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Seria 
VUT EH EC

Seria 
VUT WH EC

 Opis
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep a to kom-
pletne urz dzenie, które zapewnia mechaniczn  
wymian  powietrza w pomieszczeniach z jednocze-
snym  ltrowaniem powietrza nawiewanego. Centra-
la doprowadza do pomieszcze  powietrze wie e, 
a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zu y-
te, za po rednictwem wymiennika przeciwpr dowego, 
ogrzewa powietrze wie e, nawiewane do pomiesz-
cze . Centrala wyposa ona jest w automatyczny 
by-pass, co eliminuje w okresie letnim konieczno  
wymiany wymiennika krzy owego na wk ad letni. Wy-
korzystanie silników EC pozwoli o zmniejszy  zu ycie 
energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowa-
niu wysokiej sprawno ci oraz niskiego poziomu ha a-
su. Wszystkie modele przeznaczone s  do czenia 
z okr g ymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej 
rednicy: 150, 160 i 200 mm.

 Warianty
VUT EH EC – modele z elektryczn  nagrzewnic , 
wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi kró -
cami.
VUT WH EC – modele z wodn  nagrzewnic , wen-
tylatorami z silnikami EC oraz poziomymi kró cami

 Obudowa
Obudowa centrali wykonana jest ze stopu alumi-
niowo cynkowego, z wewn trzn  izolacj  termiczn  
i akustyczn  z we ny mineralnej o grubo ci 25 mm.

 Filtr
Centrala wentylacyjna wyposa ona jest w  ltry o kla-
sie  ltracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). 

 Wentylatory
W centrali stosowane s  silniki pr du sta ego o wy-

sokiej sprawno ci, z zewn trznym wirnikiem, wy-
posa one w wentylator z dwustronnym zasysem, 
z opatkami zagi tymi do przodu. Tego typu silniki 
s  na dzie  dzisiejszy najlepszym rozwi zaniem 
w dziedzinie oszcz dzania energii. EC – silniki cha-
rakteryzuj  si  wysok  sprawno ci  i optymalnym 
sterowaniem w ca ym spektrum pr dko ci obrotów. 
Niew tpliw  zalet  silnika EC jest jego wysoki KPD 
(osi ga 90%).

 Wymiennik ciep a
Centrala wyposa ona jest w przeciwpr dowy wy-
miennik ciep a wykonany z polistyrenowych p yt. 
Centrala wyposa ona jest w automatyczny by-pass, 
co eliminuje w okresie letnim, konieczno  wymiany 
wymiennika przeciwpr dowego na wk ad letni. Pod 
blokiem rekuperatora znajduje si  taca ociekowa, 
której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kon-

Nawiewno-wywiewna centrala 
wentylacyjna z odzyskiem ciep a 

oraz nagrzewnic  elektryczn  
o wydajno ci do 600 m3/h,

w izolowanej obudowie.
Sprawno  rekuperacji do 85%.

Nawiewno-wywiewna centrala 
wentylacyjna z odzyskiem ciep a 

oraz nagrzewnic  wodn  
o wydajno ci do 550 m3/h,

w izolowanej obudowie.
Sprawno  rekuperacji do 85%.

Seria

VUT

Typ nagrzewnicy

E – elektryczna; 
 W – wodna

Wydajno
nominalna (m3/h)

350; 400; 600

Usytuowanie 
kró ców

H – poziome

Wersja silnika

EC – synchroniczny silnik 
pr du sta ego, ze sterowa-
niem elektronicznym

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEP A

Akcesoria

str. 282 str. 340str. 324

A13A1333A13A8

Wersje automatyki

VUT EH EC – A8, A8 PLUS;   
VUT WH EC – A10, A13

tabela str. 264-265 
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densatu. Centrala wyposa ona jest w system za-
bezpieczaj cy urz dzenie przed zamarzni ciem.

 Nagrzewnica
W centrali zamontowano nagrzewnice wtórne, 
elektryczne (VUT EH) lub wodne (VUT WH), które
w przypadku bardzo niskich temperatur zewn trz-
nych mo na w czy  w celu ewentualnego dogrza-
nia powietrza nawiewanego do warto ci zaprogra-
mowanej przez u ytkownika.

 Sterowanie i automatyka
Centrala wentylacyjna posiada na wyposa eniu sys-
tem automatyki z panelem steruj cym za pomoc , 
którego u ytkownik mo e zaprogramowa  czas pracy 
centrali, jej wydajno  oraz temperatur  nawiewane-
go powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpie-
czenie przeciw zamro eniowe wymiennika, które w 
przypadku niebezpiecze stwa zamarzni cia wymien-
nika, otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnic . Dzi -
ki takiemu rozwi zaniu powietrze wie e (zimne) nie 
przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez 
nagrzewnic ), a powietrze zu yte (ciep e) rozmra a 
wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika 
zamykany jest by-pass, wy czana nagrzewnica a 
uk ad powraca do normalnego trybu pracy. 

