Cennik urządzeń

Systemy recoVAIRgwarancja zdrowego klimatu.

recoVAIR

Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy.

Kanały i akcesoria

Rekuperacja
Kanały i akcesoria

Z zastrzeżeniem zmian

Warunki podane w tym cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego.
Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT.
Niniejszy cennik wraz z zamieszczonymi w nim cenami nie jest przeznaczony
dla odbiorcy końcowego, lecz służy jedynie za podstawę do obliczeń.

recoVAIR
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

Centrale wentylacyjne recoVAIR VAR

0010016049

recoVAIR VAR 150/4 R *)
wymiennik przeciwprądowo-krzyżowy; sprawność do 98%;
maksymalna wydajność 150 [m3/h]; w komplecie: cyfrowy
regulator, filtry F7 i G4, czujnik wilgotności powietrza,
przyłącza Ø150[mm] podejście powietrze zewnętrzne/
wyrzutowe prawe, wym. wys/szer/gł. 250/1400/600

8700

001001650

recoVAIR VAR 150/4 L *)
wymiennik przeciwprądowo-krzyżowy; sprawnoś do 98%;
maksymalna wydajność 150 [m3/h]; w komplecie: cyfrowy
regulator, filtry F7 i G4,czujnik wilgotności powietrza,
przyłącza Ø150[mm] podejście powietrze zewnętrzne/
wyrzutowe lewe, wym. wys/szer/gł. 250/1400/600

8700

0010016046

recoVAIR VAR 260/4
wymiennik przeciwprądowo-krzyżowy; sprawność do 98%;
maksymalna wydajność 260 [m3/h]; w komplecie: cyfrowy
regulator, filtry F7 i G4, czujnik wilgotności powietrza, bypass,
przyłącza Ø150/180[mm], wym. wys/szer/gł. 885/595/631

9 060

0010016045

recoVAIR VAR 360/4
wymiennik przeciwprądowo-krzyżowy; sprawność do 98%;
maksymalna wydajność 360 [m3/h]; w komplecie: cyfrowy
regulator, filtry F7 i G4,czujnik wilgotności powietrza, bypass,
przyłącza Ø150/180[mm], wym.wys/szer/gł. 885/595/631

9 410

0010016354

recoVAIR VAR 260/4 E
ENTALPICZNY wymiennik przeciwprądowo-krzyżowy;
sprawność do 98%; maksymalna wydajność 260 [m3/h];
w komplecie: cyfrowy regulator, filtry F7 i G4, czujnik
wilgotności powietrza,bypass, przyłącza Ø150/180[mm],
wym. wys/szer/gł. 885/595/631

11 500

0010016355

recoVAIR VAR 360/4 E
ENTALPICZNY wymiennik przeciwprądowo-krzyżowy;
sprawność do 98%; maksymalna wydajność 360 [m3/h];
w komplecie: cyfrowy regulator, filtry F7 i G4, czujnik
wilgotności powietrza, bypass, przyłącza Ø150/180[mm],
wym. wys/szer/gł. 885/595/631

11 850

Centrale wentylacyjne recoVAIR VAR

13

0020108131

calorMATIC 470/4 /**/*** Regulator modułowy, ze złączem
komunikacyjnym eBUS, dla jednego obiegu grzejnikowego,
z zegarem programującym tygodniowym, sterujący
obiegiem c.o., obiegiem c.w.u. (komfortem c.w.u./zasobnikiem
c.w.u./zasobnikiem warstwowym actoSTOR) oraz pompą
cyrkulacyjną i/lub zewnętrzną pompą c.o.* Możliwość
rozbudowy o 1 obieg grzewczy ze zmieszaniem, 1 obieg
kolektorów słonecznych i 1 zdalne sterowanie po zastosowaniu
modułów rozszerzających (VR 61/4, VR 68/3, VR 81/2).
Szczegóły kompletacji – patrz str. 146

1010

0020139895

Moduł do kotłów ze złączem eBUS, do zabudowy w kotle, dla
podłączenia rekuperatora recoVAIR VAR ****)

370

* Dostępny od lutego 2015, po wcześniejszej informacji handlowej.
** W przypadku sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej wymagany jest dodatkowo moduΠ VR 40 (moduΠ 2/7) do montażu
wewnątrz kotΠa (nr kat. 0020017744). ModuΠ VR 40 nie jest konieczny w przypadku zastosowania regulatora calorMATIC
470/4 z moduΠem VR 61/4 oraz kotła ecoVIT/4 exclusiv.
*** W przypadku ogrzewania podΠogowego należy obowiązkowo zastosować termostat przylgowy (nr kat. 009642).
**** W celu podłączenia kotła eBUS konieczny jest moduł VR32/3.

