
Poradnik systemu rekuperacji Danfoss Air
Elastyczny i intuicyjny system,
oszczędzający Twój czas.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

www.rekuperacja.danfoss.pl

3
dobre powody

żeby wybrać rekuperację Danfoss Air:

•	 Łatwa i szybka instalacja
•	 Intuicyjne uruchomienie dzięki 

narzędziu PC
•	 Kompletna i profesjonalna 

dokumentacja dzięki programowi 
do doboru AirCalc



POPRAWA KOMFORTU
POPRAWA BIZNESU
Wybierz efektywność. Wybierz prostotę. Wybierz powietrze.

Danfoss Air jest doskonałym systemem rekuperacji do zastosowania w nowym 
budownictwie, jak również modernizowanym. Jest to kompletne, energooszczędne 
rozwiązanie od jednego dostawcy: Danfoss.

Wybierając producenta całego systemu nie tracisz czasu na poszukiwanie i transport 
poszczególnych produktów od różnych dostawców.

Danfoss pomaga dobrać system do indywidualnego projektu domu, zapewniając 
kompletną dokumentację, oprogramowanie do uruchomienia i zaprogramowania 
systemu oraz wsparcie doświadczonego zespołu.

System Danfoss Air obejmuje pięć głównych obszarów, które są kluczowe dla 
prawidłowego funkcjonowania systemu rekuperacji, od doboru do prawidłowego 
działania systemu i wsparcia posprzedażnego:

•	 Centrale rekuperacyjne Danfoss Air
•	 bezprzewodowy sterownik Air Dial
•	 system kanałów elastycznych Air Flex
•	 nagrzewnice powietrza świeżego i nawiewanego
•	 program do doboru AirCalc

Chcemy, żebyś korzystał z naszych rozwiązań. Dołącz do ponad 2500 instalatorów, 
którzy już są z nami.

Centrale Danfoss Air posiadają certyfikat domu pasywnego wydany przez Passivehaus Institute  
w Darmstadt, Niemcy i certyfikat zgodności z normą Deutsches Institut dla Bautechnik DIBT/LU-A 20 standard. 
System kanałów elastycznych Danfoss AirFlex posiada certyfikat Danish Indoor Climate Labeling Institute.



SPIS TREŚCI

1. Centrale rekuperacyjne
Sercem systemu Danfoss Air jest centra-
la rekuperacyjna, dostępna w czterech 
modelach dopasowanych do montażu 
naściennego lub na poddaszu.

2. Bezprzewodowy sterownik Air Dial
Sterownik zapewnia łatwy, przyjazny 
użytkownikowi, intuicyjny oraz bezprze-
wodowy dostęp do wszystkich ustawień 
systemu. Elegancki design pozwoli mu 
dopasować się do architektury domu.

3. System kanałów elastycznych AirFlex
W celu zapewnienia łatwej instalacji  
Danfoss dostarcza szeroką gamę  
produktów systemu dystrybucji  
powietrza.

4. Nagrzewnice
System Danfoss Air może zostać posze-
rzony o nagrzewnicę zasilaną elektrycznie 
wodą grzewczą lub energią geotermalną 
(również funkcja chłodzenia).

5. Program do doboru AirClac
Każdy system jest dobierany indywidual-
nie za pomocą oprogramowania AirCalc, 
co zapewnia optymalne rozwiązanie.
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4 | Pełna obsługa

Wykorzystując program do doboru AirCalc możesz w bardzo krótkim czasie dobrać system 
rekuperacji DanfossAir pod konkretne potrzeby budynku i użytkowników. Wprowadzając 
podstawowe dane projektowanej instalacji, w rezultacie otrzymasz kompletną listę materia-
łów do zamówienia oraz ustawienia maszyny i poszczególnych anemostatów.
Dzięki AirCalc zaoszczędzisz do 2 godzin mozolnej i obarczonej ryzykiem błędu pracy.

Zyskujesz:
•	 kompletną dokumentację

•	 listę produktów do zainstalowania systemu 

Ułatw sobie pracę podczas rozruchu systemu Danfoss Air i wykonaj uruchomienie  
za pomocą komputera, dzięki programowi Danfoss PC Tool.

Dokumentacja systemu to nie tylko jeden zadowolony użytownik. Są to oszczędność 
czasu i reputacja eksperta dające Ci rekomendacje klienta w przyszłości.

AIRCALC + PC Tool 
= PRoFESJoNAlNE NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE

TAK DOBRANY 
JAK TYLKO 
CHCESZ

System Danfoss Air został stworzony 
dla Ciebie i Twojego klienta tak, aby 
zaoszczędzić czas i pieniądze,  
już na etapie doboru. Dostarczamy Ci 
kompleksowe rozwiązanie  
i wsparcie ekspertów.

Zawsze możesz skontaktować się 
z naszym specjalistą, który pomoże Ci 
na każdym etapie pracy z systemem 
rekuperacji.

Czekamy na Twoje projekty.



21°

1 Tnij i montuj rury AirFlex

4 Pogratuluj klientowi nowego 
systemu rekuperacji

3 Uruchom przewodnik instalacji

2 Zamontuj Centralę, CCM i AirDial

Prostota jest kluczem |  5

Czas to pieniądz. Dostawa, montaż i instalacja nie były do tej pory tak proste. Dobór i doku-
mentacja są również dołączone do systemu.

System kanałów elastycznych AirFlex nadaje się doskonale do montażu wydajnej wentylacji 
w każdym typie budynku. Wykonane z tworzywa przewody wentylacyjne mogą być łatwo 
zabudowane w podłogach i ścianach, co zapewnia efektywną wentylację w nowym oraz 
modernizowanym budownictwie.

Ustawienie systemu jest dużo szybsze i bardziej dokładne, dzięki wbudowanym króćcom 
pomiarowym z frontu maszyny.

Po montażu centrali rekuperacyjnej i systemu kanałów możesz zapomnieć o używaniu 
jakichkolwiek narzędzi. Po prostu podłącz moduł komunkacyjny do centrali, włóź baterie 
do sterownika AirDial, podłącz wtyczkę, a system automatycznie poprowadzi Cię przez 
proces uruchomienia.

PROSTY MONTAŻ
PROSTA INSTALACJA 



Każda centrala Danfoss Air dostarczana jest z komplentym, bezprzewodowym 
sterownikiem, który umożliwia Twojemu klientowi łatwą kontrolę pracy systemu, 
dzięki nowoczesnemu, eleganckiemu rozwiązaniu.

Sterownik może być umieszczany w dowolnym miejscu, co zapewnia do niego  
łatwy dostęp.

Bezprzwodowy sterownik to nie tylko wygoda dla klienta. Wybierając rozwiązania 
bezprzewodowe oszczędzasz czas, który musiałbyś poświęcić na poprowadzenie 
przewodów w tradycyjnym systemie. Jest to oszczędność czasu i pieniędzy.

Dzisiaj:

Rozłożenie 5 metrów kabla: 20 min.
Odkurzanie: 5 min.
Reperowanie ścian: 20 min.
Malowanie: 5 min.

Suma: 50 min.  

Najważniejsze: 
Rozwiązanie wygląda dobrze, pracuje doskonale, a Ty jesteś ekspertem  
w oczach kilenta. 

BEZPRZEWODOWA
ELEGANCJA 

6 | Korzyści z instalacji

System DanfossAir zużywa bardzo mało energii i dzięki wykorzystaniu odzysku ciepła 
przybliżone, roczne oszczędności mogą wynosić 5000–6000 kWh.

Co więcej, Danfoss Air ma doskonałą izolację o wartości U najniższej na rynku.  

Modele a (do montażu na poddaszu): U=0,7 W/m2K
Modele w (do montażu naściennego): U=0,97 W/m2K

+ Lepsza izolacja chroni przed niepożądaną kondensacją
+ Odmrażanie zaczyna się później

CZY TO TYLKO
CENTRALA?



Oszczędzaj
energię

5000–6000 kWh potencjalnych 
rocznych oszczędności dzięki 
odzyskowi ciepła.

Twój klient |  7

•	 lepsze samopoczucie  
(szczególnie dla alergików) 
Brak wilgoci i szkodliwej pleśni

•	 Polepszony klimat w domu 
Bez konieczności otwierania okien

•	 Wzrost wartości budynku 
Bez dodatkowych kosztów

•	 Rozwiązanie efektywne 
energetycznie 
Perfekcyjne rozwiązanie w czasach 
zrównoważonych rozwiązań

•	 Bezproblemowa instalacja 
Dzięki systemowemu podejściu

•	 Darmowe oprogramowanie do 
doboru AirCalc 
Zapewnia optymalną kalkulację  
i dokumentację systemu

JAKIE SĄ KORZYŚCI  
DLA TWOICH KLIENTÓW?



8 | Rozbudowa

Dodaj geotermalną 
nagrzewnicę/
chłodnicę wstępną

Dostarcza chłodne powietrze w gorące 
dni i zabezpiecza wymiennik ciepła przed 
zamarzaniem zimą. 

•	 redukuje koszty ogrzewania przez 
wstępny podgrzew powietrza 

•	 pomaga zabezpieczyć wymiennik 
ciepła przed zamarzaniem

MOŻLIWOŚCI
ROZBUDOWY

Dodaj elektryczną 
nagrzewnicę 
wstępną

Zabezpiecza przed rozmrażaniem 
i zapewnia doskonałą równowagę 
między strumieniami powietrza 
nawiewanego i wywiewanego.

•	 zwłaszcza do klimatu chłodnego

•	 minimalne zużycie energii

•	 optymalizacja pracy systemu

Dodaj 
nagrzewnicę 
powietrza  
nawiewanego

Zapewnia podgrzanie powietrza 
nawiewanego do wartości komfor-
towej dla użytkowników.
 
•	 dostępna jest elektryczna lub 

wodna nagrzewnica powietrza 
nawiewanego

By zapewnić pełną funkcjonalność 
systemu w warunkach klimatu 
polskiego zalecamy stosowanie 
nagrzewnic wstępnych.

Nagrzewnica geotermalna

Nagrzewnica elektryczna powietrza nawiewanego 
w systemie Danfoss Air.

Wywiew  
(z pomieszczeń)

Nawiew  
(do pomieszczeń)

Powietrze świeże

Powietrze zużyte 
(wyrzutnia)

Źródło zasilania

Wstępna nagrzewnica elektryczna 
w systemie Danfoss Air

Źródło zasilania
Wywiew  

(z pomieszczeń)

Nawiew  
(do pomieszczeń)

Powietrze świeże

Powietrze zużyte 
(wyrzutnia)

Zalety nagrzewnic wstępnych geotermalnych

•	 Obniżanie i podwyższanie temperatury powietrza świeżego

•	 Wydajne wstępne chłodzenie z troską o środowisko naturalne

•	 Proste podłączenie do systemu: plug&play

•	 Wykorzystanie zalet ciepła zgromadzonego w gruncie

•	 Wydajne zabezpieczenie rekuperatora przed zamarzaniem



System rekuperacji Danfoss Air został rozwinięty przez profesjonalistów, 
których celem było: stworzenie rozwiązania, skracającego czas potrzebny  
na dobór, instalację i ustawienie systemu. 

Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące systemu, 
jego instalacji, doboru, jak również praktyczne wskazówki.

PORADNIK 
INSTALATORA >



Zasada odzysku ciepła z wentylacji

10 Wstęp do systemu rekuperacji Danfoss Air

System Danfoss Air wykorzystuje ciepło (np. z kuchni i łazienki) do podgrzewania świeżego powietrza 
nawiewanego do pomieszczeń. Dzięki temu zapewniona jest wymiana powietrza i zdrowy klimat 
wnętrz, z jednoczesnym zachowaniem oszczędności energii.

Głównym elementem rekuperatora jest wysokosprawny wymiennik ciepła o dużej powierzchni wymiany 
wykonany z aluminium, które jest doskonałym przewodnikiem ciepła. Ideą działania systemu wymiany jest to, 
aby ciepłe powietrze usuwane z budynku (kuchnia, łazienka) ogrzało świeże powietrze do niego nawiewane 
(pokoje). To się właśnie dzieje w wymienniku, dlatego też jakość tego wymiennika i jego wielkość gwarantują 
sprawność urządzenia.

System Danfoss Air odzyskuje energię zawartą w powietrzu usuwanym z pomieszczeń, zmniejszając 
w ten sposób radykalnie koszty ogrzewania i negatywny wpływ na środowisko. 

Sypialnia

Korytarz

Salon

a

Kuchnia

Rozdzielacz
powietrza 
nawiewanegoRekuperator

Powietrze zużyte 
(wyrzutnia) 

Powietrze świeże 
(czerpnia) 

Rozdzielacz
powietrza 
wywiewanego

Zapamiętaj:
•	powietrze	usuwamy	z	pomieszczeń	„brudnych”:	kuchnia,	WC,	łazienka,	garderoba	itd.	
•		powietrze	nawiewamy	do	pomieszczeń	„czystych”:	salon,	jadalnia,	sypialnia,	pokój,	gabinet	itd.	



Danfoss Air – kompletny system

11Danfoss Air – kompletny system

Moduł komunikacyjny CCM

Centrala rekuperacyjna 
Danfoss Air

System kanałów elastycznych Air Flex

•		Nagrzewnica/chłodnica	geotermalna	 
(glikolowa) powietrza świeżego
•		Nagrzewnice	elektryczne	powietrza	 

świeżego i nawiewanego
•		Nagrzewnica	wodna	powietrza	nawiewanego

Sterownik Air Dial
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 ra
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a



Centrala – Danfoss Air w1

Air w1

Do montażu w pionie (np. na ścianie) 275 m2/h

Przepływ  
powietrza 275 m3/h (100 Pa)

Szerokość 530 mm

Wysokość 1042 mm

Głębokość 430 mm

Ciężar 37 kg

Króćce powietrza Ø125, 4 sztuki zamawiane 
osobno.

Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Podłączenie do rury odpro-
wadzającej skropliny

Ø19 miękkie tworzywo (do 
podłączenia rury 3/4”)

Zamawianie:
Kod zamówienia*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  089F0233
Króciec powietrza do centrali w1:  .  .  .  .  .  089F0097

*  Wraz z akcesoriami. Szczegóły w cenniku

Centrala – Danfoss Air w2

Air w2

Do montażu w pionie (np. na ścianie) 375 m2/h

Przepływ  
powietrza 375 m3/h (100 Pa)  

Szerokość 590 mm

Wysokość 1092 mm

Głębokość 580 mm

Ciężar 46 kg

Króćce powietrza Ø160, 4 sztuki zamawiane 
osobno.

Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Podłączenie do rury odpro-
wadzającej skropliny

Ø19 miękkie tworzywo (do 
podłączenia rury 3/4”)

Zamawianie:
Kod zamówienia*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  089F0234
Króciec powietrza do centrali w2: .  .  .  .  . 089F0098

Centrale rekuperacyjne Danfoss Air 

Centrale  Danfoss Air  
do montażu w pionie

*  Energetyczny współczynnik sprawności instalacji wentylacyjnej (SFP) określa stosunek zużycia energii elektrycznej doprowadzonej do zespołu wentylatorowego 
do ilości powietrza doprowadzonego i odprowadzonego przez układ wentylacji mechanicznej w jednostce czasu.

12 Danfoss Air – kompletny system

•	 	płynna	regulacja	prędkości	 
obrotowej – 0–10 V

•	 niski	współczynnik	SFP*

Silnik EC

oparta na zintegrowanym 
czujniku wilgotności 
względnej

Wentylacja

 automatyczny z opcją 
sterowania ręcznego

Bypass:

zintegrowane  
złącza pomiarowe

Pomiar 
ciśnienia

Sterownik 
radiowy  
w komplecie

 
40 mm polistyrenu  
formowanego na gorąco

Izolacja termiczna 
i akustyczna:

•	wykonany	z	aluminium
•	płytowy,	krzyżowy
•	przepływ:	przeciwprąd
•		duża	powierzchnia	

wymiany ciepła
•	sprawność	95%

Wymiennik 
ciepła

Cicha 
wentylacja

•	zdolność	do	samooczyszczania
•	łopatki	zagięte	do tyłu
•	niski	pobór	energii
•	wysoka	wydajność

Wentylatory promieniowe

 

•		do	montażu	pionowego
•		do	montażu	poziomego

Centrale  
w dwóch wersjach

•	 100%	PET
•	 standardowe	klasy G4
•	 	przeciwpyłowe	klasy F7	

(dla alergików)

Filtry



Centrale rekuperacyjne Danfoss Air 

Widok z góry3.1 Wymiary – urządzenie w1 
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Powietrze nawiewane do pomieszczeń
Powietrze usuwane z pomieszczeń
Powietrze wywiewane
Powietrze świeże
Odpływ kondensatu
Filtr, powietrze wywiewane
Filtr, powietrze nawiewane
Ciśnienie różnicowe – powietrze wywiewane
Ciśnienie różnicowe – powietrze świeże
Przycisk resetu filtrów
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Centrale rekuperacyjne Danfoss Air 

Widok z góry3.2 Wymiary – urządzenie w2 
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Centrale rekuperacyjne Danfoss Air 

Charakterystyki centrali 
Danfoss Air w1

Charakterystyki centrali 
Danfoss Air w2

0,45 Wh/m3

1000 J/m3
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0,45 W/m3/h = wymagania Domu Pasywnego
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......................   powietrze z pomieszczeń:  
t=21°C;	RH=36%

																 powietrze	świeże:	t=	-3°C;	RH=80%
                 z uwzględnieniem kondensacji  

i	5%	nierównowagi
-------------   powietrze z pomieszczeń:  

t=25°C;	RH<27%
                 powietrze świeże: t=5°C
                 zgodnie z EN308
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P1 tot.
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Przepływ 
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[W]
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Poziomy hałasu – Centrala w1

Poziomy hałasu – Centrala w2

Prze- 
pływ Ciśnienie Miejsce

pomiaru

Pasmo	częstotliwości,	moc	akustyczna Ciśnienie akustyczne 
lp(A)

[dB(A)] Standardowe 
pomieszczenie*

m3/h Pa 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB(A)]

126 70 Kanał nawiewny 20 30 41 42 38 30 19 18

Kanał wywiewny 18 30 41 41 30 26 18 18

Obudowa 47

126 100 Kanał nawiewny 22 32 46 45 39 32 21 18

Kanał wywiewny 22 33 43 42 32 27 19 18

Obudowa 50

162 70 Kanał nawiewny 23 31 43 46 41 33 22 18

Kanał wywiewny 26 31 42 43 33 29 21 18

Obudowa 53

162 100 Kanał nawiewny 28 33 44 48 43 35 23 18

Kanał wywiewny 29 34 44 51 37 31 23 18

Obudowa 55

216 70 Kanał nawiewny 28 33 44 54 46 37 28 18

Kanał wywiewny 27 33 43 52 39 33 27 18

Obudowa 57

216 100 Kanał nawiewny 28 35 45 55 46 38 29 18

Kanał wywiewny 32 34 44 52 40 34 28 18

Obudowa 56

* Wartości ciśnienia akustycznego obliczone dla standardowego pomieszczenia o powierzchni A = 10 m2 i wysokości H = 2,4 m

Prze- 
pływ Ciśnienie Miejsce

pomiaru

Pasmo	częstotliwości,	moc	akustyczna Ciśnienie akustyczne 
lp(A)

[dB(A)] Standardowe 
pomieszczenie*

m3/h Pa 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB(A)]

