
CENTRALA Z WYMIENNIKIEM
PRZECIWPRĄDOWYM W ATRAKCYJNEJ CENIE

PROMOCJA

Sterownik IPIT

Filtry
G4/G4
G4/F7

Przeciwprądowy wymiennik ciepła z tworzywa 
sztucznego (polistyrenu) o sprawności do 90%.
Obudowa zewnętrzna: czarny EPP (spieniony polipropylen), który 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na różne czynniki 
fizyczne i mechaniczne.
Konstrukacja lekka, bardzo dobre właściwości izolacyjne. 
Filtry G4/G4 w standardzie. Opcjonalnie G4/F7*1.
By-pass (automatyczny tryb letni).
Wbudowany czujnik wilgotności względnej.
Wentylatory z energooszczędnymi silnikami EC.
Funkcja Summerboost - działa w połączeniu z letnim bypassem 
i zwiększa prędkość obrotową wentylatorów.
Dotykowy panel sterujący w standardzie.
Możliwość podłączenia zewnętrznych przełączników 
i czujników (%RH, CO2, jakości powietrza i temperatury).
Pobór mocy wentylatorów przy 30% wydajności centrali 19 [W].
Komunikacja BMS przez RS-485.
Możliwość podłączenia wstępnej nagrzewnicy kanałowej.
Wersja z wymiennikiem entalpicznym (odzysk wilgoci).

IPIT to programowany sterownik z ekranem dotykowym, monitorujący i wyświetlający stan urządzenia 
ENERGYSAVING IPIT. Umożliwia rozruch urządzenia i udostępnia użytkownikowi zarówno ręczne, 
jak i zaplanowane sterowanie prędkościami wentylatorów. Sterownik dostarczany jest z przewodem 
komunikacyjnym o długości 3 m.

Wybór prędkości wentylatorów.
Zegar 24 - godzinny.
Wyświetlanie dnia tygodnia (jako numery).
Timer nadbiegu trybu zwiększenia prędkości*.
Ustawienie wartości progowej wilgotności.
Polecenie wymiany filtra.
Programowanie prędkości.
Timer.
Blokada zwiększenia prędkości obrotowej wentylatorów.
Ustawienie żądanej temperatury dla włączenia By-passu letniego.
Wyświetlanie rzeczywistego statusu pracy 
(np. system przeciwzamrożeniowy).

Funkcje:

Sterownik IPIT w komplecie z centralą.

Typ

IPIT-550

IPIT-550E*2

*1 ISO Coarse 60% (G4) / ISO Coarse 60% (G4). Opcjonalnie ISO Coarse 60% (G4) / ISO ePM1-55% (F7).
*2E - wersja z wymiennikiem entalpicznym na zamówienie (6 tygodni czas oczekiwania).

Przyłącze

czerpnia nawiew

[mm]
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G4/G4
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G4/F7
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-

-

[Pa]

100
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kg [PLN]
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79NIE WOLNO
ZABUDOWYWAĆ
URZĄDZENIA

Nominal fan performance

 1 9 5
 2 19 10
 3 30 19
 4 38 31
 5 50 57
 6 61 90
 7 71 132
 8 82 191
 9 97 300
 10 100 320

IPIT to programowany sterow-
nik z ekranem dotykowym, mo-
nitorujący i wyświetlający stan 
urządzenia EnergySaving IPIT. 
Umożliwia rozruch urządzenia 
i udostępnia użytkownikowi za-
rowno ręczne, jak i zaplanowane 
sterowanie prędkościami wenty-
latorów. Sterownik IPIT jest pod-
łączony do urządzenia za pomo-
cą połączenia niskiego napięcia.