 Funkcje automatyki VUT EH EC
  w czenie i wy czenie urz dzenia;
   mo liwo  ustawienia warto ci temperatury na-

wiewanego powietrza;
   mo liwo  ustawienia pr dko ci obrotów wen-

tylatora;

   pod czanie i sterowanie elektrycznymi przepust-
nicami powietrza;

   ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu 
pracy urz dzenia;

   zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy;
   zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewni-

cy w momencie wy czenia urz dzenia;
   zabezpieczenie rekuperatora przed oblodze-

niem;
  sterowanie by-passem centrali;
   system automatyki zabezpieczony przed krótkim 

zanikiem napi cia;
   kontrola stopnia zanieczyszczenia  ltra (ustawie-

nie okresu wymiany w kalendarzu).
   Opcje sterowania:

   -  panel LCD A8;
   -  panel LCD PLUS.

 Funkcje automatyki VUT WH EC
  w czenie i wy czenie urz dzenia;
   wybór pr dko ci obrotów wentylatora;
   utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza 

na odpowiednim poziomie przez sterowanie si-
ownikiem zaworu trójdrogowego reguluj cym 
podanie no nika ciep a do nagrzewnicy wodnej;

   zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed za-
marzni ciem (czujnik temperatury powietrza
i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy);

  sterowanie by-passem centrali;
   sterowanie prac  zewn trznej pompy cyrkula-
cyjnej;

   zabezpieczenie rekuperatora przed oblodze-
niem;

   kontrola stopnia zanieczyszczenia  ltra (ustawie-
nie okresu wymiany w kalendarzu);

  sterowanie si ownikami przepustnic .
 
Do komunikacji z central  s u y panel sterowania 
A13, za pomoc  którego u ytkownik mo e:
  w czy  / wy czy  urz dzenie;
  ustaw  wydajno ci;
  ustawi  temperatur  nawiewanego powietrza;
  zaprogramowa  tydzie  pracy centrali.

Panel sterowania wyposa ony jest w czujnik tem-
peratury pokojowej, dlatego powinien on by  za-
montowany w pomieszczeniu, w którym utrzymy-
wana jest reprezentatywna temperatura dla ca ego 
obiektu. Dodatkowo nale y pami ta  o umiesz-
czeniu panelu sterowania z dala od róde  ciep a
tj. grzejników, okien i drzwi.

 Monta
Central  wentylacyjn  mo na przymocowa  do 
pod o a lub do su  tu, za pomoc  uchwytów wypo-
sa onych w podk adki antywibracyjne. Urz dze-
nie mo na zamontowa  tak w pomieszczeniach 
technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono 
obs uguje. Wszystkie modele przeznaczone s  do 

czenia z okr g ymi przewodami wentylacyjnymi 
o rednicy: 150, 160 i 200 mm.
Urz dzenie nale y zamontowa  w taki sposób, aby 
zapewni  swobodny odp yw skroplin. Podczas monta-
u urz dzenia nale y pami ta  konieczno ci pozosta-

wienia niezb dnego miejsca dla obs ugi serwisowej.

Typ Wymienny  ltr G4 Wymienny  ltr F7

VUT 300-1 EH EC

SF VUT 300-600 EH/WH G4 SF VUT 300-600 EH/WH F7

VUT 300-2 EH EC
VUT 400 EH EC
VUT 600 EH EC
VUT 300-1 WH EC
VUT 300-2 WH EC
VUT 400 WH EC
VUT 600 WH EC

Akcesoria:
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VUT 300-1 EH EC VUT 300-2 EH EC VUT 300-1 WH EC VUT 300-2 WH EC
Napi cie (V) 1~ 230

Moc wentylatora (W) 2 szt. x 70
Pobór pr du wentylatora (A) 2 szt. x 0,60

Moc nagrzewnicy (kW) 3,0 -
Pobór pr du nagrzewnicy (A) 13,0 -

Ilo  elementów grzejnych nagrzewnicy
elektrycznej / rz dów nagrzewnicy wodnej 1 2

Ca kowita moc urz dzenia (kW) 3,14 0,14
Ca kowity pobór pr d urz dzenia (A) 14,2 1,2

Wydajno  (m3/h) 300
Obroty (min-1) 1380

Poziom ha asu [(db(A)/3m)] 24-45 24-45
Maksymalna temperatura pracy (ºC) od -25 do +60

Materia  obudowy stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja 25 mm, we na mineralna

Filtr: wyci g G4
nawiew F7 (EU7)

rednica kró ców przy czeniowych (mm) Ø150 Ø160 Ø150 Ø160
Waga (kg) 38 40

Sprawno  rekuperacji do 85%
Typ rekuperatora przeciwpr dowy

Materia  rekuperatora polistyren

VUT 400 EH EC VUT 400 WH EC VUT 600 EH EC VUT 600 WH EC
Napi cie (V) 1~ 230 1~ 230

Moc wentylatora (W) 2 szt. x 175 2 szt. x 175
Pobór pr du wentylatora (A) 2 szt. x 1,3 2 szt. x 1,3