4
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recoVAIR
Kanały wentylacyjne - elementy dla powietrza zewnętrznego i wyrzutowego

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

Centrale wentylacyjne recoVAIR VAR
0020171202

VAZ S4 - Regulator 3 położeniowy + AUTO ***)

0020180801

Grzałka wstępna 0,6 [kW] dla VAR 150/4 *)

375

0020180800 Grzałka wstępna 1,0 [kW] dla VAR 260/4 *)

485

Grzałka wstępna 1,5 [kW] dla VAR 360/4 *)

520

0020180799

0020180846 Bypass dla VAR 150/4 L,R

225

250

0020180798

Wymiennik entalpiczny dla VAR 260/4 i 360/4

3470

0020184869

VAZ CO2/1 - czujnik CO2 (jakości powietrza) do
zamontowania wraz z reg. VRC 470/4 (max 2
sztuki)

1570

Wyposażenie dodatkowe do rekuperatorów recoVAIR VAR
Zestaw filtrów F7 i G4 do recoVAIR 150/4; zestaw
0020180808 zawiera 2 sztuki fitrów klasy F7 i G4 (nawiew/
wywiew)

140

Zestaw filtrów F7 i G4 do recoVAIR 260/360/4;
0020180809 zestaw zawiera 2 sztuki fitrów klasy F7 i G4
(nawiew/wywiew)

200

0020180872

Zestaw filtrów F9 i G4 do recoVAIR 150/4; zestaw
zawiera 2 sztuki fitrów klasy F7 i G4 (nawiew/
wywiew)

140

0020180873

Zestaw filtrów F9 i G4 do recoVAIR 260/360/4;
zestaw zawiera 2 sztuki fitrów klasy F9 i G4
(nawiew/wywiew)

220

0020180807

Syfon standardowy wraz z przyłączem

60

0020180806 Syfon suchy wraz z przyłaczem **)

265

Wyposażenie dodatkowe do rekuperatorów recoVAIR ( STARY MODEL 275/3 i 350/3)

0020023930

Zestaw filtrów G3 do recoVAIR 275/350/3; zestaw
zawiera 2 sztuki fitrów klasy G3 (nawiew/wywiew)

114

0020023931

Filtr G3 do bypassu recoVAIR

53

0020026061

Zestaw filtrów dokładnego oczyszczania klasa F6
do recoVAIR 275/350/3; zestaw zawiera 2 sztuki
fitrów klasy F6 (nawiew/wywiew)

270

0020026118

Filtr dokładnego oczyszczania klasa F6 do
bypassu recoVAIR

84

13

*) Zalecane w przypadku braku współpracy rekuperatora z wymiennikiem gruntowym.
**) Niezbędny dla rekuperatora z wymiennikiem entalpicznym. Dane techniczne, patrz str. 321.
***) Nie stosować z regulatorem calorMATIC 470/4.
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recoVAIR
Kanały wentylacyjne - elementy dla powietrza zewnętrznego i wyrzutowego

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

(Ø 246/160/43 mm) - elementy z EPP grubościenne, do powietrza zewnętrznego i wyrzutowego, zapobiegają
wytwarzaniu się kondensatu na zewnętrznej powierzchni elementu

0020180861

Rura z EPP grubościenna, Ø 246/160 mm, długość
1000 mm, ze zintegrowaną złączką kielichową,
do powietrza zewnętrznego i wyrzutowego,
kolor czarno-szary. Przy przyłączaniu do centrali
wentylacyjnej lub do wyprowadzenia poprzez dach
koniecznie potrzebny jest łącznik przejściowy z EPP

250

0020180863

Kolanko 90° z EPP (2x45°), grubościenne,
Ø 246/160 mm, ze zintegrowaną złączką
kielichową, kolor czarno-szary

110

0020180864

Złączka kielichowa z EPP (2 sztuki), Ø 246/160 mm
do grubościennej rury z EPP, kolor czarno-szary

70

0020180865

Łącznik przejściowy z EPP (2 sztuki),
Ø 246/160 mm do grubościennej rury z EPP do
przyłączenia do wyprowadzenia poprzez dach
i do centrali wentylacyjnej.