126 70

Kanał nawiewny 20 30 34 36 23 19 17 18

Kanał wywiewny 16 31 37 36 29 21 17 18

Obudowa 39

126 100

Kanał nawiewny 23 33 35 40 32 24 18 18

Kanał wywiewny 20 33 44 39 34 26 18 18

Obudowa 44

162 70

Kanał nawiewny 25 36 42 42 34 28 18 18

Kanał wywiewny 21 33 43 41 35 28 18 18

Obudowa 46

162 100

Kanał nawiewny 25 34 42 42 35 28 19 18

Kanał wywiewny 22 34 44 43 37 31 20 18

Obudowa 47

216 70

Kanał nawiewny 26 36 43 44 36 30 20 18

Kanał wywiewny 23 34 45 44 33 32 20 18

Obudowa 49

216 100

Kanał nawiewny 27 36 45 45 38 31 21 18

Kanał wywiewny 24 37 47 45 40 34 22 18

Obudowa 53

* Wartości ciśnienia akustycznego obliczone dla standardowego pomieszczenia o powierzchni A = 10 m2 i wysokości H = 2,4 m

Centrale rekuperacyjne Danfoss Air 
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Centrala Danfoss Air a2

Air a2

Do montażu w poziomie (np. na poddaszu) 375 m3/h

Przepływ  
powietrza 375 m3/h (100 Pa) 

Szerokość 1180 mm

Wysokość 600 mm

Głębokość 580 mm

Ciężar 50 kg

Króćce powietrza Ø160, 4 sztuki

Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Podłączenie do rury odpro-
wadzającej skropliny

Ø19 miękkie tworzywo (do 
podłączenia rury 3/4”)

Zamawianie:
Kod zamówienia*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  089F0231

*  Wraz z akcesoriami. Szczegóły w cenniku

Centrala Danfoss Air a3

Air a3

Do montażu w poziomie (np. na poddaszu) 500 m3/h

Przepływ  
powietrza 500 m3/h (100 Pa) 

Szerokość 1180 mm

Wysokość 600 mm

Głębokość 780 mm

Ciężar 67 kg

Króćce powietrza Ø250, 4 sztuki

Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Podłączenie do rury odpro-
wadzającej skropliny

Ø19 miękkie tworzywo (do 
podłączenia rury 3/4”)

Zamawianie:
Kod zamówienia*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  089F0232

Centrale Danfoss Air 
do montażu w poziomie

Centrale rekuperacyjne Danfoss Air 
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3.3 Wymiary – urządzenie a2

3.3 Wymiary – urządzenie a3

powietze świeże   powietrze wywiewane   powietrze usuwane z pomieszczeń  powietrze nawiewane do pomieszczeń

powietze świeże   powietrze wywiewane   powietrze usuwane z pomieszczeń  powietrze nawiewane do pomieszczeń

3.5 Szczegóły

Centrale rekuperacyjne Danfoss Air 
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Ciśnienie różnicowe – powietrze wywiewane
Ciśnienie różnicowe – powietrze nawiewane
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Centrale rekuperacyjne Danfoss Air 

Charakterystyki centrali 
Danfoss Air a2

Charakterystyki centrali 
Danfoss Air a3

......................   powietrze z pomieszczeń:  
t=21°C;	RH=36%

																 powietrze	świeże:	t=	-3°C;	RH=80%
                 z uwzględnieniem kondensacji  

i	5%	nierównowagi
-------------   powietrze z pomieszczeń:  

t=25°C;	RH<27%
                 powietrze świeże: t=5°C
                 zgodnie z EN308

0,45 W/m3/h = wymagania Domu Pasywnego
%	=	%	prędkości	wentylatora

  powietrze z pomieszczeń: t=21°C; 
RH=36%

															 powietrze	świeże:	t=	-3°C;	RH=80%
                 z uwzględnieniem kondensacji  

i	5%	nierównowagi
   powietrze zpomieszczeń: t=25°C; 

RH<27%
                 powietrze świeże: t=5°C
                 zgodnie z EN308
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Zużycie energii
Przepływ 

[m3/h]
Pext.
[Pa]

SFP
[J/m3]

P1 tot.
[W]

160 50 615 27

220 70 728 44

220 100 854 52

260 70 783 57

260 100 894 65

300 90 936 78

Zużycie energii
Przepływ 

[m3/h]
Pext.
[Pa]

SFP
[J/m3]

P1 tot.
[W]

200 70 787 44

350 70 835 81

450 70 973 122

350 100 1000 97
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Centrale rekuperacyjne Danfoss Air 

Poziomy hałasu – Centrala a2

Poziomy hałasu – Centrala a3

Prze- 
pływ Ciśnienie Miejsce

pomiaru

Pasmo	częstotliwości,	moc	akustyczna	Lw(A) Ciśnienie akustyczne 
lp(A)

[dB(A)] Standardowe 
pomieszczenie*

m3/h Pa 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB(A)]

162 70

Kanał nawiewny 23 34 40 36 29 25 17 18

Kanał wywiewny 23 33 39 37 29 24 18 18

Obudowa 40

162 100

Kanał nawiewny 25 35 43 38 31 28 18 18

Kanał wywiewny 25 36 42 39 30 25 17 18

Obudowa 41

216 70

Kanał nawiewny 26 36 44 39 33 30 19 18

Kanał wywiewny 28 36 43 41 34 29 18 18

Obudowa 45

216 100

Kanał nawiewny 26 37 44 40 34 31 19 18

Kanał wywiewny 27 37 45 42 35 30 19 18

Obudowa 46

250 100

Kanał nawiewny 28 39 46 42 37 33 21 18

Kanał wywiewny 30 39 48 45 38 33 20 18

Obudowa 49

* Wartości ciśnienia akustycznego obliczone dla standardowego pomieszczenia o powierzchni A = 10 m2 i wysokości H = 2,4 m

Prze- 
pływ Ciśnienie Miejsce

pomiaru

Pasmo	częstotliwości,	moc	akustyczna	Lw(A) Ciśnienie akustyczne 
lp(A)

[dB(A)] Standardowe 
pomieszczenie*

m3/h Pa 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB(A)]

350 70

Kanał nawiewny 35 45 56 49 47 44 31 16

Kanał wywiewny 35 44 54 48 48 44 31 19

Obudowa 33 42 54 46 45 43 30 20 57

450 100

Kanał nawiewny 39 48 62 55 52 50 37 22

Kanał wywiewny 39 47 61 55 53 48 37 20

Obudowa 38 46 60 52 50 47 36 22 61

* Wartości ciśnienia akustycznego obliczone dla standardowego pomieszczenia o powierzchni A = 10 m2 i wysokości H = 2,4 m
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Bezprzewodowy sterownik  
Danfoss Air Dial*

Moduł komunikacyjny  
Danfoss CCM*

Kabel USB do komputera  
wraz z oprogramowaniem

Bezprzewodowy moduł z wyświetlaczem LCD, 
przeznaczony do współpracy z centralami systemu 
Danfoss Air. Komunikacja odbywa się przy wyko-
rzystaniu sygnału Z-wave. Zasilany czterema bate-
riami AAA. Instrukcja użytkownika oraz instrukcja 
instalacji sterownika znajdują się w pakiecie doku-
mentacji technicznej dostarczanej z centralami 
rekuperacyjnymi systemu Danfoss Air.

Moduł komunikacyjny do central Danfoss Air 
z wykonanymi połączeniami. CCM zawiera układ 
bezprzewodowej komunikacji (system Z-wave), 
Ethernet (złącze RJ45), mini wtyk USB oraz możli-
wość komunikacji z centralami rekuperacyjnymi 
Danfoss Air przez szynę modbus. Instrukcja użyt-
kownika oraz instrukcja instalacji modułu  CCM 
znajdują się w dostarczanym pakiecie dokumenta-
cji technicznej z centralami rekuperacyjnymi  
Danfoss Air.

Zestaw instalacyjny został opracowany, aby 
pomóc instalatorom przy uruchomieniu central 
rekuperacyjnych systemu Danfoss Air. Zestaw 
zawiera pamięć przenośną USB o pojemności 
1Gb z oprogramowaniem Systemu Danfoss Air 
i 1 metr przewodu ze złączami mini usb/usb słu-
żący do podłączenia modułu komunikacji CCM 
do przenośnego komputera (posiadającego 
oprogramowanie Windows XP/Vista/7).

Zestaw instalacyjny prowadzi instalatora przez 
procedurę instalacyjną krok po kroku, przekazu-
jąc informacje i praktyczne rady w miarę postę-
powania procesu instalowania. Kończąc proce-
durę montażu, instalator otrzymuje dobrze 
udokumentowany raport nastaw i ustawień.

*  Dostarczane w komplecie z centralą rekuperacyjną

Sterowanie systemem Danfoss Air 
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Sterowanie systemem Danfoss Air

Buster
Polecenie buster może być wykorzystywa-
ne w sytuacjach, gdy potrzebny jest więk-

szy niż za zwyczaj przepływ powietrza. Można uży-
wać go wtedy, gdy razem ze swoimi znajomymi 
urządzają Państwo przyjęcie, gotują coś o mocnym 
zapachu, ktoś pali papierosy itp. Funkcja buster 
opiera się na zegarze i domyślnie działa przez 3 go-
dziny (czas trwania funkcji buster można zmienić 
w  menu ustawienia). Podczas działania tej funkcji 
urządzenie pracuje ze 100% wydajnością.

Jeżeli nie jest niezbędne, aby system pracował z maksy-
malną wydajnością w trybie buster, wydajność w tym 
trybie może być ustawiona ręcznie Ustawienia>Bu-
ster>Max.buster. W  tym menu można również włą-
czać/wyłączać funkcję Autobuster, która spowoduje 
automatyczne zwiększenie wydatku powietrza przy 
wzroście wilgotności powietrza wywiewanego.

Tryb wakacyjny
Polecenia tego należy używać wtedy, gdy 
opuszczamy dom na dłuższy czas. Polece-

nie trybu wakacyjnego powoduje zmniejszenie 
stopnia wentylacji systemu do absolutnego mini-
mum w podanym przedziale czasu. Urządzenie au-
tomatycznie powraca do normalnego działania po 
upłynięciu okresu działania funkcji. Uwaga: jeżeli 
zamontowana została nagrzewnica (opcjonalna), 
to jest ona wyłączana podczas trybu wakacyjnego.

Tryb ręczny
W trybie ręcznym wydatek powietrza utrzy-
mywany jest na stałym zadanym poziomie, 

który został ustawiony (bieg wentylatora 1–10).

Tryb Na żądanie
W  trybie na żądanie przepływ powietrza 
reguluje czujnik wilgotności, stanowiący in-

tegralną część urządzenia. W  czasie, gdy zawartość 
wilgoci w powietrzu świeżym jest mała, zwykle w se-
zonie grzewczym, wybranie trybu na żądanie pomo-
że zapobiec sytuacji, gdy powietrze w  domu stanie 
się w zimie zbyt suche.

W  trybie na żądanie przepływ powietrza jest auto-
matycznie zmniejszany zawsze wtedy, gdy wilgot-
ność względna w pomieszczeniu staje się zbyt niska. 
W trybie na żądanie system automatycznie wykrywa, 
czy bierzemy prysznic, co powoduje uruchomienie 
krótkotrwałego automatycznego zwiększenia stru-
mienia powietrza wentylacyjnego. Podstawą regula-
cji strumienia powietrza wentylacyjnego w budynku 
powinna być wilgotność. Jej wzrost powinien powo-
dować wzrost wydajności, zaś spadek ograniczenie 
tego strumienia.

Bypass
Funkcja bypass powoduje otwarcie przepły-
wu równoległego do wymiennika ciepła, 

czego skutkiem jest brak procesu wymiany ciepła. 
Po włączeniu funkcji bypass, powietrze z zewnątrz do-
prowadzane jest bezpośrednio do domu. Funkcję by-
pass można uruchomić na dwa sposoby:
1.  Ręcznie, poprzez naciśnięcie polecenia bypass. Po-

woduje to rozpoczęcie działania funkcji bypass 
przez 3 godziny (czas działania można zmienić 
w menu ustawienia). Funkcja nie uruchamia się, je-
żeli temperatura na zewnątrz jest niższa niż +5°C.

2.  Automatycznie, jeżeli temperatura powietrza świe-
żego i  temperatura w  pomieszczeniu przekroczą 
ustawioną wartość. W menu ustawienia można za-
programować te wartości. Bypass wyłącza się auto-
matycznie, jeżeli jedna z  ustawionych temperatur 
jest niższa niż wymagane.

Tryb Program
W  trybie program wybierany jest wcze-
śniej określony profil rodziny. W  oparciu 

o  ten profil, system realizuje przepływ powietrza 
w okresach, gdy mieszkańcy domu są obecni lub gdy 
jest to najbardziej praktyczne z  punktu widzenia 
wentylacji. Jeżeli żaden z  pięciu wcześniej zdefinio-
wanych profilów rodziny nie spełnia Państwa wyma-
gań, można pobrać darmowe oprogramowanie  
– narzędzie do komputerów PC, które umożliwia 
utworzenie własnego profilu użytkownika (więcej  
informacji można znaleźć w instrukcji obsługi lub na 
stronie www.air.danfoss.com).

%
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PROG

%
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%
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%
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Przegląd funkcji
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Struktura menu  
sterownika Air Dial

1)  Uwaga: system w1 nie jest wyposażony w funkcję bypassu. W przypadku central w1 elementy menu związane z bypassem nie będą widoczne
2)  Podgląd wersji oprogramowania 
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Rura elastyczna dwuścienna. Wewnątrz gładki 
polietylen umożliwiający utrzymanie higieny 
i czyszczenie kanałów. Taka konstrukcja gwa-
rantuje elastyczność rury z jednej strony,  
i jednocześnie uniemożliwia jej załamanie 
utrudniające przepływ powietrza. Z zewnątrz 
polietylen karbowany  .  Rura może być ukła-
dana i zabetonowywana w posadzce. Rura 
dostarczana jest bez izolacji. Prowadząc rurę 

Złączka firmy Danfoss przeznaczona jest do łącze-
nia końców rur elastycznych Danfoss Air Flex.
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Rura elastyczna Danfoss Flex – ∅75 mm,
0,5 m zagięte pod kątem 90°
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Nr katalogowy Typ Średnica
zewnętrzna

Średnica
wewnętrzna Długość Ciężar

089F0601 DFP-75 ∅75 ∅61 50 m 13,65	kg

Nr 
katalogowy Typ Średnica

zewnętrzna
Średnica

wewnętrzna

089F0607 DPC-75 ∅78 ∅75

Rura elastyczna typu FlEX

Rozdzielacz DMF-R/l systemu Air Flex

Złączka do rur elastycznych typu FlEX

lewy (l)

Prawy (R)

L

W

D

H

L

W

D

H

Rozdzielacze DMF znajdują zastosowanie w sys-
temach wentylacji zarówno po stronie nawiew-
nej, jak i wywiewnej. Rozdzielacze są dostępne 
w wersji „lewej” oraz „prawej” w celu zapewnie-
nia optymalnego montażu. Rozdzielacze mogą 
być montowane w warstwie wylewki lub 
w maszynowni. W celu ułatwienia czyszczenia 
należy zamontować klapę rewizyjną (nr. kat 
089F0643)
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Nr katalogowy Typ H W l D Przyłącza/ króćce Ciężar

089F0648 DMF-125/8x75-R 85 mm 180 mm 885 mm ∅125 mm 8 x ∅75 2,7 kg

089F0649 DMF-125/8x75-L 85 mm 180 mm 885 mm ∅125 mm 8 x ∅75 2,7 kg

089F0644 DMF-160/10x75-R 85 mm 180 mm 1170 mm ∅160 mm 10 x ∅75 3,0 kg

089F0645 DMF-160/10x75-L 85 mm 180 mm 1170 mm ∅160 mm 10 x ∅75 3,0 kg

089F0650 DMF-125/10x10-R 85 mm 180 mm 1070 mm ∅125 mm 10 x ∅75 3,0 kg

089F0651 DMF-125/10x10-L 85 mm 180 mm 1070 mm ∅125 mm 10 x ∅75 3,0 kg

089F0646 DMF-160/12x75-R 85 mm 180 mm 1290 mm ∅160 mm 12 x ∅75 3,3 kg

089F0647 DMF-160/12x75-L 85 mm 180 mm 1290 mm ∅160 mm 12 x ∅75 3,3 kg

Air Flex – system kanałów elastycznych – przegląd elementów systemu

w przestrzeniach nieogrzewanych lub w przy-
padku możliwości wystąpienia skraplania 

na zewnętrznej powierzchni rury, należy 
ją termicznie zaizolować.
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Air Flex – system kanałów elastycznych – przegląd elementów systemu
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Rozdzielacze DMF-160/14x75 i DMF-160/10x75 
przeznaczone są do stosowania w układach 
wentylacyjnych do montażu zarówno po stronie 
nawiewu, jak i wywiewu powietrza.
Rozdzielacz DMF-125/6x75 przeznaczony jest do 
mniejszych układów wentylacji lub do takich 
instalacji, w których powietrze musi być rozpro-
wadzone do dwóch lub więcej rozdzielaczy.
Rozdzielacze mogą być umieszczone w betono-
wej konstrukcji budynku lub montowane 
w maszynowni.
Aby ułatwić czyszczenie rozdzielaczy i przewo-
dów należy montować klapę rewizyjną (nr kat 
089F0643).

Rozdzielacz DMF systemu Air Flex

Skrzynka rozprężna sufitowo/naścienna DPV systemu Air Flex

Skrzynki rozprężne stosujemy, aby zmniejszyć 
prędkość przepływu powietrza przed jego 
wprowadzeniem do anemostatu, co powo-
duje jego cichą pracę oraz komfortowy 
nawiew do pomieszczenia.
Skrzynka przystosowana jest do montażu 
anemostatów nawiewnych DFVS i wywiew-
nych DFVE.
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Nr katalogowy Typ H W l D Przyłącza/ 
króćce Ciężar

089F0616 DMF-125/6 x 75 85 mm 180 mm 515 mm ∅125 mm 6 x ∅75 mm 1,9	kg

089F0617 DMF-160/10 x 75 85 mm 180 mm 515 mm ∅160 mm 10 x ∅75 mm 2,9	kg

089F0618 DMF-160/14 x 75 85 mm 180 mm 850 mm ∅160 mm 14 x ∅75 mm 3,1	kg
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H

D

L

W

H

Nr katalogowy Typ H W l Przyłącza/ króćce Ciężar

089F0619 DPV-100/75 85 mm 120 mm 180 mm 2 x ∅75 mm 0,75	kg

089F0620 DPV-125/75 85 mm 145 mm 205 mm 3 x ∅75 mm 1,10	kg
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Air Flex – system kanałów elastycznych – przegląd elementów systemu

Skrzynka DPV przeznaczona jest do montażu w 
systemach wentylacyjnych zarówno po stronie 
nawiewu, jak i wywiewu powietrza. Konstruk-
cja skrzynki przystosowana jest do montażu na 
suficie lub na ścianie. Skrzynka przysosowana 
jest do montażu anemostatów nawiewnych 
DFVS i wywiewnych DFVE.