Funkcje:
• Wybór prędkości i wyświetlanie
• Zegar 24-godzinny
• Wyświetlanie dnia tygodnia
• Timer nadbiegu trybu  

zwiększenia prędkości
• Wewnętrzny czujnik  

wilgotności
• Polecenie wymiany filtra
• Programowanie prędkości
• Timer
• Wstrzymanie wspomagania
• Ikony stanu

Sterownik IPIT Filtry G4

87

87
23

,7

OPIS CENTRALI WENTYLACYJNEJ Pa aborro est, occum hillit, qui dolupta tinvell 
aciuntur. Pudipis quo veliquas doluptat. Optatis dipsam volorit, ut la voluptae digendi-
pit, susanda ndigeni consedit, ima dersperae. Fuga. Hitassint eos cus quas pro volo dem 
con est et ate nonseque consed molore consed moluptatem fugitinciam faceped quia 
cum alit ex eost fuga. Am, odionem nis volupiduciet facia eati cone occus si delignam 
simusant as reped untur sint eatiaerchici num re eos et facia porro officte nitibus, volori 
offic to ea cus dolor sum rem que viduciis quae et utatis magniat am, consed quatem 
nimus andant qui abor mod quate volupit iumenim atur. 

Funkcje:
Lit laudame corectet re venisto et parchil excea deliam, qui id qui utemper fernatibus 
moluptis simet ommoluptas ad elluptat earcient quisque conecto con nullitam eum 
fugiaepra cumquam int volupta eptatius ditiist ab impor aut quia voluptatis is volorepres 
anderibus ernam voloribus eum imuste velestis dolorrovid estem. Luptas eici conse 
venture peligenimi, sed ut mo idebit et ex esendita dem quiae repro cus modis doloris 
none vel modi ut plis.
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wyrzutnia wyciąg
z pomieszczeńodprowadzenie kondensatu

39% 56l/s @ 12Pa 32 47 35 32
66% 95l/s @ 44Pa 43 62 45 42
100% 144l/s @ 100Pa 48 70 54 51
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Induct Inlet Induct Outlet Casing Breakout Casing Breakout

Acoustic Data

EnergySaving
IPIT-550

Pusta przestrzeń serwisowa

Wydajność wentylacji

Wyprowadzenia

Parametry akustyczne
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3. Wartość progowa wilgotności

4. Timer nadbiegu dla kuchni

5. Timer nadbiegu dla pomieszczenia mokrego

6. Konfiguracja letniego bypassu. 

7.  Wyłączenie/włączenie kodu dostępu

8. Resetowanie filtra

Jeżeli wymagana jest wymiana filtra, będzie migał pierścień 
resetowania. Nacisnąć klawisz Enter, aby zresetować, lub klawisz 
wyjścia.

Jeżeli wymiana filtra nie jest wymagana, ale timer filtra wymaga 
zresetowania, nacisnąć klawisz Enter dwukrotnie.

Naciśnięcie klawisza wyjścia umożliwia powrót do trybu działania.

9

Inne ikony
Na ekranie mogą być wyświetlane inne ikony stanu wymienione poniżej:

Wymagana jest wymiana lub wyczyszczenie filtrów. Informacje na temat 
resetowania timerów podano w menu ustawień.

Odmrażanie. Jeżeli ta ikona jest stale zapalona, oznacza to, że temperatura 
zewnętrzna jest niska, a prędkość wentylatora nawiewnego urządzenia HRV 
została zredukowana w celu uniknięcia uszkodzenia komory ciepła.  Jeżeli 
ikona mrozu i podświetlenie migają, oznacza to, że temperatura wewnątrz 
jest niska i oba wentylatory zostały zatrzymane.  Aby uruchomić ponownie 
wentylatory, nacisnąć dowolny przycisk z numerem prędkości wentylatora.  
Jeżeli temperatura jest wciąż zbyt niska, zostanie uaktywnione odmrażanie. 

Działa letni bypass. Powietrze zewnętrzne jest dostarczane bezpośrednio do 
mieszkania, bez otrzymywania ciepła z komory ciepła.  Często jednocześnie 
stosowany jest tryb SUMMERboost®. Oba wentylatory zostają przełączone na 
prędkość 4 w celu zwiększenia natężenia dopływu do mieszkania świeżego 
powietrza, a zużyte ciepło jest odprowadzane na zewnątrz.   
Aby anulować działanie trybu SUMMERboost®, nacisnąć i przytrzymać 
przycisk [4].