135

Wyprowadzenia dachowe, przepusty dachowe

13

0020050361

Pionowe wyprowadzenie dachowe, czarne,
Ø 150 mm, długość 1000 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø 180/150 mm i Ø 246/160 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 300 mm, izolowane cieplnie

495

0020130473

Pionowe wyprowadzenie dachowe, czerwone,
Ø 150 mm, długość 1000 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø180/150 mm i Ø246/160 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 300 mm, izolowane cieplnie

525

0020189015

Pionowe wyprowadzenie dachowe, czarne,
Ø 150 mm, długość 1750 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø 180/150 mm i Ø 246/160 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 550 mm, izolowane cieplnie

675

0020189023

Pionowe wyprowadzenie dachowe, czerwone,
Ø 150 mm, długość 1750 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø 180/150 mm i Ø 246/160 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 550 mm, izolowane cieplnie

710

0020180856

Uniwersalny przepust dachowy, czarny, do
wyprowadzenia dachowego czarnego , do nachyleń
dachu 25°–50°, stosowany do Ø 150/180 mm

470

0020180857

Uniwersalny przepust dachowy, czerwone, do
wyprowadzenia dachowego czerwonego, do nachyleń
dachu 25°–50°, stosowany do Ø 150/180 mm

470

Wyprowadzenie przez fasadę

6

0020189025

Wyprowadzenie poprzez fasadę z siatką
zabezpieczającą przed czynnikami pogodowymi,
czarne, Ø 160 mm, do przyłączenia grubościennej
rury z EPP, Ø 246/160 mm

245

0020189026

Wyprowadzenie poprzez fasadę z siatką
zabezpieczającą przed czynnikami pogodowymi,
białe, Ø 160 mm, do przyłączenia grubościennej
rury z EPP, Ø 246/160 mm

245
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recoVAIR
Kanały wentylacyjne - elementy dla powietrza zewnętrznego i wyrzutowego

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

Ø 286/200/43 mm - elementy z EPP grubościenne, do powietrza zewnętrznego i wyrzutowego, zapobiegają
wytwarzaniu się kondensatu na zewnętrznej powierzchni elementu

0020180866

Rura z EPP grubościenna, Ø 286/200 mm,
długość 1 000 mm, ze zintegrowaną złączką
kielichową, do powietrza zewnętrznego
i wyrzutowego, kolor czarno-szary. Przy
przyłączaniu do centrali wentylacyjnej lub
do wyprowadzenia poprzez dach koniecznie
potrzebny jest łącznik przejściowy z EPP

Kolanko 90° z EPP (2x45°), grubościenne,
0020180868 Ø 286/200 mm, ze zintegrowaną złączką
kielichową, kolor czarno-szary

290

120

0020180869

Złączka kielichowa z EPP (2 sztuki), Ø 286/200 mm,
do grubościennej rury z EPP, kolor czarno-szary

80

0020180871

Łącznik przejściowy z EPP (2 sztuki),
Ø 286/200 mm do grubościennej rury z EPP, do
przyłączenia do wyprowadzenia poprzez dach
i do centrali wentylacyjnej.

140

Wyprowadzenia dachowe, przepusty dachowe
Pionowe wyprowadzenie dachowe, czarne, Ø180
mm, długość 1000 mm, z przyłączem rury z EPP
0020050360 Ø210/180 mm i Ø 286/200 mm, z opcjonalnym
łącznikiem przejściowym, długość ponad dachem
300 mm, izolowane cieplnie.

560

0020130472

Pionowe wyprowadzenie dachowe,czerwone,
Ø180 mm, długość 1000 mm, z przyłączem
rury z EPPØ 210/180 mm i Ø286/200 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 300 mm, izolowane cieplnie

590

0020189009

Pionowe wyprowadzenie dachowe, czarne,
Ø 180 mm, długość 1750 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø 210/180 mm i Ø 286/200 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 550 mm, izolowane cieplnie

720

0020189011

Pionowe wyprowadzenie dachowe, czerwone,
Ø 180 mm, długość 1750 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø 210/180 mm i Ø 286/200 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 550 mm, izolowane cieplnie

750

0020180856

Uniwersalny przepust dachowy, czarny, do
wyprowadzenia dachowego czarnego, do nachyleń
dachu 25°–50°, stosowany do Ø 150/180 mm

470

0020180857

Uniwersalny przepust dachowy, czerwone, do
wyprowadzenia dachowego czerwonego, do nachyleń
dachu 25°–50°, stosowany do Ø 150/180 mm

470

0020180796

Wyprowadzenie poprzez fasadę z siatką
zabezpieczającą przed czynnikami pogodowymi,
czarne, Ø 200 mm, do przyłączenia
grubościennej rury z EPP, Ø 286/200 mm

380

0020189032

Wyprowadzenie poprzez fasadę z siatką
zabezpieczającą przed czynnikami pogodowymi,
białe, Ø 200 mm, do przyłączenia grubościennej
rury z EPP, Ø 286/200 mm

380

13
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recoVAIR
Kanały wentylacyjne - elementy z EPP do powietrza nawiewanego i wywiewanego *)

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

Ø180/150/15mm - Elementy cienkościenne z EPP ,do powietrza nawiewanego i wywiewanego *)
0020189045

Rura z EPP (4 sztuki), Ø 180/150 mm, długość
1000 mm, ze złączką kielichową z EPP, do
powietrza nawiewanego i wywiewanego, kolor
szary