Nr 
katalogowy Typ H B l l1 D Przyłącza/ 

króćce Ciężar

089F0657 DPV-100/75-
300 82 mm 195 mm 190 mm 300 mm ∅100 mm 2 x ∅75 mm 1,00	kg

089F0658 DPV-125/75-
300 82 mm 195 mm 290 mm 130 mm ∅125 mm 3 x ∅75 mm 1,3	kg

Skrzynka rozprężna sufitowo/naścienna 
DPV systemu Air Flex
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Wykresy	strat	ciśnienia,	wywiew	(tylko	skrzynka)

Wykresy	strat	ciśnienia,	nawiew	(tylko	skrzynka)
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Air Flex – system kanałów elastycznych – przegląd elementów systemu

Anemostaty mają możliwość regulacji wydatku. Realizuje się to przez wykręcenie 
talerza dolnego do żądanej pozycji, a następnie zablokowanie jej przy pomocy 
nakrętki kontrującej, co uniemożliwia przypadkową jej zmianę (np. przy czyszczeniu).  

Anemostat wywiewny DFVE posiada trzy 
sprężyny listkowe, które umożliwiają mocowa-
nie go bezpośrednio w skrzynkach DPV bez 
konieczności używania narzędzi lub innych 
przyrządów.

Konserwacja:
Wyjąć anemostat, aby uzyskać dostęp do 
skrzynki. Dostępne części zewnętrzne przeczy-
ścić wilgotną ściereczką.

Anemostat wywiewny DFVE  
systemu Air Flex

Nr katalogowy Typ ∅D ∅d Ciężar

089F0628 DFVE-100 140 mm 100 mm 0,10	kg

089F0629 DFVE-125 170 mm 125 mm 0,16	kg
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Anemostat nawiewny DFVS wyposażony jest 
w trzy sprężyny listkowe, które umożliwiają 
bezpośredni montaż zaworu w skrzynce DPV 
systemu Flex bez konieczności używania 
narzędzi lub innych przyrządów.

Konserwacja:
Wyjąć anemostat, aby uzyskać dostęp do 
skrzynki. Dostępne części zewnętrzne przeczy-
ścić wilgotną ściereczką.

Anemostaty mają możliwość regulacji wydatku. Realizuje się to przez wykręcenie 
talerza dolnego do żądanej pozycji, a następnie zablokowanie jej przy pomocy 
nakrętki kontrującej, co uniemożliwia przypadkową jej zmianę (np. przy czyszczeniu). 

Anemostat nawiewny DFVS  
systemu Air Flex Ø 125
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Nr 
katalogowy Typ ∅D ∅d Ciężar

089F0625 DFVS-100 140 mm 100 mm 0,10	kg

089F0626 DFVS-125 170 mm 125 mm 0,16	kg

nakrętka kontrująca
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Air Flex – system kanałów elastycznych – przegląd elementów systemu

Skrzynka rozprężna sufitowo/naścienna 
DPGW systemu Air Flex

Skrzynka DPGW nadaje się do stosowania w sys-
temach wentylacji zarówno jako nawiewna, jak 
i wywiewna.
Wyposażona jest w teleskopowy kołnierz umoż-
liwiający regulację wysokości skrzynki.
Skrzynka przystosowana jest do montażu kratek 
typu DFG i przepustnic DDG.

Nr katalogowy Typ H W l D Przyłącza/ 
króćce Ciężar

089F0623 DPGW-200x100/75 85-110 mm 100 mm 200 mm 2 x ∅75 mm 0,68	kg 1,9	kg

089F0624 DPGW-300x100/75 85-110 mm 100 mm 300 mm 3 x ∅75 mm 0,90	kg 2,9	kg
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Skrzynka rozprężna podłogowa DPGF 
systemu Air Flex
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Skrzynka podłogowa DPGF systemu Air Flex 
przeznaczona jest do stosowania w układach 
wentylacji po stronie powietrza nawiewa-
nego. Skrzynka może być mocowana w beto-
nowym podłożu podłogi.
Wyposażona jest w teleskopowy kołnierz 
pozwalający na regulację wysokości kanału 
dolotu powietrza.
Skrzynka przystosowana jest do montażu kratek 
typu DFG i przepustnic DDG.

Nr katalogowy Typ H W l Przyłącza/ króćce Ciężar

089F0621 DPGF-
-200x100/75 220-320 mm 100 mm 200 mm 2 x ∅75 mm 1,4	kg

089F0622 DPGF-
-300x100/75 220-320 mm 100 mm 300 mm 3 x ∅75 mm 1,9	kg
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Straty ciśnienia dla skrzynki DPGF – 200x100/75,
łącznie z kratką DFG – 200x100
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Air Flex – system kanałów elastycznych – przegląd elementów systemu

Kratka DFG może być instalowana zarówno 
jako nawiewna, jak i wywiewna. Kratka dostar-
czana jest ze specjalnymi zaciskami sprężyno-
wymi do jej mocowania w skrzynkach typu 
DFGW i DPGF.

Przepustnica DDG służy do regulacji wydajno-
ści kratek DFG. Przepustnica może być monto-
wana pomiędzy skrzynką rozprężną a kratką.

Kratka nawiewna/wywiewna DFG 
systemu Air Flex

Nr katalogowy Typ H W Ciężar

089F0631 DFG-200x100 125 mm 225 mm 0,30	kg

089F0632 DFG-300x100 225 mm 325 mm 0,40	kg

Przepustnica DDG do kratki DFG

Nr katalogowy Typ H W l Ciężar

089F0633 DDG-200x100 47 mm 75 mm 175 mm 0,20	kg

089F0634 DDG-300x100 47 mm 75 mm 275 mm 0,30	kg

W

H

L

H

W

Uchwyt przeznaczony jest do mocowania rur 
Air Flex. Występują dwa wykonania do moco-
wania 2 lub 3 rur jednocześnie. Idealnie 
nadaje się np. do mocowania przewodów na 
odcinku pomiędzy rozdzielaczem a skrzyn-
kami rozprężnymi.

Uchwyt montażowy do rur  elastycznych  
Air Flex

Nr katalogowy Typ Ciężar

089F0640 DFF-2x75 0,22	kg

089F0641 DFF-3x75 0,29	kg

Korek DPD przeznaczony jest do zabezpiecze-
nia otworów rur elastycznych systemu Air 
Flex, a także również rozdzielaczy i skrzynek 
przed zabrudzeniem/uszkodzeniem podczas 

ich montażu. Stosuje się go również w celu 
zaślepienia niewykorzystanych króćców roz-
dzielacza/skrzynki rozprężnej.

Zakończenie	(korek)	DPD	systemu	 
Air Flex

Nr katalogowy Typ Zastosowanie

089F0613 DEC-75 rura elastyczna systemu Danfoss Air Flex 75/61

089F0615 DEC-75 rozdzielacze powietrza i skrzynki rozprężne Danfoss

Dostarczany w opakowaniach po 10 sztuk.

Nr katalogowy Typ

089F0610 DSR-75

Dostarczany w opakowaniach po 10 sztuk.

Pierścień uszczelniający DSR systemu Dan-
foss Air Flex przeznaczony jest do umieszcza-
nia na rurach elastycznych Danfoss Flex dla 
zapewnienia szczelności połączenia pomię-

dzy rurą, rozdzielaczem, skrzynką  
i łącznikiem. Umożliwia szybkie, a co ważniej-
sze szczelne połączenie elementów systemu. 
Połączenie jest rozłączne.

Pierścień	uszczelniający	systemu	Air	Flex

29Air Flex – system kanałow elastycznych



Nagrzewnice powietrza

Nagrzewnice powietrza  
świeżego 

Gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie 
poniżej 0°C, centrala rekuperacyjna zaczyna chronić 
swój wymiennik przed zamrożeniem. W tym celu 
konieczne jest ograniczenie wydatku powietrza prze-
tłaczanego przez wentylator nawiewny. Aby tego 
uniknąć, należy doposażyć układ rekuperacji 
w nagrzewnicę powietrza świeżego. Im bardziej ostry 
klimat, tym zastosowanie nagrzewnicy po stronie 
pierwotnej bardziej opłacalne. Spowolnienie pracy 
wentylatora nawiewnego powoduje powstanie pod-
ciśnienia w budynku, co powoduje wnikanie powie-
trza zimnego z zewnątrz przez najmniejsze nawet  
nieszczelności, czyli znaczne straty ciepła. Możemy 
to porównać do otwartego okna w środku zimy.

W ofercie Danfoss dostępne są nagrzewnice powie-
trza świeżego w postaci nagrzewnicy elektrycznej 
oraz geotermalnej współpracującej z gruntowym gli-
kolowym wymiennikiem ciepła (GWC). Możemy 
je stosować zamiennie. Nagrzewnica geotermalna jest 
szczególnie godna polecenia w przypadku, gdy 
mamy w budynku pompę ciepła z wymiennikiem 
gruntowym, z którego możemy skorzystać – również 
pionowy wymiennik w postaci odwiertów. Szcze-
gólną cechą odróżniającą nagrzewnicę geotermalną 
jest możliwość realizacji chłodzenia latem, co dodat-
kowo regeneruje dolne źródło ciepła. Praca nagrzew-
nicy jest oczywiście kontrolowana przez sterownik 
stestemu Danfoss Air.

Elektryczna nagrzewnica powietrza świeżego 
w systemie rekuperacji Danfoss Air.

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) połączony 
z nagrzewnicą geotermalną Danfoss

W przypadku zastosowania nagrzewnicy geotermalnej Danfoss powietrze nie jest tłoczone przez rurę poprowadzoną 
w gruncie, dzięki czemu nie ulega zanieczyszczeniu przez rozwijające się tam drobnoustroje (grzyby, pleśnie). 

Powietrze 
wywiewane  

z pomieszczeń

Powietrze nawiewane 
do pomieszczeń

Powietrze świeże  
– czerpnia

Powietrze zużyte  
- wyrzutnia

Geotermalna nagrzewnica/chłodnica powietrza 
świeżego

Elektryczny podgrzewacz wstępnyNagrzewnice powietrza  
świeżego

Szerokość 600 mm

Wysokość 335 mm

Głębokość 250 mm

Ciężar 6,3 kg

Krócce przyłącza podłączenia  
przewodów powietrznych Ø 250 mm

Pobór  mocy 3-10 W

Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Zamawianie: Kod zamówienia . . . . . . 089F0354

Średnica przewodu powie-
trza zasilającego

Ø 125 
mm

Ø 160 
mm

Ø 250 
mm

Długość wycięcia 278 mm

Ciężar 2,4 kg 3,2 kg 4,6 kg

Moc wyjściowa 900 W 1500 W 2100 W

Maksymalny pobór prądu 3,9 A 6,5 A 9,1 A

Zasilanie elektryczne* 230 V, 50 Hz
* Zaleca się zasilanie nagrzewnic elektrycznych z obwodu  zabezpieczonego oddziel-
nym bezpiecznikiem.

900	W,	Ø	125	mm
Zamawianie: Kod zamówienia . . . . . . . . 089F0356
1500	W,	Ø	160	mm
Zamawianie: Kod zamówienia . . . . . . . . .089F0357
2100	W,	Ø	250	mm
Zamawianie: Kod zamówienia . . . . . . . . 089F0358
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Nagrzewnice powietrza  
nawiewanego

W ofercie Danfoss dostępne są nagrzewnice powie-
trza nawiewanego w postaci nagrzewnicy elek-
trycznej oraz nagrzewnicy wodnej. Nagrzewnice 
powietrza nawiewanego montowane są bezpo-
średnio w kanale powietrza nawiewanego do 
pomieszczeń (przed rozdzielaczem powietrza 
nawiewanego).  

Głównym zadaniem nagrzewnic powietrza nawie-
wanego jest zabezpieczenie komfortu cieplnego 
przez dogrzewanie powietrza wstępnie ogrzanego 
w wymienniku ciepła.
Praca nagrzewnicy jest kontrolowana przez sterow-
nik systemu Danfoss Air. 

Nagrzewnice powietrza

Nagrzewnica powietrza nawiewanego w systemie Danfoss Air.

Powietrze 
wywiewane  

z pomieszczeń

Powietrze nawiewane 
do pomieszczeń

Powietrze świeże  
– czerpnia

Powietrze zużyte  
- wyrzutnia

Wodna nagrzewnica powietrza nawiewanego Elektryczna nagrzewnica powietrza nawiewanegoNagrzewnice powietrza  
nawiewanego

Średnica przewodu 
powietrza zasilającego

Ø 125 
mm

Ø 160 
mm

Ø 250 
mm

Długość wycięcia 278 mm

Ciężar 2,4 kg 3,2 kg 4,6 kg

Moc wyjściowa 900 W 1500 W 2100 W

Maksymalny pobór prądu 3,9 A 6,5 A 9,1 A

Zasilanie elektryczne* 230 V, 50 Hz

* Zaleca się zasilanie nagrzewnic elektrycznych z obwodu zabezpieczo-
nego oddzielnym bezpiecznikiem.

900	W,	Ø	125	mm	
Zamawianie: Kod zamówienia . . . . . . .089F0359
1500	W,	Ø	160	mm
Zamawianie: Kod zamówienia . . . . . . 089F0360
2100	W,	Ø	250	mm
Zamawianie: Kod zamówienia . . . . . . .089F0361

Szerokość 600 mm

Wysokość 335 mm

Głębokość 250 mm

Ciężar 6,6 kg

Średnica króćców podłączenia  
przewodów powietrznych Ø 250 mm

Pobór  mocy 3-10 W

Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Zamawianie:
Kod zamówienia  . . . . . . . . . . . . . . . 089F0355
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Krzywa straty ciśnienia  
w obiegu powietrza  
dla nagrzewnicy wodnej 
W-AH 250 i nagrzewnicy  
geotermalnej GEo-PH 250
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Przepływ

Przepływ

Krzywe straty ciśnienia  
dla nagrzewnic elektrycznych 
(powietrza świeżego  
i nawiewanego)

Nagrzewnice powietrza
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Montaż central w wersji 
poziomej (Danfoss Air a2 i a3)

1) Montaż króćców przyłączeniowych
W chwili dostawy króćce central a2 i a3 są odwró-
cone celem ograniczenia zajmowanego miejsca. 

Króćce należy wyciągnąć i obrócić tak, aby 
fabryczne otwory pasowały do otworów  
w obudowie.
Należy przykręcić króćce do obudowy za 
pomocą dołączonych wkrętów. 
Zalecany jest montaż ręczny (w przypadku  
użycia narzędzi mechanicznych należy je ustawić 
na najniższy moment obrotowy).

2) Posadowienie centrali
Centralę należy umieścić na równym i stabilnym 
podłożu umożliwiającym wygłuszenie. Poniższy 
rysunek pokazuje jedno z zalecanych rozwiązań 
posadowienia centrali na platformie wykonanej  
z dwóch płyt MDF oddzielonych 50 mm  
warstwą izolacji.

Bardzo ważna jest pozycja montażu – musi być 
dokładnie pozioma. Należy wypoziomować cen-
tralę przy użyciu poziomicy alkoholowej.

Sprawdzić poziom

3) obszar serwisowy 
W celu swobodnego dostępu serwisowego do 
centrali należy zapewnić minimum 60 cm   
wolnego miejsca z przodu urządzenia. 
 
Urządzenia a2 i a3 – widok z góry 

Obszar serwisowy

Odpływ kondensatu 
Ø19 (gładki)

�Wywiew  
(z pomieszczenia)

�Nawiew  
(do pomieszczenia)

Wlot (powietrze świeże) 

Wylot (do otoczenia) 

Zasilanie i połączenie
z modułem komunikacji CCM

4) Montaż syfonu 
Do centrali należy podłączyć syfon umożliwia-
jący odpływ kondensatu. Króciec odpływu
kondensatu znajduje się z tyłu central a2 i a3. 
Poniższe rysunki pokazują prawidłowy i niepra-
widłowy montaż syfonu w linii odprowadzenia 
kondensatu.

Prawidłowy montaż syfonu

Nieprawidłowy montaż syfonu
IIzolacja linii 

odprowadzenia 
skroplin 
(mrozoodporna)

Belka Syfon

Do odpływu

Sklejka lub płyta 
MDF 16 mm

Elementy 
izolacyjne 
wysokiej 
gęstości
50 mm

Zasilanie  
i połączenie  
z modułem 
komunikacji CCM

Belka

Syfon

Do 
odpływu

Montaż i uruchomienie central Danfoss Air
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Montaż central  
w wersji poziomej 
(Danfoss Air a2 i a3)

Jeżeli centrala jest przechylona, nie jest zapewnione 
prawidłowe działanie odpływu kondensatu, co nie-
sie ze sobą ryzyko wycieku wody.

Syfon należy przymocować do krokwi poniżej 
urządzenia lub w pomieszczeniu pod strychem.
Jeżeli syfon będzie montowany na strychu nie-
ocieplonym, musi być on dobrze ocieplony i 
zabezpieczony przed ujemnymi temperaturami.

UWAGA!		Przed	zakończeniem	montażu	
syfonu należy zdjąć przednią obudowę meta-
lową	oraz	płytę	styropianową,	napełnić	tackę	
odpływową wodą i sprawdzić wizualnie czy 
odpływ  realizowany jest w sposób prawi-
dłowy.

opaska zaciskająca

wąż zbrojony ¾’’

złącze gwintowe ¾’’

UWAGA! 
Syfon należy do akcesoriów
Danfoss i musi być zamawiany oddzielnie.

Montaż central w wersji pio-
nowej (Danfoss Air w1 i w2)

1) Montaż uchwytu ściennego
Centrale w1 i w2 są dostarczane wraz z uchwy-
tem ściennym. Uchwyt należy umieścić na ścia-
nie  w odległości 75 mm  od dna uchwytu do 
górnej krawędzi centrali. Po ustaleniu tej pozycji 
należy zaznaczyć i wywiercić otwory. Należy uży-
wać wkrętów dopasowanych do rodzaju ściany 
(śruby nie są częścią zestawu).

+

2 ) Montaż centrali
Należy zawiesić centralę na uchwycie ściennym, 
następnie zamontować gumową rozpórkę w dol-
nej części urządzenia (amortyzacja drgań).

Szczegół A 

3) obszar serwisowy 
W celu swobodnego dostępu serwisowego do 
centrali należy zapewnić minimum 60 cm   
wolnego miejsca z przodu urządzenia. 

Urządzenia w1 i w2 
– widok z góry

UWAGA: Należy pozostawić ok. 
60 cm wolnego miejsca przed 
urządzeniem w celu swobodne-
go dostępu serwisowego

75
 m

m

Gumowa 
rozpórka

A

UWAGA! 
Uchwyt montażowy 
musi być wypozio-
mowany

Montaż i uruchomienie central Danfoss Air
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Montaż central w wersji pio-
nowej (Danfoss Air w1 i w2)

4)  Montaż syfonu
Syfon należy zamontować na ścianie poniżej urządze-
nia. Następnie należy podłączyć wąż do złącza odpły-
wowego za pomocą dołączonego zacisku i poprowa-
dzić podłączony wąż do odpływu wykonując 
minimalny spadek 1 cm/m. Jeżeli występuje  
niebezpieczeństwo wystąpienia ujemnych tempera-
tur w otoczeniu odpływu, należy go zaizolować.

UWAGA!  
Przed	zakończeniem	montażu	syfonu	należy	
zdjąć przednią obudowę metalową oraz płytę 
styropianową,	napełnić	tackę	odpływową	wodą	
i sprawdzić wizualnie czy odpływ realizowany 
jest w sposób prawidłowy. 
 

Ø19 mm 
Rura z tworzywaopaska zaciskająca

wąż zbrojony ¾’’

złącze gwintowe ¾’’

Montaż i uruchomienie central Danfoss Air

Połączenia elektryczne 
i komunikacyjne

1) Połączenia przewodowe
Po prawidłowym zamontowaniu centrali rekupe-
racyjnej należy podłączyć kabel zasilający,  oraz

kabel komunikacyjny (kable są dołączone do 
centrali). Schemat prawidłowego podłączenia  
przedstawia poniższy rysunek.

