
Centrale rekuperacyjne 
Komfovent Domekt
Krótki przewodnik po rekuperacji 
dla domów jednorodzinnych.

Budujesz lub planujesz budowę domu? 
Ten poradnik jest dla Ciebie!



Czy mógłbyś oddychać bez płuc?
Twój dom też nie – rekuperator Komfovent Domekt to 
właśnie płuca Twojego domu.
Myśląc o wentylacji w domu, pierwszym skojarzeniem jest tzw. 
wentylacja grawitacyjna. Jest to najprostsze, i nadal często stoso-
wane rozwiązanie. Polega ono na wywołaniu ruchu powietrza przez 
wiatr lub różnicę między temperaturą powietrza we wnętrzu i na 
zewnątrz domu. W praktyce oznacza to, że taka wentylacja działa 
w zimę, kiedy mamy w domu znacznie wyższą temperaturę niż na 
zewnątrz (różnicę ciśnień). Wiosną czy latem, ruch powietrza zani-
ka, temperatury się wyrównują a wraz z nimi kończy się wydajna 
wentylacja grawitacyjna. Warunki zewnętrzne zaczynają działać 
na naszą niekorzyść, tj. gorące powietrze jest zaciągane do domu. 
Konsekwencją takich procesów jest wzrost stężenia CO2 w  domu, 

a więc zaczynamy się gorzej czuć – jesteśmy apatyczni i bez sił. Tyl-
ko wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – czyli popular-
na rekuperacja – zapewnia nam dostęp do świeżego powietrza, 
w sposób kontrolowany przez cały rok. Równie ważne są kwestie 
dbania o środowisko naturalne i oszczędzanie energii. Stosując wen-
tylację grawitacyjną większość energii cieplnej produkowanej przez 
nasz piec, jest marnowana - cierpi na tym środowisko, a my ponosimy 
realne straty finansowe. Mając zainstalowany w domu rekuperator 
Komfovent Domekt, możemy odzyskać nawet ponad 80% energii 
cieplnej.

3 lata
gwarancji

3 lata
gwarancji



Jakie są praktyczne plusy zastosowania rekuperatora Komfovent 
Domekt w Twoim nowym domu:

KOMFORT POD KONTROLĄ
Oddychasz cały czas świeżym 
powietrzem o niskim stężeniu C02

FILTRACJA POWIETRZA
Nie jesteś wystawiony na dzia-
łanie alergenów, pyłków roślin 
– filtr je zatrzymuje

DBASZ O ZDROWIE
Bieżąca wymiana powietrza 
ogranicza rozwój zarodników 
grzybów w domu

NIE OTWIERASZ OKIEN
Nie masz problemu z komarami, 
owadami i innymi insektami

MNIEJ KURZU W POWIETRZU
Łatwiej dbasz o czystość w domu 
ponieważ mniej kurzu znajduje 
się w powietrzu

Zdrowy 
klimat

Lepsze 
samopoczucie

CO2CO2

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
Optymalne wykorzystanie wy-
produkowanej energii cieplnej

OPTYMALNE KOSZTY INWESTYCJI
Mniejsze zapotrzebowanie na moc 
cieplną – piec o niższej mocy, brak 
komina do wentylacji grawitacyjnej

ODZYSK CHŁODU
Aby schłodzić dom potrzebujesz klimatyzacji o mniejszej mocy 
(rekuperacja odzyska chłód i rozprowadzi go po całym domu!) 
Ważne – dotyczy urządzeń z wymiennikiem obrotowym.

Oszczędność 
energii

Wentylacja grawitacyjna nic 
nie kosztuje.

O
BALAM

Y M
ITY!

Wydaje się, że skoro nie ma żadnego urządzenia 
to wentylacja grawitacyjna nic nie kosztuje. To 
nieprawda. Musimy przecież postawić komin, 
który przy zastosowaniu rekuperacji jest nam nie 
potrzebny. Po za tym, w większości nawet nie 
zdajemy sobie sprawy, jak wysoki jest koszt eks-
ploatacji, nawet sezonowego działania wentylacji 
grawitacyjnej. Aby utrzymać komfortową tem-
peraturę w domu - od jesieni do wiosny - płacimy 
przecież za paliwo do naszego pieca. A ponad 
50% energii cieplnej, którą wyprodukuje nam 
nasze źródło ciepła, jest zwyczajnie marnowane 
i bezpowrotnie ucieka przez kominy za sprawą 
wentylacji grawitacyjnej. To realnie marnowane 
pieniądze!