410

0020189050

Rura z EPP (4 sztuki), Ø 180/150 mm, długość
500 mm, ze złączką kielichową z EPP,
do powietrza nawiewanego i wywiewanego, kolor
szary

300

0020189053

Kolanko 90° z EPP (4 sztuki), podzielne na 2x45°,
Ø 180/150 mm, ze złączką kielichową, kolor szary

280

0020189054

Złączka kielichowa z EPP (6 sztuk),
Ø 180/150 mm, kolor szary

135

0020180853

Złączka tulejowa wsuwana z EPP (6 sztuk),
Ø 180/150 mm kolor szary

30

Wyprowadzenia dachowe, przepusty dachowe

13

0020050361

Pionowe wyprowadzenie dachowe, czarne,
Ø 150 mm, długość 1000 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø 180/150 mm i Ø 246/160 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 300 mm, izolowane cieplnie

495

0020130473

Pionowe wyprowadzenie dachowe,czerwone,
Ø 150 mm, długość 1000 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø 180/150 mm i Ø 246/160 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 300 mm, izolowane cieplnie

525

Pionowe wyprowadzenie dachowe, czarne,
Ø 150 mm, długość 1750 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø 180/150 mm i Ø 246/160 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 550 mm, izolowane cieplnie

675

0020189023

Pionowe wyprowadzenie dachowe, czerwone,
Ø 150 mm, długość 1750 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø 180/150 mm i Ø 246/160 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 550 mm, izolowane cieplnie

710

0020180856

Uniwersalny przepust dachowy, czarny, do
wyprowadzenia dachowego czarnego, do nachyleń
dachu 25°–50°, stosowany do Ø 150/180 mm

470

0020180857

Uniwersalny przepust dachowy, czerwone, do
wyprowadzenia dachowego czerwonego, do nachyleń
dachu 25°–50°, stosowany do Ø 150/180 mm

470

Wyprowadzenie przez fasadę
Wyprowadzenie poprzez fasadę z siatką zabezpieczającą
0020050374 przed czynnikami pogodowymi, czarne, Ø 150 mm, do
przyłączenia grubościennej rury z EPP, Ø 180/150 mm

245

Wyprowadzenie poprzez fasadę z siatką zabezpieczającą
0020050375 przed czynnikami pogodowymi, białe, Ø 150 mm, do
przyłączenia grubościennej rury z EPP, Ø 180/150 mm

245

*) W niektórych warunkach mogą być stosowane do powietrza zewnętrznego i wyrzutowego.
8
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recoVAIR
Kanały wentylacyjne - elementy z EPP do powietrza nawiewanego i wywiewanego *)

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

Ø210/180/15mm - Elementy cienkościenne z EPP, do powietrza nawiewanego i wywiewanego *)
0020189035

Rura z EPP (4 sztuki), Ø 210/180 mm, długość
1000 mm, ze złączką kielichową z EPP, do
powietrza nawiewanego i wywiewanego, kolor
szary

740

0020189039

Rura z EPP (4 sztuki), Ø 210/180 mm, długość
500 mm, ze złączką kielichową z EPP, do
powietrza nawiewanego i wywiewanego, kolor
szary

490

0020189042

Kolanko 90° z EPP (4 sztuki), podzielne na
2x45°, Ø 210/180 mm, ze złączką kielichową,
kolor szary

500

0020189044

Złączka kielichowa z EPP (6 sztuk),
Ø 210/180 mm, kolor szary

190

0020189052

Złączka tulejowa wsuwana z EPP (6 sztuk),
Ø 210/180 mm, kolor szary

40

Wyprowadzenia dachowe, przepusty dachowe
Pionowe wyprowadzenie dachowe, czarne,
Ø 180 mm, długość 1000 mm, z przyłączem
0020050360 rury z EPP Ø210/180 mm i Ø 286/200 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 300 mm, izolowane cieplnie

560

0020130472

Pionowe wyprowadzenie dachowe,czerwone,
Ø 180 mm, długość 1000 mm, z przyłączem
rury z EPPØ 210/180 mm i Ø 286/200 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 300 mm, izolowane cieplnie

590

0020189009

Pionowe wyprowadzenie dachowe, czarne,
Ø 180 mm, długość 1750 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø 210/180 mm i Ø 286/200 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 550 mm, izolowane cieplnie

720

0020189011

Pionowe wyprowadzenie dachowe, czerwone,
Ø 180 mm, długość 1750 mm, z przyłączem
rury z EPP Ø 210/180 mm i Ø 286/200 mm,
z opcjonalnym łącznikiem przejściowym, długość
ponad dachem 550 mm, izolowane cieplnie