2) Połączenia bezprzewodowe
Po wykonaniu połączeń kablowych należy  
zainstalować bezprzewodowy moduł sterowania 
Danfoss Air.

W tym celu należy:
A) Podłączyć centralę Air do zasilania
B)  Włożyć baterie do sterownika Air Dial, który 

uruchomi się w trybie instalacyjnym

C)  Wykonać po kolei polecenia wyświetlane  
na Air Dial:  

•	Ustawienie	języka
•		Połączenie	sieci	(nacisnąć	przycisk	na	module	

komunikacji CCM a następnie przycisk na ste-
rowniku Air Dial)
•		Ustawienie	kroku	podstawowego	(wyjaśnienie	

na kolejnych stronach)
•	Zakończenie							

UWAGA:
Jeżeli podłączone są akcesoria w postaci nagrzewnic, 
należy usunąć wtyki w portach 5 i 6 złącza systemu.
(Patrz instrukcja dołączona do akcesoriów).

(z	tyłu	central	a2	i	a3,	na	spodzie	
central w1 i w2)

Kabel komunikacyjny

Kabel zasilający

Gniazdo przyłączeniowe

Moduł komunikacji CCM
(istnieje możliwość 
podłączenia Ethernet 
lub USB)

Biały / pomarańczowy
Pomarańczowy

Czarny
Biały /niebieski

Niebieski
Czarny

Moduł komunikacyjny 
CCM

Sterownik 
bezprzewodowy 
Air Dial
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Połączenia elektryczne 
i komunikacyjne

Jeżeli próba połączenia CCM   
z Air Dial się powiedzie, zielona dioda LED  
na module CCM będzie świecić światłem  
ciągłym, a urządzenie Air Dial przejdzie w tryb 
rozruchowy.

Jeżeli próba połączenia CCM   
z Air Dial się nie powiedzie, czerwona dioda 
LED na module CCM będzie migać powoli. Nie-
udane  połączenie będzie również sygnalizo-
wane na wyświetlaczu sterownika Air Dial. W 
takim przypadku należy sprawdzić czy odległość 
między CCM i Air Dial nie jest zbyt duża,  
oraz czy na drodze komunikacji nie występują 
przeszkody, które mogą tłumić lub odbijać 
sygnał radiowy. W razie potrzeby należy prze-
nieść moduł CCM lub Air Dial w inne miejsce  
i ponowić próbę połączenia.

UWAGA! 
Kabel komunikacyjny może być wydłużony 
do 200 m. W tym celu należy użyć kabla  
ekranowanego,	podwójnie	skręcanego	 
o	przekroju	24	AWG.	Na	końcu	kabla	należy	
montować	dołączone	złącze.	W	przypadku,	
gdy nie jest podłączona nagrzewnica/chłod-
nica dodatkowa należy połączyć złącza 5 i 6. 

3) Montaż modułu CCM w uchwycie ściennym

4) Montaż sterownika Air Dial
Montując Air Dial należy stosować się do poniż-
szych zaleceń w celu zapewnienia jak najlepszej 
dokładności (Air Dial posiada zintegrowany czuj-
nik temperatury).
•		Montaż	na	wysokości	80-150	cm	od	podłogi.
•		Montaż	w	takim	miejscu,	w	którym	Air	Dial	nie	

jest zakryty.
•		Montaż	w	strefie	mieszkalnej,	 

w której panuje reprezentatywna temperatura.
•		Nie montować w łazienkach.
•		Nie	montować	w	miejscach	bezpośrednio	

nasłonecznionych.
•		Nie	montować	na	ścianach	zewnętrznych.
•		Nie	montować	bezpośrednio	nad	źródłami/emi-

terami ciepła.

Montaż Air Dial w uchwycie ściennym

UWAGA! Przed ostatecznym montażem na 
ścianie należy wykonać test łączności:
1. Przytrzymać przycisk sterownika Air Dial na 5 

sekund. Pojawi się ukryte menu serwisowe.
2. Wybrać menu Test Łączności.
3. Air Dial wyświetli informację o jakości warun-

ków pobierania/wysyłania.

Jeżeli test łączności się powiedzie – można 
zamontować CCM i Air Dial w uchwytach ścien-
nych.

Montaż modułu komunikacji CCM w uchwycie 
ściennym

 

2

1

1. Zawieś CCM na uchwycie ściennym.
2. Przesuń CCM w dół aż utwierdzi się na uchwycie.

Demontaż modułu komunikacji CCM z uchwytu 
ściennego

 

21
1

1. Naciśnij dwa zatrzaski. 
2. Przesuń CCM w górę aż zwolni się z uchwytu.

Montaż i uruchomienie central Danfoss Air
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W celu zapewnienia wymaganej równowagi 
pomiędzy strumieniami powietrza wywiewanego 
i nawiewanego należy wykonać równoważenie 
tych strumieni, dostosowując biegi wentylatorów 
do odmiennych charakterystyk sieci nawiewnej 
i wywiewnej.

1.  Należy upewnić się, że wszystkie anemostaty 
ustawione są na odpowiednią liczbę obrotów 
(zgodnie z projektem), tak aby regulować ma-
szynę na rzeczywistej sieci kanałów.

2.  Należy zdjąć przednią obudowę metalową.

3.  Do króćców pomiarowych 1.1 (wentylator wy-
wiewny) należy podłączyć rurki mikromanome-
tru lub innego przyrządu do pomiaru różnicy 
ciśnienia w zakresie 0-100 Pa.

4.  Posługując się charakterystyką przepływową 
wymiennika ciepła (niebieska naklejka z przo-
du centrali) należy upewnić się, że ciśnienie 
w części wywiewnej odpowiada żądanemu 
przepływowi.

•		Jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie – należy zwięk-
szyć prędkość wentylatora wywiewnego 
(menu serwisowe Air Dial, lub narzędzie PC) aż 
do osiągnięcia wartości ciśnienia odpowiada-
jącej żądanemu przepływowi powietrza. Jeżeli 
ciśnienie jest zbyt wysokie – należy zmniejszyć 
prędkość wentylatora wywiewnego.

•		Jeżeli	ciśnienie	odpowiada	żądanemu	przepły-
wowi, czynność powtarzamy dla wentylatora 
nawiewnego (króćce pomiarowe 2.2).

Montaż i uruchomienie central Danfoss Air

Pomiar części
wywiewnej

Pomiar części
nawiewnej

Ustawianie kroku  
podstawowego – równoważe-
nie strumieni powietrza

Poniższy rysunek pokazuje 
przykładowy odczyt wymaganego 
spadku ciśnienia z charakterystyki
wymiennika ciepła.
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Nagrzewnice elektryczne 
– zastosowanie

Elektryczne nagrzewnice wstępne są zabudowy-
wane w kanale powietrza świeżego. Podgrze-
wacz wstępny służy do utrzymania temperatury 

układu powyżej punktu zamarzania, co zapewnia 
niezaburzoną równowagę pomiędzy strumie-
niem powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Nagrzewnice te są zabudowywane  
w kanale powietrza nawiewanego i służą 
do zwiększenia wartości temperatury powietrza, 
aby poprawić komfort przebywania w pomiesz-

czeniach, do których nawiewane jest  
ogrzane powietrze.
Uwaga! Montaż nagrzewnic elektrycznych 
należy powierzyć uprawnionemu elektrykowi.

Nagrzewnice – wskazówki montażowe 

Schemat poglądowy - nagrzewnica elektryczna świeżego powietrza

50 cm 50 cm

230V, 50 Hz

A

B

C

D

EF
G

H

I

J

K

   
  

Schemat poglądowy - nagrzewnice elektryczne powietrza nawiewanego

 

50 cm 50 cm

230V, 50 Hz

A

B

C

D
EF

G

H

I

J

K

 A Wywiew

 B Nawiew

 C Wlot (powietrze świeże) 

 D Wylot (do otoczenia)

 E Czujnik przed nagrzewnicą

 F Czujnik za nagrzewnicą

G Kabel zasilający nagrzewnicy

H Kabel zasilający sterowania automatycznego

I  Kabel komunikacji centrali rekuperacyjnej -> 
sterowanie automatyczne

J  Elektryczny podgrzewacz wstępny (izolowana  
50 mm warstwą wełny szklanej/mineralnej)

K  Skrzynka sterowania automatycznego  
(nie wolno jej izolować)

 A Wywiew

 B Nawiew

 C Wlot (powietrze świeże) 

 D Wylot (do otoczenia)

 E Czujnik przed nagrzewnicą

 F Czujnik za nagrzewnicą

G Kabel zasilający nagrzewnicy

H Kabel zasilający sterowania automatycznego

I  Kabel komunikacji centrali rekuperacyjnej -> 
sterowanie automatyczne

J  Nagrzewnica powietrza nawiewanego (izolowana  
50 mm warstwą wełny szklanej/mineralnej).

K  Skrzynka sterowania automatycznego  
(nie wolno jej izolować)
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Nagrzewnice – wskazówki montażowe 

min 2 x Ø min 2 x Ø

Nagrzewnice
elektryczne

lokalizacja nagrzewnic 
elektrycznych

lokalizacja czujników

•		Nagrzewnica	musi	zostać	umieszczona	w	mini-
malnej odległości równej podwojonej średnicy 
rurociągu od powierzchni jakiegokolwiek ele-
mentu układu kanałów (załomów, filtrów 
zewnętrznych i samej centrali rekuperacyjnej).

•		Skrzynka	przyłączeniowa	na	nagrzewnicy	
powinna być skierowana w górę lub poziomo. 
Pod żadnym pozorem skrzynka nie może być 
skierowana w dół.

•		Nagrzewnica	musi	znajdować	się	w	odległości	
co najmniej 30 mm od jakichkolwiek materia-
łów drewnianych.

•		Nagrzewnica	musi	być	izolowana	niepalnym	
materiałem izolacyjnym.

•		Należy	upewnić	się,	że	nagrzewnica	jest	usta-
wiona zgodnie z kierunkiem przepływu powie-
trza w systemie. Strzałka na obudowie nagrzew-
nicy musi być skierowana zgodnie z kierunkiem 
przepływu powietrza w systemie.

Uwaga! Pokrywa skrzynki przyłączeniowej 
nagrzewnicy nie może być zakryta izolacją – 
musi być zawsze odsłonięta na wypadek 
konieczności wyłączenia ręcznego zabezpiecze-
nia przed przegrzaniem.

•		Należy	umieścić	dwa	fabrycznie	zamontowane	
czujniki Pt-1000 za i przed nagrzewnicą w odle-
głości 50 cm od jej powierzchni.

•		Uwaga! należy upewnić się, że czujniki umiesz-
czono zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. przed 
i za nagrzewnicą w kanale powietrznym. Jeżeli 
czujniki są źle ustawione, nagrzewnica nie 
będzie działała poprawnie.

•		W	celu	montażu	czujników	należy	wywiercić	
w kanale otwory o średnicy 8 mm  
i założyć w nich dołączone do zestawu gumowe 
tuleje a następnie włożyć przez nie czujniki 
do wnętrza kanału.

•		Czujniki	należy	przytwierdzić	do	rury	
za pomocą taśmy do izolacji wentylacji, 
a następnie założyć izolację na resztę układu 
kanałów i nagrzewnicę.

Zgodnie z kierunkiem  
przepływu powietrza.

45 mm





 

 Tuleja gumowa
 Izolacja
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Solid state relæ

3 4 5 6

Gråt modbus stik, set 
fra tilslutningsside

20 21

N L PE

+-

21

24 26

N 

L1 

PE 

Klemme 1: Orange
Klemme 2: Blå (+modstand)
Klemme 3: Hvid/blå (+modstand)
Klemme 4: Tom

OBS:
120 Ohms modstand 
mellem klemme 2 & 3

  

 


 

1.  Czujnik PT 1000, umieszczany za nagrzewnicą (sterujący).

2.  Czujnik PT 1000, umieszczany przed nagrzewnicą.

3.  Kabel komunikacji danych pomiędzy centralą rekuperacyjną 
a obudową montażową (10 m, dwużyłowa skrętka,  
2 pary + ekran).

4.  Kabel zasilania 230 V 50 Hz należy podłączyć do oddzielnego 
zespołu 10 A (3 m, 3G1.5).

5.  Połączenie z nagrzewnicą (3 m, 3G1.5).

6.  Termik zabezpieczający przed przegrzaniem z automatycznym 
załączaniem (70 °C).

7.  Termik zabezpieczający przed przegrzaniem z załączaniem 
ręcznym (120 °C).

8. Element grzejny.

Połączenia elektryczne 
i komunikacja danych.

•		Przewód	zasilający,	biegnący	od	dostarczonej	
puszki sterowania (oznaczony “napięcie zasila-
nia 230 v, 50 Hz”), należy podłączyć do źródła 
zasilania za pomocą dostarczonego łącznika. 
Zaleca się podłączenie nagrzewnic do oddziel-
nego zespołu zasilania.

•		Kabel	zasilania,	biegnący	od	skrzynki	sterowa-
nia oznaczony ("do nagrzewnicy"), należy pod-
łączyć  do nagrzewnicy elektrycznej zgodnie ze 
schematem połączeń.

•		Przewody	zasilające	nagrzewnicy	przeprowadza	
się poprzez otwory kablowe w jej boku.

•		Kabel	komunikacji	danych	należy	podłączyć	do	
skrzynki sterowania i złącza szeregowego cen-
trali rekuperacyjnej (patrz: następna strona).

Uwaga! Skrzynka sterowania nie może  
być pokryta izolacją.
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Połączenia elektryczne  
i komunikacja danych.

Jedna nagrzewnica  
w układzie.

 Centrala rekuperacyjna CCM Z-Wave Sterownik Air Dial

 







 
Czynności instalacyjne – gniazdo szeregowe centrali rekuperacyjnej.

1.

 

2.

 

3.

 

Kable komunikacji  i  skręcone w pary (tego 
samego koloru).

Izolację można obkurczyć po skręceniu. Skręcone przewody należy podłączyć do gniazd 
centrali - por. pkt 4.

4.

 

a
b c

d e
f

5.

 

Kolorystyka:
a. Biały/pomarańczowy
b. Pomarańczowy
c. Czarny
d. Biały/niebieski
e. Niebieski
f. Zdjąć zworę z zacisków 5 i 6.

Wsunąć gniazdo do złącza  
w centrali. Po maksymalnie czterech minutach 
sterownik  
Air Dial wykryje podłączoną nagrzewnicę i 
zapisze ją w systemie.

 Kabel komunikacji pomiędzy CCM  
i centralą.

 Kabel komunikacji pomiędzy 
sterownikiem nagrzewnicy  
i centralą.

 Sterownik nagrzewnicy.
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Połączenia elektryczne  
i komunikacja danych.

Dwie nagrzewnice  
w układzie.

 Centrala rekuperacyjna CCM Z-Wave Sterownik Air Dial

 






 

 
Czynności instalacyjne

1.

 

2.

 

3.

 

a
b c

d e
f

Sterownik nagrzewnicy nr 1 należy zainstalować 
w sposób przedstawiony na str. 5.
Uwaga: Należy zdjąć opornik krańcowy 
nagrzewnicy nr 1!

Kolorystyka:
Zac. 1: Pomarańczowy/pomarańczowy
Zac. 2: Niebieski/niebieski
Zac. 3: Biało-niebieski/biało-niebieski
Zac. 4: Wolny

Kolorystyka:
a. Biały/pomarańczowy
b. Pomarańczowy
c. Czarny
d. Biały/niebieski
e. Niebieski
f. Zdjąć zworę z zacisków 5 i 6.

4.

 

Wsunąć gniazdo do złącza  
w centrali. Po maksymalnie czterech minutach 
sterownik Air Dial wykryje podłączoną 
nagrzewnicę i zapisze ją  
w systemie.

 Kabel komunikacji pomiędzy CCM  
i centralą.


Kabel komunikacji pomiędzy 
sterownikiem nagrzewnicy nr 1  
i centralą.


Kabel szeregowy pomiędzy 
sterownikiem nagrzewnicy nr 2  
a sterownikiem nr 1.

 Sterownik nagrzewnicy nr 1,
bez opornika końcowego.

 Sterownik nagrzewnicy nr 2,
z opornikiem końcowym.

Nagrzewnice wodne powietrza nawiewanego 
są zabudowywane w układzie kanałów po stronie 
nawiewu powietrza. Nagrzewnica powietrza 
nawiewanego służy do zwiększenia wartości tem-
peratury powietrza nawiewanego, aby poprawić 
komfort przebywania w pomieszczeniach, do któ-
rych nawiewane jest ogrzane powietrze. 

Nagrzewnica wodna jest podłączana do instalacji 
c.o. budynku, tj. do źródła ciepłej wody i obiegu 
powrotnego. Nagrzewnica wyposażona jest 
w zabezpieczenie przed zamarznięciem.

Uwaga: Obieg wody zasilającej i obieg powrotny 
muszą być zaizolowane cieplnie!

Schemat poglądowy - nagrzewnica wodna powietrza nawiewanego

 

+

A

B

C

D

EF

A Wywiew D Wylot (do otoczenia)
B Nawiew E Czujnik T1
C Wlot (powietrze świeże) F Czujnik T2

Nagrzewnice wodne powie-
trza nawiewanego
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•		Należy	umieścić	dwa	fabrycznie	zamontowane	
czujniki Pt-1000 – za i przed nagrzewnicą – 
w odległości 50 cm od jej powierzchni.

•		Uwaga!	należy	upewnić	się,	że	czujniki	umiesz-
czono zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. przed 
i za nagrzewnicą w kanale powietrznym. Jeżeli 
czujniki są źle ustawione, nagrzewnica nie 
będzie działała poprawnie.

•		W	celu	montażu	czujników	należy	wywiercić	
w kanale otwory o średnicy 8 mm i założyć 
w nich dołączone do zestawu gumowe tuleje, 
a następnie włożyć przez nie czujniki do wnę-
trza kanału.

•		Czujniki	należy	przytwierdzić	do	rury	
za pomocą taśmy do izolacji wentylacji, 
a następnie założyć izolację na resztę układu 
kanałów i nagrzewnicę.

Zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza

•		Nagrzewnicę	wodną	podłącza	się	w	sposób	
przedstawiony na poniższym schemacie.

•		Zawór	sterujący	nagrzewnicy	wodnej	jest	całko-
wicie otwarty w chwili dostawy, co umożliwia 
jej napełnienie bez zasilania energią elek-
tryczną.

•		Zaleca	się	montaż	filtra	zanieczyszczeń	w	ukła-
dzie oraz umieszczenie zaworów odcinających 
jak najbliżej nagrzewnicy – ułatwi to późniejszą 
konserwację urządzenia.

•		Śruba	odpowietrzająca	musi	znajdować	się	
w najwyżej położonym punkcie instalacji.

•		Układ	należy	zalać	wodą,	jednocześnie	odpo-
wietrzając go – wówczas nagrzewnica jest 
gotowa do pracy.

•		Obieg	ciepłej	wody	do	nagrzewnicy	i	obieg	
powrotny powinien być izolowany  
cieplnie, aby uniknąć pęknięcia spowodowa-
nego zamarzaniem.

•		Nagrzewnica	musi	zostać	umieszczona	w	odle-
głości 500 mm od powierzchni jakiegokolwiek 
elementu układu kanałów (załomów, filtrów 
zewnętrznych i samej centrali).

•		Nagrzewnicę	instaluje	się	na	kanale	nawiewnym	
za centralą rekuperacyjną.