FAŁSZ

Jak działa rekuperacja w domu?

Świeże powietrze z zewnątrz zostaje po-
branie przez czerpnię

Całe brudne, zużyte powietrze wyrzutnią 
jest usuwane na zewnątrz budynku

Kanałami wentylacyjnymi dostaje się do rekupe-
ratora Komfovent Domekt a w nim:
• Przechodzi przez filtr klasy F7 zatrzymujący do 

65% cząsteczek ePM2,5 oraz 55% ePM1. 
• Trafia na wymiennik ciepła gdzie zostaje 

ogrzane energią cieplną odzyskaną z powie-
trza zużytego

Dodatkowo, w przy-
padku zastosowania 
wymiennika obroto-
wego, zachodzi proces 
częściowego odzysku 
wilgoci z powietrza 
zużytego - powietrze 
nie jest nadmiernie 
osuszane.

Świeże, czyste i ogrzane powie-
trze dostaje się do wszystkich 
pomieszczeń w domu

Zużyte powietrze 
zawierające CO2, kurz, 
alergeny, roztocza, 
grzyby, bakterie 
i wirusy osobnymi 
kanałami dostaje się 
do rekuperatora gdzie 
trafia na filtr wyciągowy

Następuje proces odzysku energii cieplnej, dzięki 
której znowu możemy ogrzać powietrze nawie-
wane z zewnątrz

Rekuperacja to inaczej wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. To system, którego głównym urządzeniem jest centrala wentylacyjna, 
potocznie nazywana rekuperatorem. Rekuperator zapewnia nam wymianę zużytego, brudnego powietrza z pomieszczeń, na czyste i świe-
że z zewnątrz. Co ważne, rekuperator odzyskuje ciepło z usuwanego powietrza i przekazuje je poprzez tzw. wymiennik ciepła do powietrza 
nawiewanego. W praktyce odzyskujemy nawet powyżej 80% całego ciepła, które w innym wypadku bezpowrotnie uciekło by przez komin 
wentylacyjny. Przekłada się to bezpośrednio na nasz komfort i oszczędność energii.  
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Czego możesz oczekiwać po

Będzie optymalnie odzyskiwał ciepło lub chłód przez cały rok – 
niezależnie od pogody
Liczbą, która najczęściej pojawia się w opisie rekuperatora jest tzw. % odzysku ciepła. Producenci prześcigają się kto da 
więcej. Bądźmy tutaj ostrożni i nie pozwólmy uśpić naszej czujności. Wysokie liczby (powyżej 90%) – typowe dla urządzeń 
z wymiennikami przeciwprądowymi – oznaczają CHWILOWĄ SPRAWNOŚĆ! W idealnych warunkach pracy, nasz odzysk 
będzie tak wysoki. Ale wystarczy, że temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0°C, żeby doszło do wykroplenia kondensatu 
i zamarznięcia wymiennika, sprawność drastycznie spadnie - nawet do 0! Wybierając rekuperator Komfovent Domekt R 
z wymiennikiem obrotowym mamy pewność, że sprawność odzysku ciepła będzie optymalna przez cały rok! I bę-
dzie ona na równie wysokim poziomie 80-86%!  Niezależnie od niskich temperatur zewnętrznych.

2020

rekuperatorze Komfovent Domekt

Będzie energooszczędny
Nagrzewnica wstępna, to element niezbędny przy rekuperatorach z wymiennikiem przeciwprądowym. Gwarantuje, że wymien-
nik nie będzie zamarzał, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 0°C. Niestety każde jej uruchomienie oznacza realne 
koszty. Z reguły, moc nagrzewnic wstępnych w domowych rozwiązaniach wynosi 0,5-1,5 kW! Wybierając Komfovent Domekt R 
z wymiennikiem obrotowym również ten problem przestaje nas dotyczyć – fizyka pracy rotora nie pozwala mu zamarzać, 
więc nie potrzebuje on nagrzewnicy wstępnej. Dodatkowo ważne, aby w standardzie Twoje urządzenie posiadało automatykę, 
która pozwala na bieżąco kontrolować i optymalizować wydatki, najlepiej  za pomocą aplikacji mobilnej, tak jak seria Domekt.

