vode, prezračevanje in upravljanje.

— Pomoč pri načrtovanju sistemov in vsa dodatna 

   oprema za prilagojene sisteme zračnih vodov.

— Enostavna namestitev in  vzdrževanje 

   prezračevalnih naprav ter pregledna zasnova.

— Višja kakovost bivanja zaradi zdravega zraka v 

    stanovanju ali enodružinski hiši.

— Varčevanje z energijo  z 20 % manj ogrevanja in 

    z do 98 % manj toplotnih izgub..

— Visoka zanesljivost po zaslugi kakovosti made in 

    Germany

— Zasnova usklajena z modernimi ogrevalnimi 

   napravami znamke Vaillant

— Možnost subvencije Eko Sklada j.s.
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Avtomatično izravnavanje temperature poleti

 

Tehnične informacije:

—  stopnja pretoka zraka 150 m3, 260 m3 ali 360 m3 na uro 

—  Modeli VAR 260/4 E in 360/4 E z vgrajenim entalpijskim  

toplotnim izmenjevalcem, pri modelih VAR 260/4 in 360/4 

je možno entalpijski toplotni izmenjalec dodati naknadno  

—  Stropne naprave (V x Š x G): 250 x 1.400 x 600 mm,      

stenske naprave (Vx Šx G): 885 x 595 x 630 mm

Pomembno za vas, kot strokovnjake:

—  Varno načrtovanje s certifikatom pasivnih hiš 

—  Hitra in enostavna vgradnja stenskih naprav z enakim 

sistemom pritrditve kot pri Vaillant plinskih stenskih 

—

  napravah za ogrevanje

Enostaven dostop in upravljanje  zaradi edinstvenega 

sistema odpiranja kontrolne plošče: od desne 

—

  proti levi se zapira in tudi sname.

Enostavna menjava filtra, brez orodja, zamenljiv filter 

dohodnega in izhodnega zraka

Zanimivo za vaše stranke:

    

   

   

   

Prijetno ozračje ob vsakem letnem času

Že pri napravah s standardnim toplotnim izmenjalnikom  
 zadostuje sistem Agua-Care z ventilatorjem in vgrajenim 

tipalom za zračno vlago, kadar pozimi primanjkuje zračne 

vlage.

Pri napravah z entalpijskim toplotnim izmenjalnikom, pridobite   
  z  namestitvijo sistema Agua-Care plus, poleg toplote po  

potrebi tudi zračno vlago.  S pomočjo tipala za zračno vlago in  

pametnim reguliranjem zračne vlage boste tudi pri najmočnejšem  

 gretju pozimi dosegli najvišji nivo delovanja.

Najboljša možna kakovost zraka
s tehnologijo made in Germany

recoVAIR sistem

Najboljša oprema serijsko K dodatni opremi spada tudi entalpijski toplotni izmenjalec    

za stenske naprave s standardnim toplotnim izmenjalnikom. 

Filter visoke in najvišje kakovosti

Vse recoVAIR naprave imajo serijsko vgrajen filter za cvetni 

prah tipa  F7 . Za stranke,ki potrebujejo še posebno čist zrak 

se priporoča vgradnja filtra za fini prah tipa F9, saj ta filter, 

najvišje kakovosti, lahko filtrira celo prah saj.

Naprava ima možnost levega ali desnega odpiranja vrat

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Zdravo sobno ozračje z Agua-Care in Agua-Care plus

Agua-Care plus sistem
Agua-Care sistem
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recoVAIR prezračevalni sistem ponuja uporabnikom  

najvišje udobje. Serijsko so vgrajeni filtri  za cvetni prah 

tipa  F7 z do štirikrat večjo površino kot pri običajnih 

napravah, dve tipali za zračno vlago in zračni tlak, 

visoko zmogljivi  motorji ventilatorjev, modulirani obvodi 

za poletno obratovanje v skladu s predpisi.

Dodatno je možno vgraditi električno predogrevanje,  

zvoka in štiristopenjsko stikalo.  

— Energijsko varčno delovanje zaradi 30 % manjše 

   porabe elektrike kot pri podobnih napravah 

— Najboljša kakovost zraka z  Agua-Care ali Agua-Care 

   plus sistemom

— Udobje tudi ob vročem vremenu z naravnim hlajenjem  

   s pomočjo avtomatskega izenačevanja temperatur

— Intuitivno upravljanje z Vaillant upravljalnim 

   sistemom, s samo enim regulatorjem za celoten sistem  

Pri vseh recoVAIR stenskih napravah je serijsko vgrajen 

modulirani obvod s katerim lahko zmanjšamo ali popolnoma 

izklopimo ponovno izrabo toplote. Da bi stavbo ohladili na 

naraven način, se ponoči odvodni zrak- če je zunaj hladneje 

kot v prostoru- spelje mimo toplotnega izmenjevalca. Če v 

hladnih poletnih nočeh pride do prepiha, lahko tako nastavimo 

želeno temperaturo, ne da bi prišlo do pretiranega ohlajevanja.
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Kompleten sistem

udobno ozračje

Ogrevanje, topla voda in

Dobro počutje po zaslugi zraka in sonca

 