•		Nagrzewnica	jest	wyposażona	w	fabryczną	 
izolację cieplną i nie wymaga dodatkowego  
izolowania.

•		Należy	upewnić	się,	że	nagrzewnica	jest	usta-
wiona zgodnie z kierunkiem przepływu powie-
trza. Strzałka na obudowie nagrzewnicy musi 
być skierowana zgodnie z przepływem powie-
trza w układzie. 

•		Nagrzewnica	jest	przeznaczona	do	montażu	
w poziomie, ale można ją zainstalować  
w pionie, jeżeli wyrzut z niej jest bezpieczny,  
zaś kierunek przepływu powietrza jest  
„z dołu do góry”.

lokalizacja czujników

Połączenia hydrauliczne 
nagrzewnic wodnych

lokalizacja nagrzewnic  
wodnych

45 mm





 

 Tuleja gumowa
 Izolacja
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Schemat	połączeń	-	nagrzewnice	wodne	powietrza	nawiewanego
 Dostawa OWK Dostawa Danfoss

 

M

A

A

B

C

D

E

F

GH
I

J

230 V
50 Hz

Po napełnieniu nagrzewnicy wodnej i jej odpo-
wietrzeniu należy wykonać połączenia elek-
tryczne. W tym celu należy podłączyć dostar-

czoną wtyczkę kabla zasilania do nagrzewnicy 
oraz podłączyć nagrzewnicę do centrali wentyla-
cyjnej za pomocą kabla komunikacyjnego.

Połączenia elektryczne  
i komunikacja danych.

Schemat poglądowy - nagrzewnica wodna

 Centrala rekuperacyjna CCM Z-Wave Sterownik Air Dial 

 





230 V, 50 Hz

Czynności instalacyjne – gniazdo szeregowe centrali rekuperacyjnej

1. 2. 3. 

Kable komunikacji   
i skręcone w pary (tego samego koloru).

Izolację można obkurczyć po skręceniu. Skręcone przewody należy podłączyć do gniazd 
centrali - por. pkt 4.

4. 

a
b c

d e
f

5. 6.

 

Kolorystyka:
a. Biały/pomarańczowy
b. Pomarańczowy
c. Czarny
d. Biały/niebieski
e. Niebieski
f. Zdjąć zworę z zacisków 5 i 6.

Wsunąć gniazdo do złącza  
w centrali. Po maksymalnie czterech minutach 
sterownik  
Air Dial wykryje podłączoną nagrzewnicę i 
zapisze ją  
w systemie.

Wybrać nagrzewnicę, która będzie używana oraz 
tryb - “Komfort” (stała temperatura nawiewu, 
zalecany w normalnych warunkach) lub
“Grzanie” (jedynie w przypadku gdy nagrzew-
nica jest jedynym źródłem ciepła  
w budynku - Domy Pasywne).

 Kabel komunikacji pomiędzy CCM  
i centralą.

 Kabel komunikacji łączący nagrzewnicę 
z centralą rekuperacyjną (dostarczany 
wraz z nagrzewnicą).

 Nagrzewnica wodna

Nagrzewnice – wskazówki montażowe 

A Zawory odcinające (zalecane)

B  Czujniki PT 1000 instaluje się w kanale i przewodzie 
nawiewu w sposób przedstawiony na rysunku

C Śruba odpowietrzająca (zalecana) 

D Pompa obiegowa (instalacja CO)

E  Naczynie wzbiorcze (powinno być 
już zainstalowane w układzie CO)

F  Wszelkie sygnały sterowania do rozpoczęcia grzania 
są przekazywane przez przekaźnik beznapięciowy 

G Nagrzewnica

H Zawór sterujący z napędem

I  Filtr zanieczyszczeń

J  Układ centralnego ogrzewania 
– maksymalna temperatura przepływu – 85°C 
– minimalna różnica ciśnień – 0,2 bar 
– maksymalna różnica ciśnień – 4,0 bar 
– maksymalny poziom ciśnienia – PN 6
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Jeżeli układ centralnego ogrzewania jest wypo-
sażony w regulator pogodowy, zaleca się zasto-
sowanie beznapięciowego sygnału rozpoczęcia 
grzania.
Sygnał ten jest prowadzony od sterowania 
nagrzewnicy do układu centralnego ogrzewania 
za pomocą dodatkowego przekaźnika (przekaź-

nik sterowania nie jest beznapięciowy i dlatego 
musi być zastąpiony przekaźnikiem zewnętrz-
nym).
Sterownik nagrzewnicy znajduje się pod płytką 
stalową z przodu nagrzewnicy.

Sygnał rozpoczęcia 
grzania dla syste-
mów c.o. z regulato-
rem pogodowym

+-

21
27 28

NO

230 V

A
B C

D
E

A Modbus.
B Zacisk sygnału rozpoczęcia 

grzania 27/28 230 V, 
4 A (nie jest beznapięciowy).

C Przekaźnik półprzewodnikowy.

D Zewnętrzny przekaźnik dodat-
kowy (np. Hager 110 ES)
– nie dostarczony z produktem 
Danfoss.

E Zaciski sygnałów rozpoczęcia 
grzania  
w układzie CO.

Nagrzewnice – wskazówki montażowe 
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Uwaga! Pompa obiegowa jest zasilana prądem z przewodu podłączonego do obsługiwanej nagrzewnicy.

Nagrzewnica/chłodnica  
geotermalna w systemie  
Danfoss Air. Schemat  
podłączenia do wymiennika 
glikolowego

Nagrzewnice – wskazówki montażowe 

 

+/-A

B C

D

E F

G

H1H2

I

J
K

L M
N

O

P

Q

A: Wywiew

B: Nawiew

C: Wylot (do otoczenia)

D: Kabel komunikacji

E: Sterowanie

F: Zasilanie elektryczne pompy obiegu

G: Powietrze świeże

H1: Czujnik T1

H2: Czujnik T2

I: Filtr wstępny (akcesorium - zalecany)

J:  Spust skroplin 3/8” RG (zaleca się instalację syfonu, np. 

syfonu Danfoss Air (akcesorium))

K:  Zawór zamykający, nie dostarczany przez firmę Danfoss

l:  Zbiornik przelewowy, nie dostarczany przez firmę Danfoss

M:  Śruba odpowietrzająca, nie dostarczana przez firmę Danfoss

N:  Zawór bezpieczeństwa 2,5 - 3 bary, nie dostarczany przez 

firmę Danfoss

o:  Zestaw do zalewania czynnikiem pośredniczącym, DN 20, 

zawiera 2 zawory odcinające oraz złącza zalewania  

i powrotu cieczy, a także filtr zanieczyszczeń. Dostarczany 

w całości i zabezpieczony izolacją (akcesorium)

P:  Pompa obiegu, 400 - 800 l/h, nie dostarczana przez firmę 

Danfoss

Q: Rura podziemna 80 - 200 m

LEGENDA:
1 – pompa ciepła; 10 – zasilanie c.o.; 11 – powrót c.o.; 12 – ciepła woda użytkowa; 13 – zimna woda użytkowa;  30 – grupa bezpieczeństwa c.o. 31 – grupa bezpieczeństwa 
c.w.u. 32 – zespół napełniania i odpowietrzania obiegu; 35 – pompa obiegowa nagrzewnicy/chłodnicy geotermalnej; 50 – czujnik temperatury zewnętrznej; 59 – przeponowe 
naczynie wzbiorcze; 80, 82 – zawór odcinający; 83, 85 – zawór zwrotny; 86 – zawór bezpieczeństwa obiegu dolnego źródła; 91 – filtr z zaworem kulowym; 119 – nagrzewnica/
chłodnica geotermalna

8083

Zasilenie

Powrót

z.w.u.

c.w.u.

Obieg grzewczy

91

1

Pompa ciepła 
 Danfoss 
DHP-H 

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

50

59

86

80

32

30 31

85

80
81

35

119

10

11

13

12

82

Nagrzewnica geotermalna 
w układzie z pompą ciepła 
Danfoss DHP-H
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•		Nagrzewnica	musi	zostać	umieszczona	w	odle-
głości 500 mm od powierzchni jakiegokolwiek 
elementu układu kanałów (załomów, filtrów 
zewnętrznych i samej centrali rekuperacyjnej).

•		Nagrzewnicę	geotermalną	instaluje	się	w	kanale	
powietrza świeżego.

•		Nagrzewnica	jest	wyposażona	w	fabryczną	izo-
lację cieplną i nie wymaga dodatkowego izolo-
wania.

•		Należy	upewnić	się,	że	nagrzewnica	jest	usta-
wiona zgodnie z kierunkiem przepływu powie-
trza. Strzałka na obudowie nagrzewnicy musi 
być skierowana zgodnie z przepływem powie-
trza w układzie. 

•		Nagrzewnica	geotermalna	jest	przeznaczona	
do montażu w pozycji poziomej i można 
ją instalować wyłącznie poziomo względem 
spustu skroplin.

•		Orientacja	nagrzewnicy	musi	być	pozioma	–	
należy ustawić poziom za pomocą poziomicy.

•		Do	spustu	skroplin	należy	bezwzględnie	podłą-
czyć syfon – patrz ilustracja obok.

•		Należy	umieścić	dwa	fabrycznie	zamontowane	
czujniki Pt-1000 za i przed nagrzewnicą w odle-
głości 50 cm od jej powierzchni.

•		Uwaga!	Należy	upewnić	się,	że	czujniki	umiesz-
czono zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. przed 
i za nagrzewnicą w kanale powietrznym. Jeżeli 
czujniki są źle ustawione, nagrzewnica nie będzie 
działała poprawnie.

•		W	celu	montażu	czujników	należy	wywiercić	
w kanale otwory o średnicy 8 mm i założyć 
w nich dołączone do zestawu gumowe tuleje 
a następnie włożyć przez nie czujniki do wnę-
trza kanału.

lokalizacja nagrzewnic 
geotermalnych

lokalizacja czujników

45 mm





Zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza

 

 Tuleja gumowa
 Izolacja
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•		Czujniki	należy	przytwierdzić	do	rury	
za pomocą taśmy do izolacji wentylacji, 
a następnie założyć izolację na resztę układu 
kanałów i nagrzewnicę.

•		Przed	rozpoczęciem	prac	ziemnych	należy	uzy-
skać stosowne pozwolenia na budowę! Zale-
camy skontaktować się z fachowym podwyko-
nawcą i uzyskać od niego pełną ofertę cenową 
na ułożenie rur grzewczych i doprowadzeń 
do budynku.

•		Przed	rozruchem	instalacji	należy	poddać	ją	pró-
bie ciśnieniowej. W tym celu należy zatrudnić 
uprawnionego instalatora.

•		Należy	uzyskać	wszelkie	mapy	i	informacje	
dotyczące obszaru prac ziemnych oraz spraw-
dzić je pod kątem występowania ciągów 
i uzbrojenia (tj. wodociągów, kabli elektrycz-
nych, gazociągów, kanalizacji itd.), aby uniknąć 
ich zniszczenia.

Przed rozpoczęciem instalacji
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Nagrzewnice – wskazówki montażowe 

W celu obliczenia długości rur wymaganych 
do wykonania instalacji można skorzystać 
z poniższego wykresu. Należy znać wydatek 
powietrza oraz rodzaj gleby, aby oszacować 
odpowiednią długość rur. Im gleba jest bardziej 
piaszczysta i sucha, tym mniej ciepła można 
z niej pobrać. Wymaga to ułożenia dłuższej insta-
lacji rurowej niż w przypadku gleb bardziej wil-
gotnych. Jeżeli istnieją wątpliwości co do typu 

gleby, należy założyć, iż jest piaszczysta – dodat-
kowy koszt ułożenia kilku metrów więcej rur nie 
wpłynie znacząco na łączny koszt wykonania 
instalacji.

Wydatek powietrza w układzie powinien być 
równy wymaganej wartości znamionowej lub 
nieco wyższy, co zwiększy wydajność chłodzenia 
w okresie letnim.

Wymiarowanie rur 
podziemnych

Wymagane długości rur

 
[m3/h]
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A: Gleba sucha, piaszczysta (15 W/m2)
B: Gleba zwykła (20-30 W/m2)

•		Rury	podziemne	powinny	mieć	średnicę	40	mm.

•		Rury	należy	układać	na	głębokości	co	najmniej	
1,5 metra.

•		Rozstaw	między	ciągami	rur	wynosi	1	metr	
od ich osi wzdłużnych.

•		Najwyższy	punkt	instalacji	podziemnej	musi	
znajdować się bezpośrednio przy budynku, 
co umożliwi sprawne odpowietrzanie układu.

•		Zalecany	skład	czynnika	pośredniego:	roztwór	
glikolu etylenowego lub alkoholu izopropylo-
wego zapewniający ochronę przed zamarzaniem 
na poziomie co najmniej -20 °C.

Powyższa ilustracja przedstawia sposób układania 
rur w wykopach:
Odległość między osiami wzdłużnymi .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  – min. 1000 mm
Głębokość   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  – min. 1500 mm

Układanie poziomego  
wymiennika gruntowego

Ilustracja po lewej przedstawia sposób doprowa-
dzenia instalacji gruntowej do budynku.

Ostatnie 1,5 m rury należy zabezpieczyć porowa-
tym materiałem izolacyjnym.

UWAGA! Zasilanie oraz powrót nagrzewnicy 
geotermalnej również muszą być zaizolowane! 

100-300mm

1500mm

A

A: Izolacja porowata

 

 Tuleja gumowa
 Izolacja
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Przed zalaniem czynnikiem niezamarzającym, 
układ należy przepłukać i poddać próbie wodnej.
Następnie instalację opróżnia się z wody i zalewa 
wybranym czynnikiem.
Zalecamy zastosowanie zestawu do napełniania, 
który ułatwi wykonanie tej operacji, a także
opróżnienie układu.

Kompletny zestaw można zamówić w Danfoss pod 
numerem katalogowym 086U6006 (Dn 20).

Natężenie przepływu pompy powinno zawierać 
się w przedziale 400 – 800 l/h w zależności od dłu-
gości rur podziemnych (większa długość wymaga 
większego natężenia przepływu).

Zalewanie instalacji  
czynnikiem niezamarzającym

Połączenia  
elektryczne

Schemat poglądowy - nagrzewnica geotermalna
 Centrala rekuperacyjna CCM Z-Wave Sterownik Air Dial

 





230 V, 50 Hz

 
Czynności instalacyjne – gniazdo szeregowe centrali rekuperacyjnej

1.

 

2.

 

3.

 

Kable komunikacji   
i skręcone w pary (tego samego koloru).

Izolację można obkurczyć po skręceniu. Skręcone przewody należy podłączyć do gniazd 
jednostki - por. pkt 4.

4.

 

a
b c

d e
f

5.

 

Kolorystyka:
a. Biały/pomarańczowy
b. Pomarańczowy
c. Czarny
d. Biały/niebieski
e. Niebieski
f. Zdjąć zworę z zacisków 5 i 6.

Wsunąć gniazdo do centrali.  
Po maksymalnie czterech minutach sterownik 
Air Dial wykryje podłączoną nagrzewnicę i 
zapisze ją  
w systemie.

 Kabel komunikacji pomiędzy CCM  
i centralą.

 Kabel komunikacji łączący nagrzewnicę  
z cenralą rekuperacyjną (dostarczany 
wraz z nagrzewnicą).

 Nagrzewnica geotermiczna.
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Charakterystyki przepływowe 
nagrzewnic Danfoss

Krzywa straty ciśnienia w obiegu wody/czynnika pośredniczącego dla nagrzewnicy wodnej 
W-AH 250 i nagrzewnicy geotermalnej Geo 250

 

Krzywa wydajności w obiegu powietrza– nagrzewnica wodna
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System kanałów elastycznych Air Flex – praktyczne wskazówki

Podczas doboru elementów systemu Danfoss Air 
Flex należy kierować się kilkoma zasadami:

1)  Zalecamy aby całkowite opory instalacji po stro-
nie nawiewnej (czerpnia + nawiew) nie przekra-
czały 100 Pa

3)  Zalecane maksymalne długości odcinka rury 
Flex w zależności od przepływu objętościo-
wego powietrza

Przepływ przez
rurę FLEX

Maksymalna  
długość rury

≤ 25 m3/h 16 m

25 - 30 m3/h 13 m

4)  Zaleca się aby różnica między najdłuższym  
i najkrótszym odcinkiem rury podłączonym  
do tego samego rozdzielacza nie przekraczała 
10 m.

5)  Minimalna zalecana długość odcinka rury Flex 
w systemie to 5 m.2)  Zalecamy aby całkowite opory instalacji po stro-

nie wywiewnej (czerpnia + nawiew) nie przekra-
czały 100 Pa

Zalecenia ogólne

+ = 100 Pa

Powietrze  
świeże

(czerpnia)

Nawiew 

+ = 100 Pa

Wyciąg Wyrzutnia

Zalecamy montaż rozdzielacza w bezpośredniej bli-
skości centrali rekuperacyjnej lub w miejscu wynikają-
cym z rysunku rozmieszczenia elementów (jeżeli 
został dostarczony). Rysunek rozmieszczenia elemen-
tów instalacji powinien być wykorzystywany jedynie 

jako wskazówka. Jeżeli lokalizacja rozdzielacza wyni-
kająca z rysunku jest utrudniona lub gdy rozdzielacz 
koliduje z innymi Instalacjami w budynku, można go 
przenieść tak, aby nie komplikować instalacji.

Wybór lokalizacji 
rozdzielacza

Rozdzielacz umieszczony w izolacji podłogi przed wylaniem 
betonu.

Rozdzielacz umieszczony pod sufitem. 
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System kanałów elastycznych Air Flex – wskazówki montażowe 

Pomiędzy centralą rekuperacyjną a rozdzielaczem 
powinien zostać zamontowany tłumik dźwięku. 
Tłumik powinien być dopasowany do średnicy 
kanału podłączonego do centrali. Zaleca się mon-
taż tłumików o długości 600 mm.

Dotyczy to zarówno rozdzielacza nawiewnego 
jak i wywiewnego.

Aby przymocować rozdzielacz do podłoża należy 
wykorzystać dołączone uchwyty. Jeżeli nie jest 
możliwy montaż z wykorzystaniem uchwytów 
rozdzielacza, można go przymocować za pomocą 
metalowej taśmy (w takim przypadku pomiędzy 
taśmą a rozdzielaczem należy umieścić miękki 
materiał).

Wszystkie niewykorzystane króćce rozdzielacza 
należy zabezpieczyć za pomocą korków  DEC-77 
(nr katalogowy: 089F0615).

W celu montażu klapy rewizyjnej należy wyciąć  
w rozdzielaczu otwór o wymiarach:

 maks. średnica 150 mm

 maks.  150 x 150 mm

Instalacja  
rozdzielacza

Klapę rewizyjną DCH-150x150 (nr katalogowy: 
089F0643) należy przymocować do rozdzielacza 
za pomocą 4 śrub samogwintujących.
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Skrzynkę rozprężną należy przymocować do 
podłoża za pomocą dostarczonych uchwytów.

Na każdym końcu rury elastycznej Flex należy 
umieścić gumowy o-ring (nr katalogowy: 
089F0610 – pakowane po 10 sztuk). O-ring należy 
zamontować na drugim karbie końca rury.

Tak przygotowaną rurę należy podłączyć do 
króćca skrzynki rozprężnej i rozdzielacza.

Nawiewna kratka podłogowa powinna być ulo-
kowana przy ścianie.