UWAGA! Decydując się na wymiennik przeciwprądowy zwróćmy uwagę, żeby urządzenie na pewno było wypo-
sażone w nagrzewnicą wstępną - jeśli jej nie będzie, to w przyszłości możemy bardzo żałować tej decyzji, 
szczególnie w momencie, gdy zimne powietrza zacznie nam wiać w czasie tzw. odmrażania wymiennika.

Nie będzie wysuszał powietrza w Twoim domu
Suche powietrze w domu, to częsty powód złego samopoczucia. Szczególnie zimą, kiedy powietrze ma mniejszą zawartość 
wilgoci niż latem. Często stosowanym w rekuperatorach rozwiązaniem są tzw. wymienniki krzyżowe lub przeciwprądowe. 
Ze względu na swoją budowę, mają one tendencję do przesuszania powietrza, więc zimą, oznacza to konieczność stosowa-
nia nawilżania powietrza. W rekuperatorach Komfovent Domekt stosowane jest nowocześniejsze, optymalne rozwiąza-
nie - tzw. wymienniki obrotowe (rotory), w których ten problem nie występuje. Wymiennik obrotowy w rekuperatorach 
Domekt R odzyskuje część wilgoci z powietrza wywiewanego, dbając o utrzymanie komfortowych warunków tj. wilgot-
ności powietrza na poziomie 40 - 70%. W przypadku konieczności jeszcze efektywniejszego odzysku wilgoci z powietrza 
wywiewanego, wymiennik obrotowy może być pokryty specjalną powłoką higroskopijną z zeolitu , która zwiększa odzysk 
wilgoci z powietrza wywiewanego nawet do 90%!
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Twój rekuperator Komfovent Domekt 
z wymiennikiem obrotowym:

Nie wysusza 
powietrza

2020

Optymalnie działa 
przez cały rok

Jest energooszczędny  
- klasa energetyczna 

A lub A+

Posiada zaawansowaną 
automatykę  - zapewnia 

komfort na co dzień

Zapewnia pełne Wsparcie 
Serwisowe on-line, bezpłatnie 

także po gwarancji

Będzie posiadał w standardzie zaawansowaną automatykę sterowania
Za to, co potrafi rekuperator, odpowiada jego mózg, czyli automatyka sterowania. Wybierając Komfovent Domekt 
masz pewność, że dostajesz nowoczesną, inteligentną automatykę sterowania, posiadającą w standardzie wszystkie 
zaawansowane funkcje. Dzięki nim, Twój rekuperator będzie naprawdę on-line, będzie posiadał wiele trybów pracy oraz 
rozbudowane harmonogramy pracy, które pozwolą Ci oszczędzać pieniądze. Zwróć uwagę, że rekuperatorem Komfovent 
Domekt, możesz sterować nie tylko za pomocą panelu LCD, ale także - bez dodatkowych kosztów - za pomocą smartfona, 
tabletu, czy komputera. Zaawansowana automatyka Twojego rekuperatora będzie posiadać również szereg dodatkowych 
funkcji, zwiększających Twój komfort każdego dnia, takich jak m.in:  funkcja CAV - stały wydatek powietrza, funkcja "Komi-
nek" czy "Okap", opcjonalna kontrola jakości powietrza, czy też szczególnie przydatne latem funkcje odzysku chłodu i Free 
coolingu. Więcej o automatyce Komfovent Domekt przeczytasz na kolejnych stronach przewodnika.  

Zdalne Wsparcie Serwisowe on-line. Spokój i komfort na co dzień - również po 
gwarancji. Unikalna na rynku usługa serwsu on-line Komfovent Domekt.

To, że gwarancja kiedyś się skończy to fakt. Dotyczy to każdego urządzenia. Decydując się na dany rekuperator sprawdź, 
jaką ochronę serwisową masz zapewnioną po gwarancji. W przypadku Komfovent Domekt spokój gwarantuje Ci usługa 
Zdalnego Wsparcia serwisowego on-line. To w 100% bezpłatna i nie ograniczona w czasie pomoc techniczna i serwisowa. 
Jak wskazują statystyki, zdecydowana większość zgłoszeń serwisowych jest możliwa do rozwiązania zdalnie bez wzywania 
stacjonarnego serwisu!