750

0020180856

Uniwersalny przepust dachowy, czarny, do
wyprowadzenia dachowego czarnego, do nachyleń
dachu 25°–50°, stosowany do Ø 150/180 mm

470

0020180857

Uniwersalny przepust dachowy, czerwone, do
wyprowadzenia dachowego czerwonego, do nachyleń
dachu 25°–50°, stosowany do Ø 150/180 mm

470

0020050371

Wyprowadzenie poprzez fasadę z siatką
zabezpieczającą przed czynnikami pogodowymi,
czarne, Ø 180 mm, do przyłączenia grubościennej
rury z EPP, Ø 210/180 mm

380

0020050372

Wyprowadzenie poprzez fasadę z siatką
zabezpieczającą przed czynnikami pogodowymi,
białe, Ø 180 mm, do przyłączenia grubościennej
rury z EPP, Ø 210/180 mm

380

13

*) W niektórych warunkach mogą być stosowane do powietrza zewnętrznego i wyrzutowego.
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recoVAIR
Kanały wentylacyjne - System kanałów okrągłych

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

Rozdzielacze i wyloty powietrza Ø 75/62 i Ø 92/75 mm
Pokrywa korpusu rozdzielacza powietrza/
kolektora zbiorczego, przyłącze Ø 210/180 mm,
z możliwością przyłączenia do rury z EPP
Ø 180/150 mm (wsunięta do przyłącza) oraz
0020050294
do rury Ø 210/180 (z wykorzystaniem złączki
kielichowej). Niezbędna przy stosowaniu
wszystkich rozdzielaczy powietrza/kolektorów
zbiorczych

0020176828

Rozdzielacz powietrza/kolektor zbiorczy do rury
okrągłej, 12 przyłączy do łącznika przejściowego,
szer. x wys. x gł.: 603x271x210 mm z montażową
osłoną zabezpieczającą, do montażu
naściennego i sufitowego, tłumiący hałas,
maksymalne natężenie przepływu powietrza
350 m3/h, nadający się do powietrznego
przewodu giętkiego Ø 75/62 mm i Ø 92/75 mm.
Użyteczne przyłącza (przy maksymalnym
całkowitym natężeniu przepływu 350 m3/h):
12 sztuk. Niezędna pokrywa korpusu rozdzielacza
powietrza/kolektora zbiorczego

880

0020176827

Rozdzielacz powietrza/kolektor zbiorczy do rury
okrągłej, 12 przyłączy do łącznika przejściowego,
szer. x wys. x gł.: 603x420x210 mm z montażową
osłoną zabezpieczającą, podwieszany w przelocie
przez sufit, tłumiący hałas, maksymalne
natężenie przepływu powietrza 350 m3/h,
nadający się do powietrznego przewodu
giętkiego Ø 75/62 mm i Ø 92/75 mm. Użyteczne
przyłącza (przy maksymalnym całkowitym
natężeniu przepływu 350 m3/h): 12 sztuk.
Łącznie 17 przyłączy przejściowych, ale można
wykorzystać tylko jedną podłużną stronę.
Niezbędna pokrywa korpusu rozdzielacza
powietrza/kolektora zbiorczego

1175

0020180814

Łącznik przejściowy do rozdzielacza powietrza/
kolektora zbiorczego ze zmianą kierunku o 90°
i przedłużkado łatwej zmiany kierunku i do
unikania uskoków

700

0020180827

Pierścienie do nastawiania natężenia przepływu
powietrza (24 sztuki) do powietrznego
przewodu giętkiego Ø 75/62 mm i Ø 92/75 mm
do zrównoważenia natężeń przepływu
w poszczególnych gałęziach przewodów
w rozdzielaczu powietrza/kolektorze zbiorczym

13

0020180833

Podłogowy wylot powietrza, z 2 przyłączami
do łącznika przejściowego, Ø 75/62 mm
i Ø 92/75 mm wraz z montażową osłoną
zabezpieczającą. Dodatkowo potrzebna jest
siatka do powietrza nawiewanego

400

0020180834

Naścienny wylot powietrza, z 2 przyłączami
do łącznika przejściowego, Ø 75/62 mm
i Ø 92/75 mm wraz z montażową osłoną
zabezpieczającą. Dodatkowo potrzebna jest
siatka do powietrza nawiewanego

480

13

10

180
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recoVAIR
Kanały wentylacyjne - System kanałów okrągłych

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

Wyposażenie dodatkowe do systemu kanałów okrągłych Ø 75/62 mm

0020180883

Przyłączeniowy łącznik przejściowy, prosty,
Ø 75/62 mm z uszczelkami, ze złączem
bagnetowym, do przyłączenia elastycznego
powietrznego przewodu giętkiego do
rozdzielacza powietrza/kolektora zbiorczego lub
do wylotu w podłodze ew. w ścianie