Timer nadbiegu trybu zwiększenia prędkości jest aktywny i utrzymuje 
prędkość 3 urządzenia HRV. Następuje to po dezaktywacji zewnętrznego 
przełącznika zwiększania prędkości lub wejściu wewnętrznego czujnika 
wilgotności do trybu zwiększania prędkości i spadku wilgotności poniżej 
wartości nastawy.

Ikona kłódki obok przycisku prędkości 3 oraz towarzysząca jej ikona 
timera informują o aktywności blokady zwiększania prędkości. Prędkość 
1 urządzenia HRV jest utrzymywana przez timer. Urządzenie nie reaguje 
na polecenia zewnętrznych przełączników zwiększania prędkości lub 
wewnętrznego czujnika wilgotności. Nie jest również możliwe ręczne 
zwiększenie prędkości do wartości prędkości pracy urządzenia HRV.  Nie 
występuje wpływ na działanie czujników o proporcjonalnym sygnale 
wejściowym.

Błyskanie ikony ostrzeżenia na dole ekranu obok ikony wentylatora 
informuje o wykryciu usterki wentylatora. Należy skontaktować się z 
instalatorem.  W przypadku wykrycia bardzo wysokich temperatur wewnątrz 
urządzenia HRV w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami zostaje 
włączony tryb usterki wentylatora. 
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3. Wartość progowa wilgotności

4. Timer nadbiegu dla kuchni

5. Timer nadbiegu dla pomieszczenia mokrego

6. Konfiguracja letniego bypassu. 

7.  Wyłączenie/włączenie kodu dostępu

8. Resetowanie filtra

Jeżeli wymagana jest wymiana filtra, będzie migał pierścień 
resetowania. Nacisnąć klawisz Enter, aby zresetować, lub klawisz 
wyjścia.

Jeżeli wymiana filtra nie jest wymagana, ale timer filtra wymaga 
zresetowania, nacisnąć klawisz Enter dwukrotnie.

Naciśnięcie klawisza wyjścia umożliwia powrót do trybu działania.
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SAVE VTC 300 R SAVECAIR
Numer produktu 88380

Version: Brak nagrzewnicy; Filter G4/Coarse 65% - G4/Coarse 65%; Filter(s) included with the unit

   

Opis

• Centrala z wysokosprawnym przeciwprądowym wymiennikiem do odzysku
ciepła
• Energooszczędne wentylatory RadiCal z technologią EC umożliwiają uzyskanie
bardzo niskiego współczynnik SFP i niskiego poziomu dźwięku
• Automatyczne odmrażanie
• Regulacja sterowania od zapotrzebowania w standardzie dzięki wbudowanemu
czujnikowi wilgotności w powietrzu wywiewanym
• Sterowanie SAVECair z pojemnościowym kolorowym ekranem dotykowym
ułatwiającym obsługę i uruchomienie
• Skrzynka przyłączeniowa na zewnątrz centrali dla łatwej instalacji
• Komunikacja Modbus przez RS-485 w standardzie
• Komunikacja internetowa w chmurze Systemair (moduł IAM) jest dostępna jako
wyposażenie dodatkowe
 
Centrala wentylacyjna z przeciwprądowym wymiennikiem do odzysku ciepła

zaprojektowana do wentylacji pomieszczeń o powierzchni do około 240 m2.
Dostępne są modele w wykonaniu obsługi serwisowej jako prawe i lewe.
 
Centrale SAVE VTC 300 są przeznaczone do montażu na ścianie np. w pralni lub
spiżarni.
 