Prednosti za vaše stranke:

—  Učinkovita izraba sončne energije v eno in  

dvodružinski hiši

—  Večji izkoristek tople vode, do 68 % izkoristka  

solarne energije 

—  20 % privarčevane energije s prezračevanjem prostora 

—  Visoka učinkovitost celostnega sistema z intuitivnim 

upravljanjem regulatorja calorMATIC 470/4

  

Nismo si izmislili

 

 

  

Prednosti za vaše stranke:

  

   

  

   

  

Plinsko etažno gretje s prednostjo udobja

 

Prednosti za vaše stranke:

—  Več prostora zaradi kompaktnih naprav, ki se 

pritrdijo na steno. 

—  varna naložba po zaslugi visoke kakovosti  

made in Germany

—  varčevanje s plinom in elektriko zaradi ustreznega 

delovanja

—

  

povprečno  20 % privarčevane energije pri 
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recoVAIR  prezračevalni sistem v vseh kombinacijah  

sistemov skrbi za  zdrav zrak in dobro počutje ob 

vsakem letne času, kot tudi za znatno varčevanje z 

energijo. Skupaj z  Vaillant ogrevalnimi napravami je 

popolna nadgradnja sistema  pri novogradnjah, kot 

tudi pri obnovah zgradb. Vaillant vam zagotovi vse 

sestavne dele sistema za dobro počutje bivanja.

Talni plinski kondenzacijski sistem auroCOMPACT je okolju 

prijazna  rešitev po načelu vse v enem, ima najmodernejšo 

kondenzacijsko tehniko, ki vključuje  varčne sončne izme- 

njevalne plošče in uravnavanje sončne energije. Grelna 

naprava potrebuje le 0,41 m2 namestitvene površine,  

recoVAIR prezračevalni sistem in regulator sistema calor- 

MATIC 470/4 ter stensko montažo s katero privarčujemo 

prostor: Enostavneje ne gre! 

Z aroTHERM zrak voda toplotno črpalko dobite visoko 

kakovost za nizko ceno. Greje ali hladi in pripravlja STV 

v kombinaciji z ustrezno hidravlično postajo in geoSTOR 

VIH RW vsebnikom STV. recoVAIR skrbi za najboljšo 

kakovost zraka, regulator s calorMATIC 470/4 pa za 

popolno usklajenost delovanja vseh sestavnih delov 

sistema...

— Popolno  grelno , toplovodno in prezračevalno 

   udobje za enodružinsko hišo

— Enostavna zunanja vgradnja toplotne črpalke z 

   nizkimi stroški.

— Udobje poleti z aktivno hladilno funkcijo toplotne 

   črpalke

— Povprečno 20 % privarčevane energije s sistemom  

   sobnega prezračevanja

Plinska kondenzacijska naprava ecoTEC plus z ustrez- 

nim stenskim vsebnikom sanitarne tople vode uniSTOR 

VIH Q  je edinstvena kompaktna rešitev za plinsko 

kondenzacijo. Montaža na steno, recoVAIR prezračeval-

nega sistema, privarčuje prostor ter z regulatorjem 

calorMATIC 470/4 omogoča udobno ozračje vašega 

doma. 
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Sistem zračnih kanalov

ecoCOMPACT, recoVAIR, calorMATIC 470/4

Za vsak način vgradnje
Ustrezna dodatna oprema razvoda zraka

Sistem po meri za vsako hišo

10 / 11

S sistemom recoVAIR se umazani/odvodni zrak preko 

sistema zračnega kanala zajema iz kuhinje, kopalnice in WCja 

in se odvaja skozi zračne komore, s toplotnim izmenjeval-

cem, odvaja na prej po napeljavi na fasado ali streho. Sveži 

zrak pa potuje od zunaj preko recoVAIR-a in se distribuira v 

prostore kjer potrebujemo svež zrak kot npr. spalnica, 

dnevni prostori. Vaillant vam nudi potrebno podporo za 

načrtovanje sistema zračnega kanala. 

Pri novogradnjah načrtujte sistem zračnih kanalov vnaprej,  

tako da  bodo  zračni  kanali lahko neopazno  vgrajeni v pod 

ali v strop. Visoko kakovostni materiali dodatne opreme pri 

tem zagotavljajo najvišjo stopnjo higiene. S pomočjo našega 

celotnega programa dodatne opreme lahko vsaki vaši 

stranki- tudi pri že obstoječi zgradbi- ponudite rešitev po 

meri.

eco/auroCOMPACT

auroCOMPACT auroTHERM

XXXXXXX recoVAIR

recoVAIR

XXXXXXX recoVAIR

recoVAIRauroTHERM exclusiv allSTOR exclusivgeoTHERM plus

actoSTOR VIH RL

STORAGE10_6440_01 actoSTOR VIH

recoVAIR

XXXXXXX recoVAIR

calorMATIC 470/4

calorMATIC 470/4

XXXXXXX recoVAIR

recoVAIRecoTEC plus uniSTOR VIH R

STORAGE13_61746_01 uniSTOR 150l

ecoTEC plus do 120 kW

HP10_6433_01 geoTHERM plus VWS x1/2

Sistemi za dobro počutje
za novogradnjo in modernizacijo
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V novo zgrajenih enodružinskih hišah   