36

0020176829

Przyłączeniowy łącznik przejściowy, kolano
90°, Ø 75/62 mm z uszczelkami, ze złączem
bagnetowym, do przyłączenia elastycznego
powietrznego przewodu giętkiego do
rozdzielacza powietrza/kolektora zbiorczego lub
do wylotu w podłodze ew. w ścianie

150

0020180824

Elastyczny powietrzny przewód giętki (40 m)
Ø 75/62 mm wraz z kołpakami zamykającymi,
zabezpieczającymi przed pyłem przy
magazynowaniu, ze szczególnie gładką
powierzchnią, łatwy do czyszczenia, kolor szary

1000

0020176826

Kolano 90° bez cokołu mocującego, Ø 75/62 mm
z uszczelkami

55

0020176830

Kolanko 90° z cokołem mocującym, Ø 75/62 mm
z uszczelkami

57

0020176831

Złączka kielichowa do giętkiego przewodu
powietrznego Ø 75/62 mm z uszczelkami

33

0020176832

Przyłącze nawiewnika, kolano 90°, Ø 125 mm,
na dwa giętkie przewody powietrzne Ø 75/62
mm z płytą montażową, uszczelki i kołpaki
zamykające do zabezpieczenia przed pyłem
w trakcie montażu

115

0020189343

Przyłącze zaworu, proste, Ø 125 mm, na dwa
giętkie przewody powietrzne Ø 75/62 mm z płytą
montażową, uszczelki i kołpaki zamykające do
zabezpieczenia przed pyłem w trakcie montażu

155

0020142143

Kołpak zamykający (10 sztuk), Ø 75/62 mm do
elastycznego powietrznego przewodu giętkiego,
zabezpieczający przed przedostawaniem się pyłu
podczas montażu

13

0020180826

Część zamienna, zestaw uszczelniający
(10 sztuk), do powietrznego przewodu giętkiego
Ø 75/62 mm

7

13
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recoVAIR
Kanały wentylacyjne - System kanałów okrągłych

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

Wyposażenie dodatkowe do systemu kanałów okrągłych Ø 92/75 mm

0020180875

Przyłączeniowy łącznik przejściowy, prosty,
Ø 92/75 mm z uszczelkami, ze złączem
bagnetowym, do przyłączenia elastycznego
powietrznego przewodu giętkiego do
rozdzielacza powietrza/kolektora zbiorczego lub
do wylotu w podłodze ew. w ścianie

39

0020180876

Przyłączeniowy łącznik przejściowy, kolano
90°, Ø 92/75 mm z uszczelkami, ze złączem
bagnetowym, do przyłączenia elastycznego
powietrznego przewodu giętkiego do
rozdzielacza powietrza/kolektora zbiorczego albo
do wylotu w podłodze lub w ścianie

150

0020180825

Elastyczny powietrzny przewód giętki
(40 m) Ø 92/75 mm, wraz z kołpakami
zamykającymi, zabezpieczającymi przed pyłem
przy magazynowaniu, ze szczególnie gładką
powierzchnią, łatwy do czyszczenia, kolor szary

1250

0020180878

Kolano 90° bez cokołu mocującego, Ø 92/75 mm
z uszczelkami

58

0020180877

Kolano 90° z cokołem mocującym, Ø 92/75 mm
z uszczelkami

60

0020180879

Złączka kielichowa do powietrznego przewodu
giętkiego Ø 92/75 mm z uszczelkami

39

v

Łącznik przejściowy giętki, prosty do przejścia
z przewodu okrągłego Ø 92/75 mm na kanał
płaski 52x132 mm, wykonany w postaci kształtki
rurowej

95

0020180880

Przyłącze nawiewnika, kolano 90°, Ø 125 mm, na
giętki przewód powietrzny Ø 92/75 mm z płytą
montażową, uszczelki i kołpaki zamykające do
zabezpieczenia przed pyłem w trakcie montażu

80

0020180881

Przyłącze nawiewnika proste, Ø 125 mm, na
giętki przewód powietrzny Ø 92/75 mm z płytą
montażową, uszczelki i kołpaki zamykające do
zabezpieczenia przed pyłem w trakcie montażu

140

0020180822

Kołpak zamykający (10 sztuk), Ø 92/75 mm do
elastycznego powietrznego przewodu giętkiego,
zabezpieczający przed przedostawaniem się pyłu
podczas montażu

13

0020180832

Część zamienna, zestaw uszczelniający
(10 sztuk) do powietrznego przewodu giętkiego
Ø 92/75 mm

7

13

12
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recoVAIR
Kanały wentylacyjne - System kanałów płaskich 52 x 132 mm

