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HRU-WALL-150-60

ODZYSKAJ DO 82% CIEPŁA
Z REKUPERATOREM HRU-WALL

INNOWACJA 
HRU-WALL jest rekuperatorem jednorurowym wyposażonym w wymiennik ceramiczny, dzięki czemu 
możliwy jest odzysk ciepła do 82%. Dzięki niskiemu zużyciu energii, oraz bardzo cichej 
pracy wskazane jest działanie rekuperatora non stop. Jednostka może działać  
w 3 prędkościach w zależności od potrzeb i wielkości pomieszczenia.
Dzięki zastosowaniu energooszczędnego silnika napędowego, oraz wentylatora 
o specjalnej konstrukcji osadzonego w jednorurowej obudowie, zużycie energii 
elektrycznej jest niezwykle niskie – średni koszt użytkowania dwóch urządzeń to 
niespełna 30zł w skali roku. Energooszczędny wentylator działa na przemian co 
70 sekund nawiewając i wyciągając powietrze z pomieszczenia. 

KORZYŚCI
1. Odzysk ciepła na poziomie 82%
2. Energooszczędny wentylator (średnik koszt 2 sztuk to 30 zł rocznie)
3. Cicha praca (dopuszczalny poziom dźwięku w nocy to 30dB, a w dzień 40dB)
4. Możliwość dostosowania do grubości ściany (od 270-560 mm)
5. Możliwość synchronizacji urządzeń dla przemiennej pracy
6. Zwrot z inwestycji po około 3-5 lat

* Założono średnioroczne działanie wentylatora z wydajnością nominalną 40 m3/h przez 12h w ciągu doby, 
oraz 6h dla 20 i 60 m3/h przez 4 lata. Ceny energii w oparciu o cennik RWE Polska i RWE Stoen Operator 
na dzień 20.07.2015 

BADANIA & CERTYFIKATY
• Wydajność powietrza mierzona zgodnie z normą ISO 5801.
• Efektywność odzysku ciepła zgodnie z normą EN 13141-8.
• Poziom hałasu mierzony zgodnie z normą ISO 3746.
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BUDOWA

KOMFORT UŻYTKOWANIA
• HRU-WALL możesz zainstalować w pomieszczeniu o dowolnym przeznaczeniu. Jego cicha i wydajna 

praca nie przeszkadza osobom przebywającym w wentylowanym miejscu.
• Wentylator pracuje w 3 zakresach szybkości, zależnie od wykorzystania i kubatury pomieszczenia.  

Tryb „Boost” - umożliwia czasowe zwiększenie wydatku wymienianego powietrza. 
• Funkcja „By-Pass” - umożliwia wymianę powietrza z pominięciem wymiennika. Stosowane gdy różnice 

temperatur na zewnątrz i w pomieszczeniu są niewielkie. Brak odzysku ciepła.
• Najbardziej efektywne użytkowanie uzyskuje się przy wykorzystaniu pary jednostek w sąsiednich 

pomieszczeniach połączonych za pomocą regulatora HRU-WALL-CONTR-I. Pozwala to na naprzemienną 
pracę - podczas gdy jeden z rekuperatorów pracuje w trybie wywiewu, w drugim powietrze jest 
nawiewane do wnętrza budynku zapewniając lepszą cyrkulację powietrza.

• Zestaw dwóch rekuperatorów HRU-WALL-150 dostarcza nawet 120 m3 świeżego powietrza na godzinę, 
taka ilość spokojnie pozwala na komfortowe i prawidłowe funkcjonowanie dla 4 osób.

• Rekuperator HRU-WALL jest energooszczędny (klasa A), a średni koszt użytkowania dwóch urządzeń to 
niespełna 30zł w skali roku. 

• Jednocześnie oszczędności wynikające z odzysku ciepła wentylacyjnego pozwalają na obniżenie 
rachunku o 50-60% (ponad 500 zł rocznie).

• Urządzenie pracuje w szerokim zakresie temperatur, od -20° do nawet 50°C. 

Dane techniczne

Regeneracyjny ceramiczny 
wymiennik ciepła  

o konstrukcji w kształcie 
plastra miodu

  rura ścienna
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kratka przeciw owadom

HRU-WALL
Przepływ powietrza

[m3/h]
Moc
[W]

Ciśnienie akustyczne
dB(A)

Wydajność użytkowa
[m2]

Klasa energetyczna

100 10/15/25 1,2/1,7/2,6 10/15/29 19 Klasa A

150 20/40/60 1,4/2,3/3,8 10/18/29 45 Klasa A