SAVE VTC 300 to centrale z białymi panelami z podwójnej blachy z izolacją termiczną. Posiada pełną funkcjonalność sterowania. Urządzenie jest
wyposażone w wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik ciepła. Energooszczędne wentylatory z silnikami EC i niskimi oporami przepływu powietrza
na filtrach redukują zużycie energii i zapewniają niski współczynnik SFP (Specific Fan Power=moc właściwa wentylatora) i niski poziom dźwięku.
Wbudowany czujnik wilgotności w powietrzu wywiewanym może być używany do sterowania pracą od zapotrzebowania.
 
Wszystkie ustawienia i funkcje są dostępne z panelu SAVECair, który jest zintegrowany z przednimi drzwiami. Panel to kolorowy ekran dotykowy z
przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Dostępna jest opcja podłączenia jednego lub więcej zewnętrznych paneli sterujących. Panel sterowania ma
osobny poziom dla autoryzowanych instalatorów i personelu serwisowego.
 
Strona główna panelu sterowania pokazuje informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Można wybrać
tryb RĘCZNY oraz AUTO lub wybrać preferowane ustawienia spośród wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika.
 
Tryb SAVECair AUTO ma wiele funkcji, które regulują przepływ powietrza w zależności od CO2 (czujnik w opcji), obecności, wilgotności,
harmonogramu itp. Kontrola funkcji zapotrzebowania zapewnia efektywną i ekonomiczną pracę w celu zapewnienia najlepszej jakości powietrza w
pomieszczeniach. Symbole alarmów będą wskazywały na ewentualne awarie i będą generować ostrzeżenia, jeśli coś musi być skorygowane.
 
Centrala posiada funkcję automatycznego odszraniania, która może być wybrana z 3 różnych trybów, w zależności od środowiska wewnętrznego i
warunków zewnętrznych.
W szczelnych budynkach/domach pasywnych bez nagrzewnicy wstępnej, w których niezbalansowany przepływ powietrza nie jest dozwolony,
urządzenie pracuje do -5 °C. Bez nagrzewnicy wstępnej, gdy zachodzi asymetryczny przepływ powietrza, urządzenie pracuje do -15 °C. Poniżej -15
°C potrzebna jest nagrzewnica wstępna.
 
Centrale SAVE VTC 300 może być uzupełniona w nagrzewnicę dogrzewającą i wstępną.
 
Urządzenie jest wyposażone w płytkę przyłączeniową z wstępnie okablowanymi wejściami i wyjściami dla łatwej instalacji i konfiguracji zewnętrznych
czujników, jak również zewnętrznych nagrzewnic/chłodnic. Wbudowana nagrzewnica elektryczna/wodna jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe.
 
Urządzenie jest dostarczane z filtrami panelowymi o niskich oporach przepływu powietrza:
• Filtr powietrza nawiewanego G4/skuteczność 65%
• Filtr powietrza wywiewanego G4/skuteczność 65%
 
Filtr panelowy F7/ePM1 55% dla powietrza nawiewanego jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Filtr panelowy M5/ePM10 60% dla powietrza
wywiewanego jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.
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SAVE VTR 700 R SAVECAIR
Numer produktu 88700

Version: Brak nagrzewnicy; Filter M5/ePM10 50% + M5/ePM10 50%; Filter(s) included with the unit

  

Opis

• Wysokosprawny wymiennik obrotowy napędzany silnikiem EC z płynną
regulacją
• Energooszczędne wentylatory RadiCal z silnikami EC, niski współczynnik SFP
oraz niski poziom dźwięku
• Funkcja transferu wilgoci z automatyczną regulacją od oblodzenia (wbudowany
czujnik wilgoci na wywiewie)
• Regulacja wydajności w zależności od bieżących potrzeb
• Sterowanie SAVECair z pojemnościowym kolorowym ekranem dotykowym
ułatwiającym użytkowanie i uruchomienie
• Skrzynka przyłączeniowa na zewnątrz centrali ułatwiająca montaż
• Komunikacja Modbus poprzez RS-485 w standardzie
• Dostęp do Internetu w obrębie chmury Systemair (IAM) jest dostępny jako
wyposażenie dodatkowe
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła przeznaczona do wentylowanych