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

Rozdzielacze i wyloty powietrza
Pokrywa korpusu rozdzielacza powietrza/
kolektora zbiorczego, przyłącze Ø 210/180 mm
z możliwością przyłączenia do rury z EPP
Ø 180/150mm (wsunięta do przyłącza) oraz
0020050294
do rury Ø 210/180 (z wykorzystaniem złączki
kielichowej). Niezbędna przy stosowaniu
wszystkich rozdzielaczy/kolektorów zbiorczych
powietrza

180

0020180842

Rozdzielacz powietrza/kolektor zbiorczy
do rury płaskiej, 14 przyłączy do łącznika
przejściowego, szer. x wys. x gł.: 603 x 271 x
210 mm z montażową osłoną zabezpieczającą,
do montażu naściennego i sufitowego,
tłumiący hałas, maksymalne natężenie
przepływu powietrza 350 m3/h, nadający się
do powietrznego przewodu giętkiego płaskiego
52x132 mm. Użyteczne przyłącza (przy
maksymalnym całkowitym natężeniu przepływu
350 m3/h): 14 sztuk. Niezbędna pokrywa korpusu
rozdzielacza/kolektora zbiorczego powietrza

1175

0020180841

Rozdzielacz/kolektor zbiorczy powietrza
do rury płaskiej, 14 przyłączy do łącznika
przejściowego, szer. x wys. x gł.: 603 x 420 x
210 mm z montażową osłoną zabezpieczającą,
podwieszany w przelocie przez sufit, tłumiący
hałas, maksymalne natężenie przepływu
powietrza 350 m3/h, nadający się do
powietrznego przewodu płaskiego 52x132
mm. Użyteczne przyłącza (przy maksymalnym
całkowitym natężeniu przepływu 350 m3/h): 14
sztuk. Niezbędna pokrywa korpusu rozdzielacza/
kolektora zbiorczego powietrza

960

0020180814

Łącznik przejściowy do rozdzielacza powietrza/
kolektora zbiorczego ze zmianą kierunku o
90° i przedłużkado łatwej zmiany kierunku i do
unikania uskoków

700

0020180843

Pierścienie do nastawiania natężenia przepływu
powietrza (24 sztuki) do powietrznego
przewodu giętkiego płaskiego 52x132 mm,
do zrównoważenia natężeń przepływu
w poszczególnych gałęziach przewodów
w rozdzielaczu powietrza/kolektorze

17

0020180847

Podłogowy wylot powietrza, z 2 przyłączami
do łącznika przejściowego, płaskiego 52x132
mm wraz z montażową osłoną zabezpieczającą.
Dodatkowo potrzebna jest siatka do powietrza
nawiewanego

280

Naścienny wylot powietrza, z 2 przyłączami do
łącznika przejściowego, płaskiego 52 x 132 mm
0020180848 wraz z montażową osłoną zabezpieczającą.
Dodatkowo potrzebna jest siatka do powietrza
nawiewanego

13

350
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recoVAIR
Kanały wentylacyjne - System kanałów płaskich 52 x 132 mm

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

Wyposażenie dodatkowe do systemu kanałów płaskich 52 x 132 mm
Przyłączeniowy łącznik przejściowy, prosty,
płaski, 52 x 132 mm z uszczelkami, ze złączem
zaciskowym, do przyłączenia elastycznego
0020180840
powietrznego przewodu giętkiego płaskiego do
rozdzielacza powietrza/kolektora zbiorczego albo
do wylotu w podłodze lub w ścianie

55

Przyłącze zaworu, kolanko 90°, Ø 125 mm,
na giętki przewód powietrzny, płaski, 52 x
0020180844 132 mm z płytą montażową, uszczelki i kołpaki
zamykające do zabezpieczenia przed pyłem
w trakcie montażu

105

0020180835

Elastyczny powietrzny przewód giętki (20
m), płaski, 52 x 132 mm wraz z kołpakami
zamykającymi, zabezpieczającymi przed pyłem
przy magazynowaniu, ze szczególnie gładką
powierzchnią, łatwy do czyszczenia, taki sam
przekrój poprzeczny, jak powietrznego przewodu
giętkiego Ø 92/75 mm, kolor szary

0020180838

Kolanko 90° poziome, płaskie, 52 x 132 mm
z uszczelkami

62

0020180837

Kolanko 90° pionowe, płaskie, 52 x 132 mm
z uszczelkami

65

0020180839

Złączka kielichowa do giętkiego przewodu
powietrznego, płaskiego, 52x132 mm
z uszczelkami

80

0020180845

Łącznik przejściowy giętki, prosty do przejścia
z przewodu okrągłego Ø 92/75 mm na kanał
płaski 52x132 mm, wykonany w postaci kształtki
rurowej

95

0020180823

Kołpak zamykający (10 sztuk), płaski,
52 x 132 mm do elastycznego powietrznego
przewodu giętkiego, zabezpieczający przed
przedostawaniem się pyłu podczas montażu