Nawiewniki podłogowe najlepiej montować: 
• pod oknem 
• pod grzejnikiem 
•  pod kominkiem/piecem kaflowym

Należy unikać montażu kratek podłogowych:
• pod meblami
•  w pobliżu miejsc stałego lub długotrwałego 

przebywania ludzi

Skrzynkę rozprężną należy umieścić w izolacji. 
Skrzynka wyposażona jest w teleskopowy  
kołnierz, który umożliwia regulację wysokości 
(dostosowanie wysokości skrzynki do  
wykończenia podłogi). Kołnierz może zostać 
wydłużony o 100 mm.

UWAGA!
Montaż wywiewników w podłodze jest wysoce nie-
wskazany.

Wybór lokalizacji nawiewnika  
podłogowego

Instalacja  nawiewnika   
podłogowego

22
0 

- 3
20

 m
m
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Tak przygotowaną rurę należy podłączyć  
do króćca skrzynki rozprężnej i rozdzielacza.

System kanałów elastycznych Air Flex – wskazówki montażowe 

Wszystkie niewykorzystane króćce rozdzielacza  
i skrzynki rozprężnej należy zaślepić korkiem  
DEC-77 (nr katalogowy: 089F0615).







Poniższy przykład pokazuje w jaki sposób 
można zainstalować podłogową skrzynkę  
rozprężną.

 Beton
 Izolacja (EPS)
 Piasek

Rury Flex należy przeprowadzić pod materiałem 
izolacyjnym. Zalecana odległość miejsca mon-
tażu od warstwy izolacji wynosi 300 mm.

Należy przykryć końce rur kawałkiem izolacji EPS, 
którą należy przymocować. W tym przykładzie 
do mocowania wykorzystano dwa kawałki  
miękkiej stali.

Przed wylaniem betonu 

Po wykonaniu wylewki należy usunąć zabezpiecza-
jący fragment izolacji i zamontować skrzynkę  
podłogową. 
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W celu przymocowania skrzynki rozprężnej do 
podłoża należy wykorzystać dołączone uchwyty.

Przed zalewaniem skrzynki rozprężnej należy 
unieść teleskopowy kołnierz powyżej poziomu 
wykończenia podłogi. W celu utrzymania pozycji 
kołnierza należy go przymocować do skrzynki 
rozprężnej owijając połączenie taśmą. Otwór na 
kratkę należy zabezpieczyć kawałkiem izolacji, 
który należy przymocować taśmą. 

Przestrzeń  wokół skrzynki rozprężnej należy 
wypełnić materiałem izolacyjnym a następnie 
wykonać wylewkę. Po związaniu betonu można 
zwolnić teleskopowy kołnierz i opuścić go do 
poziomu wykończenia podłogi.
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W niektórych przypadkach cały otwór lub jego 
część można wypełnić lekkim kruszywem zmie-
szanym z betonem. Dzięki tej metodzie nie 
dopuścimy, podczas wykonywania wylewki, do 
przemieszczania się stosunkowo niewielkich 
fragmentów izolacji.

Po ułożeniu wykończenia podłogi należy  
wyciągnąć ruchomą część skrzynki rozprężnej  
i za pomocą 4 sprężyn listkowych zamocować  
w niej kratkę. 

Jeżeli zastosowana jest przepustnica należy 
zamontować ją pod kratką używając fabrycznych 
klipsów.

Efekt końcowy
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System kanałów elastycznych Air Flex – wskazówki montażowe 

W celu wykonania nawiewników/wywiewników 
naściennych należy wykorzystać skrzynki roz-
prężne DPGW, które są mniejsze od skrzynek 
podłogowych i mieszczą się w większości ścian 
wewnętrznych. Wymiary wszystkich elementów 
systemu Air Flex, w tym kratek DPGW można 
odczytać z katalogu systemu Air Flex.

W celu montażu kratki i przepustnicy należy 
postępować identycznie jak w przypadku  
montażu podłogowego.

Skrzynkę rozprężną należy zamontowaćw taki 
sposób, aby koniec króćca przyłączeniowego 
anemostatu był na równi ze ścianą lub sufitem.

Następnie można zamontować anemostat tak jak  
pokazano na rysunku (w tym przypadku jest to 
anemostat nawiewny).

Prawidłowo zamontowany anemostat nawiewny.

Skrzynki rozprężne i anemostaty powinny być 
zamontowane zgodnie z przeznaczeniem  
i aranżacją pomieszczeń.
Zalecane miejsca montażu anemostatów 
nawiewnych:
• w pobliżu kominka
• w pobliżu okna
• nad grzejnikiem

Należy unikać umieszczania anemostatów 
nawiewnych bezpośrednio nad miejscami sta-
łego lub długotrwałego przebywania ludzi, 
takimi jak łóżka, kanapy, stoły, biurka itd.

Zalecane miejsca montażu anemostatów 
wywiewnych:
Anemostaty wywiewne powinny być monto-
wane w pomieszczeniach „brudych”, takich jak 
kuchnia, łazienka, WC, garderoba, pralnia itd.

Jeżeli jest taka możliwość wywiewniki należy 
montować w pobliżu pryszniców, zlewów itd.

UWAGA!
Należy zwracać uwagę na wybór anemostatów 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Anemostaty 
nawiewne i wywiewne różnią się od siebie.

Wybór lokalizacji anemosta-
tów wraz ze skrzynkami  
rozprężnymi naściennymi  
i sufitowymi

Montaż anemostatów wraz ze 
skrzynkami rozprężnymi 
naściennymi i sufitowymi
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Montaż podłogowy
Należy wyciąć trasy rur w materiale izolacyjnym, 
dobierając szerokość wycięcia tak , aby umożli-
wić przeprowadzenie rury. Jeżeli nie jest to moż-
liwe, rury mogą być przymocowane do zbrojenia. 
Maksymalna odległość między punktami moco-
wania to 50-70 cm.

W celu zapewnienia najwyższej szczelności sys-
temu należy na każdym końcu rury zamontować 
gumowy o-ring. O-ring powinien zostać zamon-
towany na drugim karbie rury. Tak przygotowana 
rura Flex może być podłączana do króćców 
skrzynek rozprężnych, rozdzielaczy  i do  
łączników.

Rury mogą zostać podłączone do króćców  
rozdzielacza.

Po wsunięciu rury z uszczelką do króćca rozdzie-
lacza należy ją przymocować poprzez wciśnięcie 
przynajmniej dwóch z czterech fabrycznych 
wcięć w rozdzielaczu. Można tego dokonać na 
przykład za pomocą śrubokręta.

W celu zabezpieczenia systemu przed przedostawa-
niem się betonu, kurzu i innych niepożądanych 
zanieczyszczeń, należy zaślepić wszystkie niewyko-
rzystane króćce rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych. 
Jeżeli system nie będzie wykorzystywany od razu po 
wykonaniu, rury powinny być również zaślepione, co 
zabezpieczy je przed akumulacją wilgoci. Zaślepki 
do rur Flex są dostarczane w komplecie 10 sztuk pod 
numerem katalogowym: 089F0613. Należy unikać 
zaginania rur pod kątem ostrym, ponieważ będzie to 
powodowało znaczny wzrost oporów instalacji.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich rur należy dokładnie wyczyścić rozdzielacz poprzez króciec rury magistralnej.

Montaż rury FlEX
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W przypadku braku możliwości wykorzystania 
fabrycznych uchwytów montażowych skrzynki 
rozprężne mogą być zamocowane za pomocą 
metalowej taśmy. Istotne jest aby wszystkie rury 
były w pełni rozwinięte przed montażem w celu 
ograniczenia spadku ciśnienia w systemie.

Montaż ścienny/sufitowy
Montaż ścienny zalecany jest jedynie dla ścian 
wewnętrznych. W przypadku montażu sufito-
wego, jeżeli niezbędne jest przejście przez mem-
branę paroprzepuszczalną, należy uszczelnić 
miejsce przejścia za pomocą taśmy wodoodpor-
nej. W przypadku systemu z chłodnicą geoter-
malną należy zaizolować rury przynajmniej  
30 mm warstwą izolacji z powodu ryzyka wystą-
pienia wykraplania wilgoci. 
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Na zdjęciu widać sześć prawidłowo poprowadzo-
nych rur nad sufitem. Podczas montażu sufitu 
należy tak dobrać długość śrub aby nie uszko-
dziły one rur.

Łączenie rur za pomocą złączek
Jeżeli istnieje konieczność połączenia odcinków 
rury Flex. Można tego dokonać za pomocą 
złączki DPC – nr katalogowy: 089F0607

Każde połączenie należy uszczelnić za pomocą 
gumowego o-ringu (zakładamy na drugi  
karb rury).

Odcinki rur połączone złączkami
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Zalecamy dokładne izolowanie systemu Air Flex, 
co zabezpieczy system rekuperacji przed  
nadmiernymi stratami ciepła i wykraplaniem się 
wilgoci.

Zalecamy stosowanie izolacji o grubości  
co najmniej 100 mm w przypadku „zimnych” 
powierzchni.

Tłumienie hałasu w systemie wentylacyjnym jest 
bardzo istotne z punktu widzenia ogólnego 
komfortu użytkowników. Pomiędzy centralą   
i rozdzielaczami powinny zostać zamontowane 

tłumiki o długości 600 mm. W niektórych przy-
padkach korzystne może być zamontowanie 
tłumków na odcinkach czerpni i wyrzutni.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe oraz ścienne są 
elementami systemu wentylacyjnego widocz-
nymi z zewnątrz. W związku z tym powinny być 
dopasowane do architektury budynku.

Zalecamy montaż czerpni i wyrzutni w odległo-
ści 3 metrów od siebie przy rozstawie poziomym 
i 1 metr przy rozstawie pionowym (w tym przy-
padku wyrzutnię należy montować 1 metr nad 

czerpnią). W celu zapewnienia optymalnego 
komfortu zalecamy umieszczanie czerpni  
i wyrzutni na północnej lub wschodniej elewacji 
budynku.

UWAGA!
Wyrzutnia powinna być umieszczona: 
• powyżej najwyższego okna
•  co najmniej 1 metr od najbliższego okna.

Izolacja

Tłumienie hałasu

Wybór lokalizacji 
czerpni/wyrzutni

1 m

3 m

3 m

1 m

3 m

3 m

System kanałów elastycznych Air Flex – wskazówki montażowe 
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System kanałów elastycznych Air Flex – wskazówki montażowe 

5

Salon  
20 m2

Sypialnia 
12 m2

Kuchnia  
6 m2

Hall  
3 m2

Łazienka  
5 m2

Garderoba  
3 m2

Rekuperator Rozdzielacz

Czerpnia ścienna

1

2

RozdzielaczWyrzutnia ścienna

4 6

3

Podział pomieszczeń na „nawiewane” i „wywiewane” zgodnie z zasadami ze strony 10.

Linia wywiewu:
1. skrzynka rozprężna z anemostatem wywiewnym 100 mm (2 rury)
2. skrzynka rozprężna z anemostatem wywiewnym 100 mm (2 rury)
3. skrzynka rozprężna z anemostatem wywiewnym 125 mm (3 rury)

Linia nawiewu:
4. skrzynka rozprężna z anemostatem nawiewnym 100 mm (2 rury)
5. skrzynka rozprężna z anemostatem nawiewnym 100 mm (2 rury)
6. skrzynka rozprężna z anemostatem nawiewnym 125 mm (3 rury)

Możliwości umieszczania 
nawiewów i wywiewów

A

B

CC

A

System Danfoss Air umożliwia dystrybucję powietrza realizowaną na 3 sposoby

Poszczególne sposoby dystrybucji powietrza można stosować zamiennie.

A – Skrzynki rozprężne sufitowe 
DPV z anemostatami

B – Skrzynki rozprężne podłogowe 
DPGF z przepustnicami i kratkami

C – Skrzynki rozprężne ścienne DPGW 
z przepustnicami i kratkami
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Rodzaj pomieszczenia
Minimalny  

strumień	powietrza	
usuwanego [m3/h]

Kuchnia z oknem i kuchenką gazową lub węglową 70

Kuchnia z oknem i kuchenką elektryczną (mieszkanie do 3 osób) 30

Kuchnia z oknem i kuchenką elektryczną (mieszkanie powyżej 3 osób) 50

Kuchnia bez okna z kuchenką elektryczną 50

Łazienka (z WC lub bez) 50

WC 30

Pokój 30

Pomieszczenie pomocnicze bez okna (np. garderoba) 15

Przykład:
Weźmy pod uwagę 
dom jednorodzinny, 
którego rzut przedsta-
wiony jest na rysunku 
powyżej na następnej 
stronie.

lp. Nazwa Powierzchnia (m2) Kubatura (m3)

1 Wiatrołap 5 15 *
2 Korytarz 10 30
3 Kuchnia 10 30
4 Spiżarnia 3 9 *
5 Salon 35 105
6 Korytarz 4 12
7 Korytarz 4 12
8 Sypialnia 16 48
9 Sypialnia 20 60

10 Sypialnia 18 54
11 Łazienka 10 30
12 Pralnia 15 45
13 WC 3 9
14 Garaż 40 120 *
15 Taras 15 45 *

RAZEM: 208 624
Razem wentylowane: 145 435

* nie wentylujemy

Dobór systemu rekuperacji

Ilość powietrza świeżego dostarczanego 
z zewnątrz do budynku mieszkalnego określa 
norma:
PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budyn-
kach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej – Wymagania”

Strumień	powietrza	wentylacyjnego
Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego jest 
określona przez sumę strumieni powietrza usu-
wanego z pomieszczeń, które powinny wynosić 
co najmniej:

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji 
przepływu powietrza w pomieszczeniu, przy 
doborze instalacji rekuperacyjnej, punkty 
wywiewu powietrza należy umieszczać 
w pomieszczeniach najbardziej zanieczyszczo-
nych i zawilgoconych (kuchnia, łazienka, WC, 
pomieszczenia bez okien). Natomiast punkty 
nawiewu powietrza w pomieszczeniach, gdzie 

jest największe zapotrzebowanie na świeże 
powietrze, tj. pomieszczenia stałego przebywa-
nia ludzi.
Postępowanie zgodnie z powyższą zasadą 
zagwarantuje, że zanieczyszczenia i wilgoć będą 
usuwane bezpośrednio z pomieszczeń, w któ-
rych są wytworzone bez przedostawania się do 
pozostałych pomieszczeń.
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DOWN

1.1. Kryterium PN – ustalamy minimalny 
wywiew wg normy – sumujemy wielkości  
wywiewów z poszczególnych pomieszczeń

1.3. Kryterium wymian: 0,3–0,8 wymiany na 
godzinę (1/h)

1.2.	Kryterium	ilości	mieszkańców	– iloczyn 
ilości mieszkańców i wydatku higienicznego

Wnioski: wg normy powinniśmy dobrać centralę 
o wydatku nie mniejszym niż 110 m3/h, wg zapo-
trzebowania higienicznego 120 m3/h, a wg kryte-
rium wymiany 130 – 348 m3/h. Przyjmijmy war-
tość 200 m3/h, która spełnia wszelkie powyższe 
wymagania jednocześnie.

WYNIK: wydatek centrali to: 200 m3/h.

Centrala A2 lub W2 w zależności od planowanego 
sposobu podłączenia (pionowe czy poziome).

Mając już ustalony wg powyższych kryteriów 
wydatek centrali pozostaje nam tylko podzielić 

pomieszczenia na te, do których będziemy 
nawiewali (pomieszczenia czyste: sypialnie  
i pokoje) oraz te, z których będziemy usuwali – 
pomieszczenia brudne i wilgotne, więc: WC, 
łazienka, kuchnia i pralnia. Mając już wydatki dla 
poszczególnych pomieszczeń pozostaje nam 
przydzielić do nich właściwe anemostaty. 
Dobierając anemostat do konkretnego pomiesz-
czenia powinniśmy brać pod uwagę dwa podsta-
wowe czynniki. Pierwszym z nich jest wpływ 
nawiewnika/wywiewnika na spadek ciśnienia  
w całości instalacji - zależy nam na jego minimaliza-
cji. Drugi czynnik jest związany z hałasem i pręd-
kością przepływu powietrza przez anemostat,  

1. Ustalenie wielkości/
wydatku centrali  
rekuperacyjnej

lp. Nazwa wydatek (m3/h)

3 Kuchnia 
(z kuchenką el.) 30

11 Łazienka 50

13 WC 30

RAZEM: 110

Kubatura (m3) Mnożnik Wydatek

435 0,3 130,5 Min.

435 0,8 348 Max.

Ilość	mieszkańców Wydatek wydatek  (m3/h)

(osób) m3/h/osobę m3/h

4 30 120

Dobór systemu rekuperacji

61Dobór systemu rekuperacji



co wpływa na komfort osób przebywających  
w danym pomieszczeniu. 

Uniwersalna zasada jest taka, aby nie przekra-
czać wydatku 40 m3/h z anemostatem 100,   
oraz wydatku 70 m3/h z anemostatem 125. 
W celu wykonywania doborów systemu rekupe-
racji Danfoss Air z systemem dystrybucji powie-
trza Air Flex zalecamy korzystanie z programu 
doborowego Danfoss Air Calc.

Przykładowy dobór za pomocą programu 
został przedstawiony poniżej.

Więcej informacji na temat doborów i programu 
Air Calc można uzyskać kontaktując się z firmą 
Danfoss: 

Maciej	Rutkowski,	Koordynator	Produktu,	
email: Maciej_Rutkowski@danfoss.com;  
tel.: 22 755 06 98

Wywiew całkowity 
wydatek: 200 m3/h.            

Nawiew całkowity 
wydatek: 200 m3/h.

Dobór systemu rekuperacji

Pomieszczenie Kubatura [m3] Wydatek [m3/h] Anemostat

Kuchnia 30 60 125

Łazienka 30 60 125

Pralnia 45 50 125

WC 9 30 100

WYDATEK	CAŁKOWITY,	WYWIEW: 200

Pomieszczenie Kubatura [m3] Wydatek [m3/h] Anemostat

Salon nr 1 52,5 55 125

Salon nr 2 52,5 55 125

Sypialnia 1 48 30 100

Sypialnia 2 60 30 100

Sypialnia 3 54 30 100

WYDATEK	CAŁKOWITY,	WYWIEW: 200
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Dobór systemu rekuperacji – program Air Calc 

W oknie startowym programu 
wybieramy zakładkę „STWÓRZ 
NOWY PROJEKT”.

Wypełniamy dane projektu  
a następnie zapisujemy go na 
dysku klikając „ZAPISZ JAKO”.

Klikamy na zakładkę „DOBÓR” 
a następnie „WYWIEW”  
– będziemy tutaj dodawać 
pomieszczenia, z których 
powietrze będzie usuwane.

Dobór systemu Danfoss Air za pomocą programu AirCalc – krok po kroku
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Dobór systemu rekuperacji – program Air Calc 

Wprowadzamy wydatek 
powietrza dla tego pomiesz-
czenia w polu „PRZEPŁYW”,  
a następnie wybieramy 
skrzynkę rozprężną do wpro-
wadzonego pomieszczenia  
i klikamy „OK”. Do skrzynki roz-
prężnej automatycznie zostaje 
dobrany anemostat.

Dodajemy nowe pomieszcze-
nie klikając symbol „+” i wpro-
wadzamy jego nazwę.
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Następnie wprowadzamy 
liczbę rur biegnących do tej 
skrzynki rozprężnej, odległość 
skrzynki rozprężnej od roz-
dzielacza oraz liczbę kolan  
90 stopni, które mogą się  
pojawić na rozpatrywanym 
odcinku.