pomieszczeń o powierzchni do około 550 m2.
Dostępne są modele w wykonaniu prawym i lewym.
Obudowa central SAVE VTR 700 wykonana jest z malowanych proszkowo
podwójnych paneli w kolorze białym. Centrala jest wyposażona w kompletną
automatykę kontrolno-sterującą. Jednostka wyposażona jest w wysokosprawny
obrotowy wymiennik ciepła z funkcją transferu wilgoci, która reguluje prędkość
obrotową rotora i przenosi wilgoć z powietrza wywiewanego do powietrza
nawiewanego. Energooszczędne wentylatory z silnikami EC oraz filtry o małym spadku ciśnienia zmniejszają zużycie energii i zapewniają niski
współczynnik SFP (Specific Fan Power = Moc Właściwa Wentylatora) oraz niski poziom dźwięku. Wbudowany czujnik wilgotności w powietrzu
wywiewnym może być używany do sterowania w zależności od bieżących potrzeb.
Wszystkie ustawienia i funkcje są dostępne z panelu sterowania SAVECair, który jest podłączany w górnej części centrali za pomocą płytki
połączeniowej. Panel SAVECair może być umieszczony na ścianie lub na centrali. Panel jest kolorowym ekranem dotykowym z przyjaznym dla
użytkownika interfejsem. Dostępna jest opcja podłączenia jednego lub więcej zewnętrznych paneli sterowania. Panel sterowania ma osobny poziom
dla autoryzowanych instalatorów i personelu serwisowego.
Strona główna panelu sterowania zawiera informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Można wybrać
tryb MANUAL i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika.
Tryb SAVECair AUTO ma wiele dostępnych funkcji, które regulują przepływ powietrza zależnie od stężenia CO2, obecności, wilgotności,
harmonogramu itp. Kontrola funkcji od zapotrzebowania zapewnia efektywną i ekonomiczną pracę w celu zapewnienia najlepszej jakości powietrza
wewnątrz pomieszczeń. Symbole alarmów wskazują możliwe usterki i zgłaszają bezpośrednio alarmy, jeśli konieczna jest korekta.
Jednostka wyposażona jest w płytę przyłączeniową, która posiada wstępnie wyprowadzone wejścia i wyjścia ułatwiające montaż i instalację
zewnętrznych czujników oraz zewnętrznych nagrzewnic i chłodnic. Opcjonalna nagrzewnica do wbudowania w centrali (wodna lub elektryczna (1670
W)) jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe.
Centrala jest dostarczona z filtrami panelowymi M5 na nawiewie i wywiewie. Dostarczone filtry charakteryzują się niskimi oporami przepływu
powietrza. Filtr panelowy F7 dla powietrza nawiewanego jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Dane techniczne

Jednostka

Napięcie230V

Częstotliwość50Hz

Rodzaj zasilania1~

Masa188kg

Zalecany bezpiecznik13A

Klasa zamknięcia obudowyIP24 

Color casingRAL9010 
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SAVECAIR HMI WHITE SPR
Numer produktu 138077

Opis

Nowy panel sterowania SAVECair ułatwia kontrolę klimatu w Twoim domu. Wszystkie
ustawienia i funkcje są łatwo dostępne na dotykowym panelu sterowania SAVECair z
przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

Może być stosowany do montażu naściennego.

Kolor: biały.

Dane techniczne

Other

Masa 0,5 kg
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SAVECAIR HMI BLACK SPR
Numer produktu 138078

Opis

Nowy panel sterowania SAVECair ułatwia kontrolę klimatu w Twoim domu. Wszystkie
ustawienia i funkcje są łatwo dostępne na dotykowym panelu sterowania SAVECair z
przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

Może być stosowany do montażu naściennego.

Kolor: czarny.

Dane techniczne

Other

Masa 0,5 kg
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