13

0020180836

Część zamienna, zestaw uszczelniający (10 sztuk)
do powietrznego przewodu giętkiego, płaskiego,
52 x 132 mm

7

13

14
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recoVAIR
Kanały wentylacyjne - System kanałów okrągłych

Nr
katalogowy

Typ

Cena netto PLN

Nawiewniki, wywiewniki, tłumiki hałasu
0020197691

Siatka do powietrza nawiewanego/wywiewanego,
Ø 125 mm, otwór okrągły, wersja: kolor biały

105

0020197692

Siatka do powietrza nawiewanego/wywiewanego,
Ø 125 mm, otwór okrągły, wersja: stal szlachetna

110

0020197693

Siatka do powietrza nawiewanego/wywiewanego,
Ø 125 mm, otwór wzdłużny, wersja: kolor biały

115

0020197694

Siatka do powietrza nawiewanego/wywiewanego,
Ø 125 mm, otwór wzdłużny, wersja: stal
szlachetna

125

0020197697

Siatka do powietrza nawiewanego, otwór okrągły
do wylotów podłogowych lub naściennych,
335x95 mm wersja: kolor biały

150

0020197698

Siatka do powietrza nawiewanego, otwór okrągły
do wylotów podłogowych lub naściennych,
335x95 mm, wersja: stal szlachetna

170

0020197695

Siatka do powietrza nawiewanego, otwór
wzdłużny do wylotów podłogowych lub
naściennych, 335x95 mm, wersja: kolor biały

115

0020197696

Siatka do powietrza nawiewanego, otwór
wzdłużny do wylotów podłogowych lub
naściennych, 335x95 mm, wersja: stal szlachetna

125

0020180821

Zestaw filtrujący G2 (12 sztuk) do zaworu
powietrza wywiewanego firmy Vaillant Ø 125 mm,
do zabezpieczenia instalacji przed zabrudzeniami

12

0020180803

Tłumik hałasu w postaci skrzynkowej, przyłącze
Ø 150 mm, dł. x szer. x gł.: 500x239x186 mm,
spełnia wymagania higieniczne wg VDI 6022.
Możliwość stosowania w centrali wentylacyjnej
VAR 150/4 VAR 260/4, VAR 260/4 E

690

0020180802

Tłumik hałasu w postaci skrzynkowej, przyłącze
Ø 150 mm, dł. x szer. x gł.: 1000 x 239 x 186 mm,
spełnia wymagania higieniczne wg VDI 6022.
Możliwość stosowania w centrali wentylacyjnej
VAR 150/4 , VAR 260/4, VAR 260/4 E

1200

Tłumik hałasu w postaci skrzynkowej, przyłącze
Ø 180 mm, dł. x szer. x gł.: 500x275x218 mm,
spełnia wymagania higieniczne wg VDI 6022.
0020180805
Możliwość stosowania w centrali wentylacyjnej
VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4,
VAR 360/4 E

800

Tłumik hałasu w postaci skrzynkowej, przyłącze
Ø 180 mm, dł. x szer. x gł. : 1000x275x218 mm,
spełnia wymagania higieniczne wg VDI 6022.
0020180804
Możliwość stosowania w centrali wentylacyjnej
VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4,
VAR 360/4 E

1420

13
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Schemat połaczeń dla powietrza nawiewanego i wywiewanego
Przewody okrągłe Ø75/62 i Ø92/75 mm

13

16
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Schemat połaczeń dla powietrza nawiewanego i wywiewanego
Przewody cienkościenne EPP Ø180/150/15 mm lub Ø210/180/15 mm

13
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17

Schemat połaczeń dla powietrza zewnętrznego/wyrzutowego *)
Przewody cienkościenne EPP Ø180/150/15 mm

13

*) Dla przewodów prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane.
18
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Schemat połaczeń dla powietrza zewnętrznego/wyrzutowego *)
Przewody cienkościenne EPP Ø210/180/15 mm

13

*) Dla przewodów prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane.
Cennik Vaillant
Z zastrzeżeniem zmian

19

Schemat połaczeń dla powietrza zewnętrznego/wyrzutowego *)
Przewody grubościenne EPP Ø246/160/43 mm

13

*) Dla przewodów prowadzonych przez pomieszczenia nieogrzewane (ryzyko wystąpienia kondensacji).
20

Cennik Vaillant
Z zastrzeżeniem zmian

Schemat połaczeń dla powietrza zewnętrznego/wyrzutowego *)
Przewody grubościenne EPP Ø286/200/43 mm

13

*) Dla przewodów prowadzonych przez pomieszczenia nieogrzewane (ryzyko wystąpienia kondensacji).
Cennik Vaillant
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