Moc nagrzewnicy (kW) 4,0 - 4,0 -
Pobór pr du nagrzewnicy (A) 17,4 - 17,4 -

Ilo  elementów grzejnych nagrzewnicy
elektrycznej / rz dów nagrzewnicy wodnej 1 2 1 2

Ca kowita moc urz dzenia (kW) 4,35 0,35 4,35 0,35
Ca kowity pobór pr d urz dzenia (A) 20,0 2,6 20,0 2,6

Wydajno  (m3/h) 400 600 550
Obroty (min-1) 1340 2150

Poziom ha asu [(db(A)/3m)] 28-47 28-47 28-47 28-47
Maksymalna temperatura pracy (ºC) od -25 do +60 od -25 do +60

Materia  obudowy stop aluminiowo-cynkowy stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja 25 mm, we na mineralna 25 mm, we na mineralna

Filtr: wyci g G4 G4
nawiew F7 (EU7) F7 (EU7)

rednica kró ców przy czeniowych (mm) Ø200 Ø200
Waga (kg) 38 40 38 40

Sprawno  rekuperacji do 85% do 85%
Typ rekuperatora przeciwpr dowy przeciwpr dowy

Materia  rekuperatora polistyren polistyren

Typ
Wymiary (mm)

ØD B B1 B2 B3 H H2 H3 L L1 L2
VUT 300-1 EH EC 149 500 403 161 249 555 127 231 1092 1137 1198
VUT 300-2 EH EC 159 500 403 161 249 555 127 231 1092 1137 1198
VUT 400 EH EC 199 500 403 161 249 555 127 231 1092 1137 1198
VUT 600 EH EC 199 500 403 161 249 555 127 231 1092 1137 1198
VUT 300-1 WH EC 149 500 403 161 249 555 127 231 1092 1137 1198
VUT 300-2 WH EC 159 500 403 161 249 555 127 231 1092 1137 1198
VUT 400 WH EC 199 500 403 161 249 555 127 231 1092 1137 1198
VUT 600 WH EC 199 500 403 161 249 555 127 231 1092 1137 1198

Charakterystyki techniczne:

Charakterystyki techniczne:

Wymiary urz dze :



249WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VUT EH EC VENTS VUT EH EC 

VENTS VUT EH EC VENTS VUT EH EC 

VENTS VUT EH EC VENTS VUT EH EC 

Wydajność (m3/h)

VUT 600 EH EC

VUT 600 EH EC
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Wydajność (m3/h)

VUT 600 VH EC

VUT 600 VH EC
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Wydajność (m3/h)

VUT 300 EH EC

VUT 300 EH EC
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Wydajność (m3/h)

VUT 300 VH EC

VUT 300 VH EC
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Wydajność (m3/h)

VUT 400 EH EC

VUT 400 EH EC
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Wydajność (m3/h)

VUT 400 VH EC

VUT 400 VH EC
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Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 51 30 48 46 37 42 36 32 21
LwA wylot dB(A) 60 41 54 57 55 44 46 35 24
LwA emitowane dB(A) 33 23 23 32 27 19 15 19 18

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 59 36 55 54 43 46 43 38 26
LwA wylot dB(A) 68 45 60 64 61 52 52 40 29
LwA emitowane dB(A) 38 29 31 38 31 26 24 27 26

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 54 32 50 51 40 43 40 37 25
LwA wylot dB(A) 65 44 57 58 54 51 48 38 27
LwA emitowane dB(A) 37 27 28 32 29 22 19 21 23

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 49 30 46 49 39 42 38 31 20
LwA wylot dB(A) 60 39 55 58 52 45 45 35 26
LwA emitowane dB(A) 34 20 23 30 27 18 18 20 21

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 59 38 56 52 41 47 44 40 24
LwA wylot dB(A) 66 45 59 62 57 52 50 39 30
LwA emitowane dB(A) 41 26 31 35 32 25 24 24 28

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 56 33 51 50 40 44 41 37 22
LwA wylot dB(A) 62 42 57 58 58 48 49 36 26
LwA emitowane dB(A) 36 25 27 34 29 20 19 25 23
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VENTS VUT EH EC

VUT 300 WH EC

VUT 400 WH EC
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepły wającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza  przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

VENTS VUT EH EC 

VUT 600 WH EC
Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza p rzepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza  przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przyk ad obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej:
Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza nale y od punktu przeci cia wydajno ci (na przyk ad 300 m3/h)  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska 

linia, na przyk ad -20ºC), przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu 
przez nagrzewnic  (18ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC), przeprowadzi  na prawo 
lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) a nast pnie poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (4,75 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy nale y opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci nagrzewnicy (0,072 l/s).
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (3,5 kPa).

Przyk ad obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej:
Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza nale y od punktu przeci cia wydajno ci (na przyk ad 400 m3/h)  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska 

linia, na przyk ad -20ºC), przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) a nast pnie poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu 
przez nagrzewnic  (18ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC), przeprowadzi  na prawo 
lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) a nast pnie poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (5,9 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy nale y opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci nagrzewnicy (0,072 l/s).
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (5,1 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: 