Pełna diagnostyka centrali wenty-
lacyjnej KOMFOVENT on-line

Usługa bezpłatna zarówno 
w trakcie, jak i po gwarancji

82% zgłoszeń zdalnego wsparcia 
w całości rozwiązujemy zdalnie



To automatyka sterowania odpowiada za to, jaki jest i co potrafi Twój rekuperator. To jej funkcje 
mają za zadanie zwiększyć na co dzień komfort Twój i Twojej rodziny.

Inteligentna automatyka sterowania.

Aplikacja "Komfovent Control"
Nowa aplikacja w chmurze jest przeznaczona do 
sterowania centralami wentylacyjnymi DOMEKT 
wyposażonymi w automatykę sterowania C6. Łatwy 
w obsłudze interfejs zapewnia intuicyjne sterowanie. 
Ponieważ aplikacja w pełni odwzorowuje panel stero-
wania, możliwy jest dostęp do wszystkich funkcji. 
Aplikacja jest dostępna w Google Play i App Store.

Nowoczesny wymiennik ciepła.

Zalety

Domekt R Domekt CFz obrotowym wymiennikiem 
ciepła 

z przeciwprądowym 
wymiennikiem ciepła

Rozmiary i wydajności central Domekt R Rozmiary i wydajności central Domekt CF
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Zalety

Wymiennik ciepła to serce każdego rekuperatora. To on odpowiada za odzysk energii z powietrza 
wywiewanego z Twojego domu. Na rynku najpopularniejsze są dwa rozwiązania: wymiennik obrotowy 
tzw. rotor oraz wymiennik przeciwprądowy. Obydwa rozwiązania mają swoją zalety. Poznaj je już teraz. 

Wysoka, całoroczna sprawność odzysku ciepła (86 %),  
nawet przy temperaturach poniżej -20°C na zewnątrz.

Brak zamarzania wymiennika.

Efektywne odzyskiwanie chłodu w lecie, tym samym 
zmniejszenie kosztów klimatyzacji.

Zrównoważona wilgotność powietrza w pomieszczeniach, 
zapewniająca odpowiedni komfort przez cały rok. 

Minimalny stopień podmieszania powietrza (poniżej 1%).

Brak wykroplenia kondensatu.

Brak konieczności stosowania nagrzewnicy wstępnej.

Wysoka, chwilowa sprawność odzysku ciepła (nawet do 92 %).

Brak elementów ruchomych gwarantuje długotrwałą,  
efektywną eksploatację.

Opcjonalna, entalpiczna wersja wymiennika, wykonana 
z wysokiej jakości membrany, pozwalającej na częściowy 
odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego.

Serce rekuperatora. Poznaj jego rodzaje. 

Wybór trybu pracy
• 8 gotowych trybów na wszystkie okazje.
• Inteligentne algorytmy oszczędzania 

energii.
• Automatyczne sterowanie jakością powie-

trza i pozostałymi parametrami wpływają-
cymi na komfort w pomieszczeniach.

Licznik energii
• Wskaźnik poboru energii w czasie rzeczy-

wistym.
• Możliwość obserwowania bieżących kosz-

tów pracy centrali.
• Licznik odzysku ciepła.

Mózg rekuperatora. Poznaj jego możliwości.

Funkcja CAV
Rekuperator dba, aby zawsze była taka sama, optymalna 
ilość powietrza w domu, niezależnie od oporów instalacji.

Harmonogram
Możesz skorzystać z kilku wgranych wzorców lub 
stworzyć od zera Twój prywatny harmonogram pracy 
urządzenia.

Możliwość współpracy z pompą ciepła
Pompa ciepła dostarcza do budynku ciepłą wodę na po-
trzeby c.o. oraz cwu, ma równiez możliwość dostarczenia 
chłodnej wody. Automatyka rekuperatora współpracuje 
z pompą ciepła, dzięki czemu powietrze jest ogrzewane 
w okresie zimowym i chłodzone latem.

Funkcja "Kuchnia"
Automatyka sama zadba o odpowiednie balansowanie 
ilości powietrza, w momencie uruchomienia okapu ku-
chennego, ilość powietrza wywiewanego zmniejszy się, 
dzięki czemu w domu nie będzie tworzone niekorzystne 
podciśnienie.