W analogiczny sposób doda-
jemy kolejne pomieszczenia,  
z których powietrze będzie 
usuwane. Zgodnie z analizo-
wanym przykładem będą to: 
Łazienka, Pralnia i WC.   
Po wprowadzeniu pomiesz-
czeń klikamy przycisk „DALEJ”.

Dobór systemu rekuperacji – program Air Calc 

W rezultacie otrzymujemy przepływ w m3/h 
przez pojedynczą rurę, oraz spadek ciśnienia.  
Po wprowadzeniu pomieszczenia w górnym 

lewym rogu pojawi się sumaryczny wydatek  
w części wywiewnej, który będzie się zwiększał 
przy dodawaniu kolejnych pomieszczeń.
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Kolejnym krokiem będzie 
przypisanie pomieszczeń do 
odpowiednich rozdzielaczy. 
Wybieramy ilość rozdzielaczy  
wywiewnych i klikamy przy-
cisk „ DALEJ”. W omawianym 
przypadku będzie to jeden 
rozdzielacz wywiewny.

Następnie należy przypisać 
wprowadzone wcześniej 
pomieszczenia do rozdziela-
cza. Nadajemy mu nazwę, oraz 
wybieramy jego typ klikając 
na zakładkę wyboru.

Po wybraniu rozdzielacza 
wywiewnego klikamy przycisk 
„DALEJ”.

Dobór systemu rekuperacji – program Air Calc 
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Definiujemy średnicę rury 
magistralnej łączącej wybrane 
rozdzielacze z centralą rekupe-
racyjną oraz określamy jej dłu-
gość i liczbę kolan 90 stopni. 
Jeżeli na tym odcinku pojawią 
się dodatkowe urządzenia, 
możemy wpisać ręcznie ich 
spadek ciśnienia.  Klikamy 
przycisk „DALEJ”.

Program wyświetla podsumo-
wanie pomieszczeń, z których 
powietrze będzie usuwane, 
podając jednocześnie liczbę 
obrotów na poszczególnych 
anemostatach (Pre-balancing). 
Klikamy przycisk „DALEJ”.

Postępujemy analogicznie 
definiując pomieszczenia  oraz 
rozdzielacze w części nawiew-
nej instalacji.

Dobór systemu rekuperacji – program Air Calc 
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Na odcinku łączącym rozdzie-
lacze nawiewne z rekuperato-
rem możemy dodać nagrzew-
nicę powietrza nawiewanego.  

Dobór systemu rekuperacji – program Air Calc 
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Zestawienie pomieszczeń, do 
których powietrze będzie  
nawiewane.

Kolejnym krokiem będzie zde-
finiowanie średnicy rury magi-
stralnej biegnącej od rekupe-
ratora do wyrzutni, jej 
długości oraz liczby kolan 90 
stopni, jak również zdefinio-
wanie średnicy wyrzutni  jej 
spadku ciśnienia. Spadek 
ciśnienia na odcinku magi-
stralnym będzie automatycz-
nie obliczony przez program.

Wprowadzamy dane dla 
czerpni powietrza, jednocze-
śnie definiując nagrzewnicę 
wstępną powietrza (jeżeli ma 
być zastosowana)*.

* W celu zapewnienia ciągłej pracy  
systemu przez cały rok, zalecamy  
stosowanie nagrzewnic wtępnych.

Dobór systemu rekuperacji – program Air Calc 
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Definiujemy  rodzaj rozpatry-
wanego budynku, oraz wpro-
wadzamy jego powierzchnię. 
W omawianym przykładzie 
jest to dom jednokondygna-
cyjny o powierzchni użytko-
wej  145 m2.

Określamy sposób montażu 
centrali rekuperacyjnej.

W rezultacie program dobiera 
odpowiednią centralę rekupe-
racyjną, która spełnia wszyst-
kie podane przez nas kryteria. 
W omawianym przypadku 
będzie to centrala Danfoss  
Air w2.

Dobór systemu rekuperacji – program Air Calc 
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Dobór systemu rekuperacji – program Air Calc 

Wybieramy akcesoria dodat-
kowe wpisując ilości, które  
mają być dołączone do listy 
materiałów.

Po zatwierdzeniu wyboru akce-
soriów program wyświetli kom-
pletne obliczenia dotyczące 
maszyny rekuperatora, tzn. cał-
kowity wydatek powietrza dla 
nawiewu i wywiewu, całkowity 
spadek ciśnienia w części 
nawiewnej i wywiewnej instala-
cji, przewidywane ustawienia 
początkowe wentylatorów, oraz 
przewidywaną ogólnoroczną 
konsumpcję energii. Klikamy 
na zakładkę „RAPORTY”  
i wybieramy pole „RAPORT”.

Zaznaczamy interesujące nas 
pola i klikamy na „GENERUJ 
RAPORT” i zapisujemy  
go na dysku.
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Strona 1
Wyniki doboru powinny byc traktowane jedynie jako wskazówki, poniewaz moga byc rózne dla róznych instalacji. Danfoss rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty poniesione na skutek uzywania tego programu.

Danfoss Air
Fresh air - Any time

Danfoss AirCalc
Wersja - 1.2.7

Informacje o projekcie
Nazwa projektu: Przyklad

Nazwa pliku projektu: Przyklad

Data utworzenia projektu: 30/12-2011 10:45:15

Projekt stworzony przez: Jan Kowalski

Opis projektu: Dobór systemu rekuperacji do przykladu z
Poradnika Instalatora Danfoss

Nazwa klienta: Piotr Kwiatkowski

Ulica: Kolorowa

Adres klienta: 00-000
Strona 1

Wyniki doboru powinny byc traktowane jedynie jako wskazówki, poniewaz moga byc rózne dla róznych instalacji. Danfoss rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty poniesione na skutek uzywania tego programu.

Danfoss Air
Fresh air - Any time

Danfoss AirCalc
Wersja - 1.2.7

Informacje o projekcie
Nazwa projektu: Przyklad

Nazwa pliku projektu: Przyklad

Data utworzenia projektu: 30/12-2011 10:45:15

Projekt stworzony przez: Jan Kowalski

Opis projektu: Dobór systemu rekuperacji do przykladu z
Poradnika Instalatora Danfoss

Nazwa klienta: Piotr Kwiatkowski

Ulica: Kolorowa

Adres klienta: 00-000

Strona 2
Wyniki doboru powinny byc traktowane jedynie jako wskazówki, poniewaz moga byc rózne dla róznych instalacji. Danfoss rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty poniesione na skutek uzywania tego programu.

Danfoss Air
Fresh air - Any time

Wynik - CENTRALA

Klient:
Piotr Kwiatkowski
Kolorowa
00-000

Typ centrali: 089F0234 - Centrala Danfoss w2 - posiada bypass

Calkowity wydatek - NAWIEW: 200 m³/h
Calkowity wydatek - WYWIEW: 200 m³/h

Obliczony spadek cisnienia nawiew + czerpnia: 94 Pa
Obliczony spadek cisnienia wywiew + wyrzutnia: 83 Pa

Przewidywany krok wentylatora nawiewnego: 70 %
Przewidywany krok wentylatora wywiewnego: 65 %

Wartosc SFP: 987 J/m³
Calkowity pobór mocy, centrala: 55 Watt
Roczny pobór mocy, centrala: 480 kWh

Strona 2
Wyniki doboru powinny byc traktowane jedynie jako wskazówki, poniewaz moga byc rózne dla róznych instalacji. Danfoss rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty poniesione na skutek uzywania tego programu.

Danfoss Air
Fresh air - Any time

Wynik - CENTRALA

Klient:
Piotr Kwiatkowski
Kolorowa
00-000

Typ centrali: 089F0234 - Centrala Danfoss w2 - posiada bypass

Calkowity wydatek - NAWIEW: 200 m³/h
Calkowity wydatek - WYWIEW: 200 m³/h

Obliczony spadek cisnienia nawiew + czerpnia: 94 Pa
Obliczony spadek cisnienia wywiew + wyrzutnia: 83 Pa

Przewidywany krok wentylatora nawiewnego: 70 %
Przewidywany krok wentylatora wywiewnego: 65 %

Wartosc SFP: 987 J/m³
Calkowity pobór mocy, centrala: 55 Watt
Roczny pobór mocy, centrala: 480 kWh

Kompletny 
raport	z	obliczeń
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Strona 3
Wyniki doboru powinny byc traktowane jedynie jako wskazówki, poniewaz moga byc rózne dla róznych instalacji. Danfoss rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty poniesione na skutek uzywania tego programu.

Danfoss Air
Fresh air - Any time

Wyniki - WYWIEW

Klient:
Piotr Kwiatkowski
Kolorowa
00-000

Calkowity wydatek - WYWIEW: 200 m³/h
Obliczony spadek cisnienia wywiew + wyrzutnia: 83 Pa

Rozdzielacz Rozdzielacz wywiewny:

1

Kuchnia
Wydatek powietrza: 60 m³/h
Anemostat: Anemostat wywiewny - 125
Nastawa: 20 Obr
Liczba rur: 3
Dlugosc rury: 10 m

2

Lazienka
Wydatek powietrza: 60 m³/h
Anemostat: Anemostat wywiewny - 125
Nastawa: 20 Obr
Liczba rur: 3
Dlugosc rury: 10 m

3

Pralnia
Wydatek powietrza: 50 m³/h
Anemostat: Anemostat wywiewny - 125
Nastawa: 12 Obr
Liczba rur: 3
Dlugosc rury: 6 m

4

WC
Wydatek powietrza: 30 m³/h
Anemostat: Anemostat wywiewny - 100
Nastawa: 7 Obr
Liczba rur: 2
Dlugosc rury: 6 m

Strona 3
Wyniki doboru powinny byc traktowane jedynie jako wskazówki, poniewaz moga byc rózne dla róznych instalacji. Danfoss rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty poniesione na skutek uzywania tego programu.

Danfoss Air
Fresh air - Any time

Wyniki - WYWIEW

Klient:
Piotr Kwiatkowski
Kolorowa
00-000

Calkowity wydatek - WYWIEW: 200 m³/h
Obliczony spadek cisnienia wywiew + wyrzutnia: 83 Pa

Rozdzielacz Rozdzielacz wywiewny:

1

Kuchnia
Wydatek powietrza: 60 m³/h
Anemostat: Anemostat wywiewny - 125
Nastawa: 20 Obr
Liczba rur: 3
Dlugosc rury: 10 m

2

Lazienka
Wydatek powietrza: 60 m³/h
Anemostat: Anemostat wywiewny - 125
Nastawa: 20 Obr
Liczba rur: 3
Dlugosc rury: 10 m

3

Pralnia
Wydatek powietrza: 50 m³/h
Anemostat: Anemostat wywiewny - 125
Nastawa: 12 Obr
Liczba rur: 3
Dlugosc rury: 6 m

4

WC
Wydatek powietrza: 30 m³/h
Anemostat: Anemostat wywiewny - 100
Nastawa: 7 Obr
Liczba rur: 2
Dlugosc rury: 6 m

Strona 3
Wyniki doboru powinny byc traktowane jedynie jako wskazówki, poniewaz moga byc rózne dla róznych instalacji. Danfoss rezerwuje sobie prawo do
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Strona 4
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Obliczony spadek cisnienia nawiew + czerpnia: 94 Pa
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3
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Anemostat: Anemostat nawiewny - 100
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Liczba rur: 2
Dlugosc rury: 7 m

4

Sypialnia 2
Wydatek powietrza: 30 m³/h
Anemostat: Anemostat nawiewny - 100
Nastawa: 5 Obr
Liczba rur: 2
Dlugosc rury: 10 m

5

Sypialnia 3
Wydatek powietrza: 30 m³/h
Anemostat: Anemostat nawiewny - 100
Nastawa: 6 Obr
Liczba rur: 2
Dlugosc rury: 12 m
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Strona 5
Wyniki doboru powinny byc traktowane jedynie jako wskazówki, poniewaz moga byc rózne dla róznych instalacji. Danfoss rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty poniesione na skutek uzywania tego programu.

Danfoss Air
Fresh air - Any time

Informacja o wyrzutni

Spadek cisnienia od centrali do wyrzutni
Srednica kanalu: 160 mm
Dlugosc kanalów: 7 m
Liczba kolan 90°: 3
Spadek cisnienia od centrali do wyrzutni 11 Pa

Spadek cisnienia wyrzutni
Wymiar wyrzutni: 200 mm
Typ wyrzutni: NONE
Zdefiniowany spadek cisnienia: 10 Pa

Spadek cisnienia wyrzutni 10 Pa
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Strona 5
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Strona 6
Wyniki doboru powinny byc traktowane jedynie jako wskazówki, poniewaz moga byc rózne dla róznych instalacji. Danfoss rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty poniesione na skutek uzywania tego programu.

Danfoss Air
Fresh air - Any time

Informacja o czerpni

Spadek cisnienia od czerpni do centrali
Srednica kanalu: 160 mm
Dlugosc kanalów: 10 m
Liczba kolan 90°: 3
Spadek cisnienia od czerpni do centrali 14 Pa

Spadek cisnienia - nagrzewnica wstepna
Jednostka filtracyjna Danfoss: Nie
Typ nagrzewnicy wstepnej: 089F0357 - Elektryczny podgrzewacz wstepny Ø160

Spadek cisnienia - nagrzewnica wstepna: 4 Pa

Spadek cisnienia czerpni
Wymiar czerpni: 200 mm
Typ czerpni: NONE
Zdefiniowany spadek cisnienia: 10 Pa

Spadek cisnienia czerpni: 10 Pa
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Strona 7
Wyniki doboru powinny byc traktowane jedynie jako wskazówki, poniewaz moga byc rózne dla róznych instalacji. Danfoss rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty poniesione na skutek uzywania tego programu.

Danfoss Air
Fresh air - Any time

Zestawienie materialów

Nr kat: Opis Sztuk EAN
089F0626 Anemostat nawiewny - 125 2 5702420101033

089F0620 Skrzynka rozprezna -125-3x75 5 5702420100975

089F0625 Anemostat nawiewny - 100 3 5702420101026

089F0619 Skrzynka rozprezna- 100-2x75 4 5702420100968

089F0629 Anemostat wywiewny - 125 3 5702420101057

089F0628 Anemostat wywiewny - 100 1 5702420101040

089F0646 Rozdzielacz - 160-12x75, prawy 2 5702420109022

089F0360 Elektryczna nagrzewnica powietrza
nawiewanego Ø160

1 5702420101477

089F0357 Elektryczny podgrzewacz wstepny Ø160 1 5702420101446

089F0234 Centrala Danfoss w2 - posiada bypass 1 5702420094410

089F0610 Pierscien uszczelniajacy do rur elastycznych
ø75

10 5702420100876

089F0615 Zakonczenie (korek) do rozdzielaczy i skrzynek
rozpreznych

1 5702420100920

089F0607 Lacznik (mufa) do rur elastycznych ø75 10 5702420100845

089F0601 Rura elastyczna ø75 4 5702420100814

Strona 7
Wyniki doboru powinny byc traktowane jedynie jako wskazówki, poniewaz moga byc rózne dla róznych instalacji. Danfoss rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty poniesione na skutek uzywania tego programu.

Danfoss Air
Fresh air - Any time

Zestawienie materialów

Nr kat: Opis Sztuk EAN
089F0626 Anemostat nawiewny - 125 2 5702420101033

089F0620 Skrzynka rozprezna -125-3x75 5 5702420100975

089F0625 Anemostat nawiewny - 100 3 5702420101026

089F0619 Skrzynka rozprezna- 100-2x75 4 5702420100968

089F0629 Anemostat wywiewny - 125 3 5702420101057

089F0628 Anemostat wywiewny - 100 1 5702420101040

089F0646 Rozdzielacz - 160-12x75, prawy 2 5702420109022

089F0360 Elektryczna nagrzewnica powietrza
nawiewanego Ø160

1 5702420101477

089F0357 Elektryczny podgrzewacz wstepny Ø160 1 5702420101446

089F0234 Centrala Danfoss w2 - posiada bypass 1 5702420094410

089F0610 Pierscien uszczelniajacy do rur elastycznych
ø75

10 5702420100876

089F0615 Zakonczenie (korek) do rozdzielaczy i skrzynek
rozpreznych

1 5702420100920

089F0607 Lacznik (mufa) do rur elastycznych ø75 10 5702420100845

089F0601 Rura elastyczna ø75 4 5702420100814
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Na schemacie widoczne są 
systemowe rury Flex 75mm 
oraz rury łączące rekuperator 
z rozdzielaczami i czerpnią, 
oraz wyrzutnią 160 mm  
– tak jak króćce przyłącze-
niowe centrali.

75Dobór systemu rekuperacji – program Air Calc
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Danfoss	Air	w2	unit
Ø160	steel	duct
Ø160,	45	degree	elbow
Ø160,	silencer	(flexible	L=1000	(max),	preferably	with	aluminum	outer	surface)
Alternative:	A	standard	alu.	silencer	as	Lindab	type	SLU	can	be	used	-	Recomended	length	L=900	mm	
Siphon	(schematically	illustrative)
Ø160,	1500W	pre-heater
Ø160	spigots	-	Is	needed	if	no	other	product	with	female	connection	is	mounted

1

2

3

4

5

6

7

It’s	recommended	that	all	4	connections	are	insulated	with	minimum	25	mm,	even	inside	the	climate	shield	to	avoid	condensation

APPLICATION	DRAWING	FOR	W2 CERTIFICATESCertyfikaty

76 Certyfikaty
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CCeerrttiiffiiccaattee
Passive House suitable component 
For cool, temperate climates, valid until 31 December 2012 

www.passivehouse.com 

Category:  Heat recovery unit
Manufacturer: Danfoss Air 

7100 Vejle, DENMARK
Product name: Danfoss a²

This certificate was awarded based on the following 
criteria: 

Thermal comfort Θsupply air ≥ 16.5 °C  
at θoutdoor air = -10 °C 

Effective heat recovery 
rate

ηHR,eff ≥ 75%

Electric power 
consumption

Pel ≤ 0.45 Wh/m³ 

Airtightness Interior and exterior air leakage rates 
less than 3% of nominal air flow rate 

Balancing and adjustability Air flow balancing possible: yes 
Automated air flow balancing: no 

Sound insulation Sound pressure level Lp ≤ 35 dB(A) 
based on a 4 m² equivalent 
absorption area not met 
Here Lp = 51.8 dB(A) 
Unit must be installed in a separate 
building services room. 

Indoor air quality Outdoor air filter F7 
Extract air filter G4 

Frostprotection Frost protection for the heat 
exchanger with continuous fresh air 
supply down to 
ΘOutdoor air = -15 °C 

Further information can be found in the appendix of this certificate. 

Passive House Institute 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Certified for air 
flow rates of 

99-220 m³/h  

ηHR,eff 

81% 

Electric power 
consumption 

0.27 Wh/m³ 

CCeerrttiiffiiccaattee
Passive House suitable component 
For cool, temperate climates, valid until 31 December 2012 

www.passivehouse.com 

Category:  Heat recovery unit
Manufacturer: Danfoss Air 

7100 Vejle, DENMARK
Product name: Danfoss a³

This certificate was awarded based on the following 
criteria: 

Thermal comfort Θsupply air ≥ 16.5 °C  
at θoutdoor air = -10 °C 

Effective heat recovery 
rate

ηHR,eff ≥ 75%

Electric power 
consumption

Pel ≤ 0.45 Wh/m³ 

Airtightness Interior and exterior air leakage rates 
less than 3% of nominal air flow rate 

Balancing and adjustability Air flow balancing possible: yes 
Automated air flow balancing: no 

Sound insulation Sound pressure level Lp ≤ 35 dB(A) 
based on a 4 m² equivalent 
absorption area not met 
Here Lp = 56.3 dB(A) 
Unit must be installed in a separate 
building services room. 