 

 

 

 

 

Za modernizacijo ogrevanja

Za bivalne hiše do velikosti 290 m2   

 

 

Za večdružinske hiše:

Upravljanje celotnega sistema 

Sistemske kombinacije

12 / 13

V enodružinskih hišah do velikosti 190 m2  

predstavlja plinski kondenzacijski kotel  

ecoTEC plus skupaj z vsebnikom tople vode  

uniSTOR VIH R 150  enostavno  in ugodno 

rešitev,  zato je recoVAIR VAR 260/4 

idealna dopolnitev. Celotni sistem se lahko 

udobno regulira z calorMATIC 470/4.

Za bivalne površine do velikosti 190 m2 

predstavlja prezračevalni sistem recoVAIR 

popolno udobje, ki se dopolnjuje s plinskim 

kondenzacijskim sistemom za varčevanje 

energije auroCOMPACT in ravnimi kolektorji 

auroTHERM za pripravo STV. Sistemski 

regulator calorMATIC 470/4 upravlja vse 

komponente .

Toplotna črpalka geoTHERM  plus, podprta z 

vakuumskimi - cevnimi kolek- torji 

auroTHERM exclusiv in več-funkcijskim 

zalogovnikom allSTOR exclusiv, kot tudi 

stensko napravo recoVAIR VAR 360/4, 

ponuja največ toplote,  tople vode in 

udobnega  prezračevanja. 

Za stanovanja do velikosti  90 m2 je v ponudbi  

plinski kondenzacijski kotel  ecoTEC plus z  

120 kW za centralno ogrevanje celotne 

večstanovanjske stavbe. V vsakem 

stanovanju, za pripravo tople vode skrbi  

varčni plastno ogrevani vsebnik STV 

actoSTOR VIH RL, za zdrav zrak pa stenska 

naprava recoVAIR VAR 150/4.

Vremenski sistemski regulator za ogrevanje, hlajenje, toplo vodo in 

prezračevanje calorMATIC 470/4 je univerzaleno uporaben in 

intuitivni upravljalnik Vaillant. Delovanje  prezračevalnih naprav  je 

v skladu s potrebami  prilagojene  kakovosti  zraka v prostoru in  

zračni vlagi.

Regulator lahko izboljša delovanje  prezračevalne naprave 

recoVAIR na podlagi nastavljene meje vrednosti CO2-ja.  Po želji 

lahko opremite do 2 sobe  s CO2-senzorjem in s tem lahko še 

natančneje nadzorujete in izboljšujete kakovost zraka.

calorMATIC 470/4 je primeren  za zgradbe vseh velikosti  in ga je 

mogoče vgraditi v grelno napravo ali v bivalni prostor ter vsebuje  

obsežne priročne funkcije. Z razširitvenimi moduli je uporaben 

tudi kot regulator za dva kroga ogrevanja in solarnega sistema za 

pripravo STV. Z vgrajenim eBUS-sistemski vmesnikom so 

spremembe in razširitve celotnega sistema preprostejše.

Prezračevalna tehnika recoVAIR Enota VAR 260/4 E VAR 360/4 E VAR 260/4 VAR 360/4

Vrsta toplotnega izmenjavalca Entalpijski 
izmenjevalnik toplote

Pretok   (Min  —  Max) m3/h 50 — 260 70 — 360 50 — 260 70 — 360

Tlak Pa 180 (pri  
260 m3/h)

200 (pri  
360 m3/h)

180 (pri  
260 m3/h)

200 (pri  
360 m3/h)

Vrsta filtra za odhodni zrak F7 F7

Vrsta filtra za dohodni zrak G4 G4

Napajanje 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Električna napetost (Min) W 15 23 15 23

Električna napetost (Max) W 170 330 170 330

Neto dimenzije  (Višina/širina/globina) mm 885/595/631 885/595/631

Neto masa kg 43 43

Priključek za odhodni zrak Ø 150/180  mm Ø 150/180  mm

Priključek za dohodni zrak Ø 150/180  mm Ø 150/180  mm

Prezračevalna tehnika recoVAIR Enota VAR 150/4 L VAR 150/4 R

Vrsta toplotnega izmenjavalca Polistirenski toplotni izmenjevalec

Pretok  (Min  —  Max) m3/h 40 — 150

Tlak Pa 130 (pri 150  m3/h)

Vrsta filtra za odhodni zrak F7

Vrsta filtra za dohodni zrak G4

Napajanje 230 V/50 Hz

Neto dimenzije  (Višina/širina/globina) mm 250/1413/600

Priključek za odhodni zrak Ø 150  mm

Priključek za dohodni zrak Ø 150  mm

       Polistirenski 
toplotni izmenjevalec
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