Kontrola jakości powietrza
Po podłączeniu czujników jakości lub wilgotności auto-
matyka samodzielnie zadba o optymalne ich parametry.

Odzysk chłodu
W okresie letnim rekuperator odzyskuje chłód z klimatyzo-
wanych pomieszczeń zwiększając komfort w całym domu.

Free cooling
Latem, gdy w nocy temperatura na zewnątrz jest niższa 
niż w domu, automatyka sama schładza pomieszczenia 
powietrzem zewnętrznym.

Koszty zawsze pod kontrolą
Licznik energii i odzysku ciepła zapewniają możliwość 
kontroli w czasie rzeczywistym poboru energii oraz odzy-
sku ciepła - bezpośrednio na ekranie Twojego smartfona.

8 gotowych trybów pracy na wszystkie okazje.
Poza domem, normalny, intensywny, turbo, okap, kominek, 
nadrzędny, urlop - z możliwością dowolnej modyfikacji.

100% on-line!
Wbudowany webserwer, inteligentny protokół DHCP, 
nanorouter WIFI w zestawie, aplikacja Komfovent Control, 
czy chmura producenta sprawią, że połączyć się ze swoim 
rekuperatorem w prosty i wygodny sposób z dowolnego 
urządzenia z każdego miejsca na ziemi.

Płynnie sterowana przepustnica by-pass, większa kontrola 
procesu odszraniania wymiennika.



Dodatkowy rok pełnej gwarancji 
producenta GRATIS!

Komfovent DOMEKT

Wybierając rekuperator Komfovent Domekt, 
możesz mieć nawet 3 lata pełnej gwarancji 
producenta GRATIS!
Wystarczy, że zarejestrujesz swój rekuperator 
na stronie www.ventia.pl

Zobacz jakie to proste:

1
Podłącz swój rekuperator Komfovent Domekt do internetu

Pobierz aplikację 
Komfovent Control

Komfovent
Domekt

Nanorouter Domowy 
router

Smartfon

Podłącz swój rekuperator 
do domowego routera

Pobierz 
szczegółową 
instrukcję

Zeskanuj kod z rekuperatora przy pomocy aplikacji 
Komfovent Control i połącz się z chmurą producenta

2
Zarejestruj swój rekuperator z automatyką C6/C6M na stronie dystrybutora

Wejdź na stronę www.ventia.pl Zarejestruj swój rekuperator

ventia.pl

ZAREJESTRUJ

Otrzymaj certyfikat, i ciesz się 
3 letnią gwarancją

Masz znajomych, którzy mają rekuperator 
Komfovent Domekt kupiony w 2020r.? Powiedz 
im o długiej gwarancji - ta oferta też jest dla nich!?

ventia.pl

Komfovent Domekt
Pierwszy rekuperator naprawdę on-line

Steruj rekuperatorem z każdego miejsca na 
Ziemi – dzięki połączeniu z chmurą producenta. 

APLIKACJA KOMFOVENT CONTROL

Łącz się z rekuperatorem bez 
kabli, Wi-Fi w standardzie. 

NANO ROUTER zawsze gratis.

Korzystaj z bezpłatnej pomocy technicznej 
i serwisu on-line także po gwarancji. 

ZDALNE WSPARCIE SERWISOWE ON-LINE.

Korzystaj zawsze z aktualnego, najnowszego 
oprogramowania Twojego rekuperatora. 
MOŻLIWOŚĆ BIEŻĄCEJ AKTUALIZACJI.

Łatwo steruj swoim rekuperatorem 
z dowolnego urządzenia. 

WEBSERWER zawsze w standardzie.

Automatyczne połączenie 
rekuperatora z Internetem. 

INTELIGENTNY PROTOKÓŁ DHCP.



A+

Poznaj historię 
Anny.
Dowiedz się dlaczego Anna 
wybrała Komfovent Domekt 
pierwszy rekuperator napraw-
dę on-line.

?

Instalator - Pan Andrzej rozmawia 
z Anną – swoją klientką. Rekomenduje 
rekuperator Komfovent DOMEKT, 
jako najlepsze połączenie jakości, 
możliwości i dobrej ceny.
To pierwszy rekuperator naprawdę 
ON-LINE!

