
Wentylacja pomieszczeń z odzyskiem ciepła Push Pull 60 

Krótki opis

■ Zdecentralizowane urządzenie nawiewno-wywiewne 
(musi pracować parami).

■ Optymalny klimat dzięki naprzemiennej pracy 
nawiewnej i wywiewnej.

■ W razie potrzeby możliwa praca samej wentylacji lub  
osuszania.

■ Bardzo cicha praca - zatem szczególnie nadaje się do 
pomieszczeń mieszkalnych i sypialni.

■ Poziom odzysku ciepła ponad 80% dzięki 
ceramicznemu wymiennikowi ciepła.

■ Oszczędność energii dzięki silnikowi EC.
■ Niepotrzebne kanały ani regulacja urządzenia.
■ Elegancka biała wewnętrzna maskownica. 

Przykłady realizacji nowych budynków i projektów 
przebudowy istniejącuch

■ Domy jedno-i wielorodzinne
■ Mieszkania
■ Biura i pokoje konferencyjne 

Tryby wentylacji

■ Urządzenia wentylacyjne PP 60 KA / PP 60 KL
mogą pracować na 5 poziomach z odzyskiem
ciepła:

PP 60 KA   /    PP 60 KL
– Poziom  1    17 m3/h    /    17 m3/h
– Poziom  2    22 m3/h   /    20 m3/h
– Poziom  3    30 m3/h   /     28 m3/h
– Poziom  4    45 m3/h   /    43 m3/h
– Poziom  5    55 m3/h   /    50 m3/h 

■ Pozostałe tryby wentylacji bez odzysku ciepła:
– Wentylacja wywiewna
– Tryb "osuszania" możliwy z 

czujnikiem wilgoci PPH-K 

Z elektryczną 
żaluzją i dwoma 
filtrami klasy G3

Układ sterowania 

Do kontroli maks. 4 urządzeń PP 60 KA 
RLS PP-k Nr katalogowy 0157.0199

Info Karta

Zestaw do montażu końcowego 
PP 60 K-SE
Nr katalogowy 0095.0204

Obudowa PP 60 KA-SR 
Z zewnętrzną pokrywą

Nr katalogowy 0095.0205

Obudowa PP 60 KL-SR 
Do montażu w izolacji budynku

Nr katalogowy 0095.0206

Dla nowych i 
przebudowywanych 
budynków

Czujnik wilgoci
Do programu "osuszania" 
PPH-K Nr katalogowy 0157.0200
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Info karta

2 / 2,4 / 2,9 / 3,7 / 4,8 W
220 mm

2x G3 (opcjonalnie M6)
Plastik EPP 

Biel drogowa, podobne do RAL 9106
 Ściana zewnętrzna

18 / 35 dB(A)
> 80%

Pobór mocy 
Średnica otworu ściennego 
Klasa filta 
 Materiał obudowy  
Kolor
Miejsce instalacji 
Poziom ciśnienia akustycznego 
Stopień odzysku ciepła 

Dane techniczne

Po 70 sekundach urządzenia zamieniają się funkcjami, tzn. 
kierunek przepływu powietrza jest odwrócony. 
Odpowiadające drugie urządzenie może być zlokalizowane w 
drugim pomieszczeniu. Wentylatory wywiewne usuwają 
nieświeże i wilgotne powietrze z kuchni i łazienki.

Funkcjonalność PushPull
Dwa urządzenia PushPull naprzemiennie nawiewają i 
wywiewają powietrze. Urządzenie w trybie wywiewu usuwa 
zużyte i wilgotne powietrze, np. z salonu na zewnątrz. 
Energia termiczna tego powietrza przechowywana jest w 
wymienniku ciepła. Odpowiadające mu drugie urządzenie w 
tym samym czasie dostarcza świeże, przefiltrowane i 
podgrzane powietrze do pomieszczenia. 

Wymiary (mm)

Obudowa PP 60 KA z zewnętrzną pokrywą

Obudowa PP 60 KL do montażu w izolacji budynku 
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Rozwiązanie wentylacji z systemem PushPull dla dwupokojowego mieszkania z 
wentylatorami wywiewnymi ER i ECA w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności

1 PushPull  
stała wentylacja

2 ER 60 GVZ  
wywiewna wspomagająca

3 ECA 100 ipro VZC 
 wywiewna wspomagająca

Powietrze nawiewane i wywiewane 
ze zmianą kierunku

Powietrze świeże i zużyte ze 
zmianą kierunku

Zużyte powietrze usuwane przez 
komin lub ścianę zewnętrzną

1 12 3
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