Indoor air quality Outdoor air filter F7 
Extract air filter G4 

Frostprotection Frost protection for the heat 
exchanger with continuous fresh air 
supply down to 
ΘOutdoor air = -15 °C 

Further information can be found in the appendix of this certificate. 

Passive House Institute 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Certified for air 
flow rates of 

135 – 340 m³/h  

ηHR,eff 

83% 

Electric power 
consumption 

0.26 Wh/m³ 

CERTIFICATESCERTIFICATESCertyfikaty
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CCeerrttiiffiiccaattee
Passive House suitable component 
For cool, temperate climates, valid until 31 December 2012 

www.passivehouse.com 

Category:  Heat recovery unit
Manufacturer: Danfoss Air 

7100 Vejle, DENMARK
Product name: Danfoss a²

This certificate was awarded based on the following 
criteria: 

Thermal comfort Θsupply air ≥ 16.5 °C  
at θoutdoor air = -10 °C 

Effective heat recovery 
rate

ηHR,eff ≥ 75%

Electric power 
consumption

Pel ≤ 0.45 Wh/m³ 

Airtightness Interior and exterior air leakage rates 
less than 3% of nominal air flow rate 

Balancing and adjustability Air flow balancing possible: yes 
Automated air flow balancing: no 

Sound insulation Sound pressure level Lp ≤ 35 dB(A) 
based on a 4 m² equivalent 
absorption area not met 
Here Lp = 51.8 dB(A) 
Unit must be installed in a separate 
building services room. 

Indoor air quality Outdoor air filter F7 
Extract air filter G4 

Frostprotection Frost protection for the heat 
exchanger with continuous fresh air 
supply down to 
ΘOutdoor air = -15 °C 

Further information can be found in the appendix of this certificate. 

Passive House Institute 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Certified for air 
flow rates of 

99-220 m³/h  

ηHR,eff 

81% 

Electric power 
consumption 

0.27 Wh/m³ 

CCeerrttiiffiiccaattee
Passive House suitable component 
For cool, temperate climates, valid until 31 December 2012 

www.passivehouse.com 

Category:  Heat recovery unit
Manufacturer: Danfoss Air 

7100 Vejle, DENMARK
Product name: Danfoss a³

This certificate was awarded based on the following 
criteria: 

Thermal comfort Θsupply air ≥ 16.5 °C  
at θoutdoor air = -10 °C 

Effective heat recovery 
rate

ηHR,eff ≥ 75%

Electric power 
consumption

Pel ≤ 0.45 Wh/m³ 

Airtightness Interior and exterior air leakage rates 
less than 3% of nominal air flow rate 

Balancing and adjustability Air flow balancing possible: yes 
Automated air flow balancing: no 

Sound insulation Sound pressure level Lp ≤ 35 dB(A) 
based on a 4 m² equivalent 
absorption area not met 
Here Lp = 56.3 dB(A) 
Unit must be installed in a separate 
building services room. 

Indoor air quality Outdoor air filter F7 
Extract air filter G4 

Frostprotection Frost protection for the heat 
exchanger with continuous fresh air 
supply down to 
ΘOutdoor air = -15 °C 

Further information can be found in the appendix of this certificate. 

Passive House Institute 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Certified for air 
flow rates of 

135 – 340 m³/h  

ηHR,eff 

83% 

Electric power 
consumption 

0.26 Wh/m³ 

CERTIFICATESCERTIFICATES Certyfikaty
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CCeerrttiiffiiccaattee
Passive House suitable component 
For cool, temperate climates, valid until 31 December 2012 

www.passivehouse.com 

Category:  Heat recovery unit
Manufacturer: Danfoss Air 

7100 Vejle, DENMARK
Product name: Danfoss w1

This certificate was awarded based on the following 
criteria: 

Thermal comfort Θsupply air ≥ 16.5 °C  
at θoutdoor air = -10 °C 

Effective heat recovery 
rate

ηHR,eff ≥ 75%

Electric power 
consumption

Pel ≤ 0.45 Wh/m³ 

Airtightness Interior and exterior air leakage rates 
less than 3% of nominal air flow rate 

Balancing and adjustability Air flow balancing possible: yes 
Automated air flow balancing: no 

Sound insulation Sound pressure level Lp ≤ 35 dB(A) 
based on a 4 m² equivalent 
absorption area not met 
Here Lp = 52.6 dB(A) 
Unit must be installed in a separate 
building services room. 

Indoor air quality Outdoor air filter F7 
Extract air filter G4 

Frostprotection Frost protection for the heat 
exchanger with continuous fresh air 
supply down to 
ΘOutdoor air = -15 °C 

Further information can be found in the appendix of this certificate. 

Passive House Institute 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Certified for air 
flow rates of 

60 – 140 m³/h  

ηHR,eff 

80% 

Electric power 
consumption 

0.29 Wh/m³ 

CCeerrttiiffiiccaattee
Passive House suitable component 
For cool, temperate climates, valid until 31 December 2012 

www.passivehouse.com 

Category:  Heat recovery unit
Manufacturer: Danfoss Air  

7100 Vejle, DENMARK
Product name: Danfoss w²

This certificate was awarded based on the following 
criteria: 

Thermal comfort Θsupply air ≥ 16.5 °C  
at θoutdoor air = -10 °C 

Effective heat recovery 
rate

ηHR,eff ≥ 75%

Electric power 
consumption

Pel ≤ 0.45 Wh/m³ 

Airtightness Interior and exterior air leakage rates 
less than 3% of nominal air flow rate 

Balancing and adjustability Air flow balancing possible: yes 
Automated air flow balancing: no 

Sound insulation Sound pressure level Lp ≤ 35 dB(A) 
based on a 4 m² equivalent 
absorption area not met 
Here Lp = 51.8 dB(A) 
Unit must be installed in a separate 
building services room. 

Indoor air quality Outdoor air filter F7 
Extract air filter G4 

Frostprotection Frost protection for the heat 
exchanger with continuous fresh air 
supply down to 
ΘOutdoor air = -15 °C 

Further information can be found in the appendix of this certificate. 

Passive House Institute 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Certified for air 
flow rates of 

99 – 220 m³/h  

ηHR,eff 

81% 

Electric power 
consumption 

0.27 Wh/m³ 

CERTIFICATESCERTIFICATESCertyfikaty
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CCeerrttiiffiiccaattee
Passive House suitable component 
For cool, temperate climates, valid until 31 December 2012 

www.passivehouse.com 

Category:  Heat recovery unit
Manufacturer: Danfoss Air 

7100 Vejle, DENMARK
Product name: Danfoss w1

This certificate was awarded based on the following 
criteria: 

Thermal comfort Θsupply air ≥ 16.5 °C  
at θoutdoor air = -10 °C 

Effective heat recovery 
rate

ηHR,eff ≥ 75%

Electric power 
consumption

Pel ≤ 0.45 Wh/m³ 

Airtightness Interior and exterior air leakage rates 
less than 3% of nominal air flow rate 

Balancing and adjustability Air flow balancing possible: yes 
Automated air flow balancing: no 

Sound insulation Sound pressure level Lp ≤ 35 dB(A) 
based on a 4 m² equivalent 
absorption area not met 
Here Lp = 52.6 dB(A) 
Unit must be installed in a separate 
building services room. 

Indoor air quality Outdoor air filter F7 
Extract air filter G4 

Frostprotection Frost protection for the heat 
exchanger with continuous fresh air 
supply down to 
ΘOutdoor air = -15 °C 

Further information can be found in the appendix of this certificate. 

Passive House Institute 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Certified for air 
flow rates of 

60 – 140 m³/h  

ηHR,eff 

80% 

Electric power 
consumption 

0.29 Wh/m³ 

CCeerrttiiffiiccaattee
Passive House suitable component 
For cool, temperate climates, valid until 31 December 2012 

www.passivehouse.com 

Category:  Heat recovery unit
Manufacturer: Danfoss Air  

7100 Vejle, DENMARK
Product name: Danfoss w²

This certificate was awarded based on the following 
criteria: 

Thermal comfort Θsupply air ≥ 16.5 °C  
at θoutdoor air = -10 °C 

Effective heat recovery 
rate

ηHR,eff ≥ 75%

Electric power 
consumption

Pel ≤ 0.45 Wh/m³ 

Airtightness Interior and exterior air leakage rates 
less than 3% of nominal air flow rate 

Balancing and adjustability Air flow balancing possible: yes 
Automated air flow balancing: no 

Sound insulation Sound pressure level Lp ≤ 35 dB(A) 
based on a 4 m² equivalent 
absorption area not met 
Here Lp = 51.8 dB(A) 
Unit must be installed in a separate 
building services room. 

Indoor air quality Outdoor air filter F7 
Extract air filter G4 

Frostprotection Frost protection for the heat 
exchanger with continuous fresh air 
supply down to 
ΘOutdoor air = -15 °C 

Further information can be found in the appendix of this certificate. 

Passive House Institute 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Certified for air 
flow rates of 

99 – 220 m³/h  

ηHR,eff 

81% 

Electric power 
consumption 

0.27 Wh/m³ 

CERTIFICATESCERTIFICATES Certyfikaty
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Elementy systemu rekuperacji Danfoss Air
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z przeciwprądowym krzyżowym wymiennikiem ciepła i silnikami EC. 
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w1 
do montażu  

w pionie  
(np. na ścianie)

pomieszczenie 
techniczne przy 

180 m3/h  
– 55dB (A)

275 4x 
∅125

230 V,  
50 Hz

∅19 miękkie 
tworzywo  

(do podłączenia 
rury 3/4”)

NIE G4/G4

4 czujniki 
temperatury 

+ czujnik 
wilgotności 
względnej

1042/530/430 37 089F0233

Króciec przyłączeniowy do centrali w1* (muszą być zamawiane osobno) 089F0097

w2 
do montażu  

w pionie  
(np. na ścianie)

pomieszczenie 
techniczne przy  

260 m3/h  
– 63 dB(A)

375 4x 
∅160

230 V,  
50 Hz

∅19 miękkie 
tworzywo  

(do podłączenia 
rury 3/4”)

TAK G4/G4

4 czujniki 
temperatury 

+ czujnik 
wilgotności 
względnej

1090/590/850 45 089F0234

Króciec przyłączeniowy do centrali w2* (muszą być zamawiane osobno) 089F0098

a2

do montażu  
w poziomie  

(np. na poddaszu)

pomieszczenie 
techniczne przy  

260 m3/h  
– 54 dB(A)

375 4x 
∅160

230 V,  
50 Hz

∅19 miękkie 
tworzywo  

(do podłączenia 
rury 3/4”)

TAK G4/G4

4 czujniki 
temperatury 

+ czujnik 
wilgotności 
względnej

600/1180/580 50 089F0231

a3

do montażu  
w poziomie  

(np. na poddaszu)

(pomieszczenie 
techniczne przy  

450 m3/h  
– 61 dB(A)

500 4x 
∅250

230 V,  
50 Hz

∅19 miękkie 
tworzywo  

(do podłączenia 
rury 3/4”)

TAK G4/G4

4 czujniki 
temperatury 

+ czujnik 
wilgotności 
względnej

600/1180/780 67 089F0232

UWAGA:		Wszystkie	centrale	Danfoss	Air	dostarczane	są	wraz	z	przewodami,	sterwonikiem	
Air	Dial,	modułem	komunikacji	CCM,	uchwytami	montażowymi	(modele	w1 i w2) 
oraz króćcami przyłączeniowymi (modele a2 i a3)

    *)  Króćce przyłączeniowe do centrali w1 i w2 muszą być zamawiane oddzielnie.  
Do każdej centrali niezbędne są 4 króćce.

UWAGA: Wszystkie elementy systemu dostarczane są na adres wskazny przez zamawiającego. 



Elementy systemu rekuperacji Danfoss Air

Akcesoria i części zamienne  
do central wentylacyjnych 
Danfoss

opis opakowanie Numer 
kat.

Geotermalna nagrzewnica/chłodnica powietrza świeżego 1 szt. 089F0354

Wodna nagrzewnica powietrza nawiewanego 1 szt. 089F0355

Elektryczny podgrzewacz wstępny Ø125 
Elektryczny podgrzewacz wstępny Ø160 
Elektryczny podgrzewacz wstępny Ø250

1 szt.
089F0356  
089F0357 
089F0358

Elektryczna nagrzewnica powietrza nawiewanego Ø125  
Elektryczna nagrzewnica powietrza nawiewanego Ø160 
Elektryczna nagrzewnica powietrza nawiewanego Ø250

1 szt.
089F0359 
089F0360 
089F0361

Jednostak filtrująca FBDU 250 do nagrzewnic geotermalnych 1 szt. 089F0367

Filtry wymienne G3 do FBDU 250 - 630x300 mm 10 szt. 089F0368

Zestaw filtrów G4/G4 a2 
Zestaw filtrów G4/G4 a3 
Zestaw filtrów G4/G4 w1 
Zestaw filtrów G4/G4 w2 
Zestaw filtrów G4/F7 a2 
Zestaw filtrów G4/F7 a3 
Zestaw filtrów G4/F7 w1 
Zestaw filtrów G4/F7 w2

2 szt.

089F0236  
089F0237  
089F0238  
089F0239  
089F0240  
089F0241  
089F0242  
089F0243

Syfon do odprowadzania skroplin 1 szt. 089F0262

Moduł komunikacyjny CCM 1 szt. 089F0257

Bezprzewodowy sterownik Air Dial 
Menu w języku polskim 1 szt. 089F0258

Kabel USB do komputera PC  
wraz z oprogramowaniem 1 szt. 089F0235

Zalecamy 
zastosowanie 

nagrzewnic wstępnych 
w systemach 
rekuperacji.

Zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej zapewni zabezpieczenie 
pracy rekuperatora w warunkach zimowych.

Wybierając nagrzewnicę geotermalną dodatkowo można 
wykorzystać dolne źródło pompy ciepła lub niezależny wymiennik 

gruntowy do wstępnego schłodzenia powietrza latem. 
Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania zapewnimy najwyższy kom-

fort dla użytkowników budynku.
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Elementy systemu rekuperacji Danfoss Air

System kanałów elastycznych 
Danfoss Air Flex

UWAGA: Wszystkie elementy systemu dostarczane są na adres wskazny przez zamawiającego.

opis opakowanie Numer 
kat.

Rura elastyczna ø75 50 m 089F0601 

Łącznik (mufa) do rur elastycznych ø75 1 szt.  089F0607 

Pierścień uszczelniający do rur elastycznych ø75 10 szt. 089F0610 

Zakończenie (korek) rury elastycznej ø75 
Zakończenie (korek) do rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych 10 szt. 089F0613  

089F0615

Rozdzielacz 125-6 × 75 
Rozdzielacz 160-10 × 75 
Rozdzielacz 160-14 × 75

1 szt.
089F0616  
089F0617  
089F0618

Rozdzielacz – 160-10x75, prawy
Rozdzielacz – 160-12x75, prawy
Rozdzielacz – 125-8x75, prawy
Rozdzielacz – 125-10x75, prawy

1 szt.

089F0644
089F0646
089F0648
089F0650

Rozdzielacz – 160-10x75, lewy
Rozdzielacz – 160-12x75, lewy
Rozdzielacz – 125-8x75, lewy
Rozdzielacz – 125-10x75, lewy

1 szt.

089F0645
089F0647
089F0649
089F0651

Skrzynka rozprężna – 100-2 × 75 
Skrzynka rozprężna – 125-3 × 75 1 szt. 089F0619  

089F0620

Skrzynka rozprężna z długim kołnierzem - 100-2x75  
Skrzynka rozprężna z długim kołnierzem -125-3x75

1 szt.
1 szt.

089F0657 
089F0658

Skrzynka rozprężna – 200 × 100-2 × 75/podłogowa 
Skrzynka rozprężna – 300 × 100-3 × 75/podłogowa 1 szt. 089F0621  

089F0622

Skrzynka rozprężna – 200 × 100-2 × 75/ścienna/sufitowa 
Skrzynka rozprężna – 300 × 100-3 × 75/ścienna/sufitowa 1 szt. 089F0623  

089F0624

Anemostat nawiewny – 100 
Anemostat nawiewny – 125 1 szt. 089F0625  

089F0626

Anemostat wywiewny – 100 
Anemostat wywiewny – 125 1 szt. 089F0628  

089F0629

Kratka do skrzynki rozprężnej 200 × 100 
Kratka do skrzynki rozprężnej 300 × 100 1 szt. 089F0631  

089F0632

Przepustnica do kratki 200 × 100 
Przepustnica do kratki 300 × 100 1 szt. 089F0633  

089F0634

Uchwyt wsporrnikowy do rur elastycznych 2 × 75 
Uchwyt wspornikowy do rur elastycznych 3 × 75 1 szt. 089F0640  

089F0641

Klapa serwisowa 1 szt. 089F0643
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Cennik

Cennik



Lublin

RzeszówKraków

Katowice

Kielce

Łódź

Warszawa

Białystok

Olsztyn

Gdańsk 

Szczecin

Bydgoszcz

Poznań

Gorzów 
Wkpl.

Wrocław

Opole

Nasi przedstawiciele handlowi w całej Polsce

Jeśli chcesz dowiedzieć 
się	więcej,	zapytaj	nas:

Danfoss to również rozwiązania grzewcze: 

Pompy ciepła;
Termostaty grzejnikowe do insta lacji centralnego ogrzewania; 
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej;
Systemy sterowania instalacją cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej;
Elektroniczne regulatory temperatury;
Elektryczne systemy grzewcze.

Marianna Stępień
Menadżer regionu zachodniego

603 880 120
Tomasz Perek

603 880 945
Rafał Groblewski

603 880 136
Marek Kołodziejski

601 294 990
Gerard Cempel
603 880 113

zamówienia – faks
22 7550 922

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach bez uprze-
dzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfi kacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe  
w tym materiale są własnością odpowiednich spółek Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w broszurze mogą ulec zmianie 
jako efekt stałych ulepszeń i modernizacji naszych urządzeń.

Maciej Rutkowski
Koordynator Produktu

Systemy rekuperacji

Maciej_Rutkowski@danfoss.com

22 7550 698

Kontakty do działu technicznego:

Adam Cyganowicz
603 880 103

Dawid Kacperski
603 888 036

Dawid Golec
603 881 370

Danfoss Poland Sp. z o. o • ul.	Chrzanowska	5	•	05-825	Grodzisk	Mazowiecki
Tel.:	+	48	(22)	755	07	00	•	Fax:	+48	(22)	755	07	01	•	E-mail:	info@danfoss.com	•	www.danfoss.pl

zamówienia
22 7550 921

zgłoszenia serwisowe
22 7550 781

Andrzej Händel
Menadżer regionu południowego

603 880 137
Martyna Zasławska

603 880 112
Grzegorz Gładys
601 390 125

Iwona Dobrowolska - Syc
603 880 125

Kazimierz Trojniar
603 880 124

Cezary Pytko
Menadżer regionu centralnego

603 880 131
Andrzej Siemieniuk
603 880 138
Agata Syropolska
603 880 101
Daniel Łukasik
603 880 144

Karina Sznurczak
603 880 155

Przemysław Morawski
603 888 557