2

PROJEKT - podstawa 
sukcesu!
Przed wizytą Pana Andrzeja, Anna wybrała  projekt swojego nowego domu z wyry-
sowaną instalacją wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Anna wie, że projekt 
wentylacji to podstawa i nigdy by się nie zgodziła, aby zaczynać jakiekolwiek prace 
w jej domu bez niego.

Anna lubi nowoczesne rozwiązania, lubi być 
on-line. Dlatego szuka rekuperatora, który 
będzie jej na to pozwalał. Zobacz na obrazku 
obok, jakie funkcje - według Anny - powi-
nien mieć idealny rekuperator do domu.

Sterowanie centralą 
przez smartfona.

WIFI w standardzie!

Dostęp do centrali 
z dowolnego miejsca.

Inteligentny protokół 
DHCP.

Brak zmartwień o pomoc 
techniczną i serwis.

Zdalnie Wsparcie on-line.

1

WYBÓR URZĄDZENIA



Pan Andrzej układa instalację. Korzysta z kształ-
tek VENTO by HAVACO w systemie uszczelko-
wym oraz produktów do wentylacji HAVACO. 
Oszczędza swój czas i pieniądze Anny.

Pan Andrzej montuje urządzenie i podpina je do sieci Internet. Dzięki 
inteligentnemu wykorzystaniu protokołu DHCP, centrala automa-
tycznie wykrywa połączenie z siecią Internet, a następnie konfiguru-
je połączenie z chmurą producenta.

by

4

5

Anna jest on-line i już wie, że Komfovent DOMEKT 
to był bardzo dobry wybór. To wszystko dlaczego 
wybrała ten rekuperator ma już dostępne - zawsze 
i od ręki.

7

REALIZACJA

ODBIÓR I EKSPLOATACJA

Na etapie budowy nie ma konieczności wyprowadzania dodatkowych przewodów do 
pomieszczenia gdzie będzie stał rekuperator. Wszystkie rekuperatory Komfovent 
DOMEKT mają w standardowym wyposażeniu nano routery WiFi, które umożli-
wiają bezprzewodowe połączenie z domowym routerem.*

3

Pani Anna pobiera na smartfona aplikację 
Komfovent Control, skanuje kod QR i dołącza do 
zalogowanych Klientów Ventia – ona i jej centrala 
są on-line!

Instalacja

6
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Wystarczy spojrzeć na obiektywne liczby, aby nie dać się nabrać na tą popularną tezę i po prostu żeby nie przepłacać. 
Porównajmy więc realne zużycie prądu dla dwóch rozwiązań:

Wymiennik przeciwprądowy z nagrzewnicą wstępną
Moc 0,5 kW (moc wynikająca z obliczeń zapotrzebowania cieplnego przy temperaturze -5°C). Policzmy ile 
godzin nagrzewnica o tej mocy będzie zużywać ROCZNE zapotrzebowanie prądu wymiennika obrotowego:
43800 Wh/500 Wh = 87,6 h czyli wystarczą rocznie 4 doby z temperaturą poniżej -5°C aby prze-
stało się to opłacać!!!

Przy temperaturze -10°C potrzebujemy nagrzewnicy o mocy 1 kW. Policzmy.
43800 Wh/1000 Wh = 43,8 h! Czyli w tym przypadku wystarczą 2 takie dni w ciągu roku aby 
przestało się to opłacać.

Wymiennik obrotowy:
Silnik wymiennika obrotowego w rekuperatorach Komfovent Domekt pobiera 6 W/h. Zakładając, że w okresie 
letnim wymiennik obrotowy nie pracuje w sposób ciągły, dla uproszczenia przyjmujemy, że czas pracy w ciągu 
całego roku wynosi +/- 20 H/dobę. Razem daje to nam - 6 W x 20 h x 365 dni = 43800 Wh = 43,8 kWh.

Rekuperator z wymiennikiem obro-
towym jest, droższy w eksploatacji 
ponieważ rotor pobiera prąd cały 
rok, a nagrzewnica w przeciwprą-
dowym tylko przez kilka tygodni

Niezależne badania instytutu Passive House oraz doświadczenia tysięcy użytkowników wskazują, że rodzaj wymiennika 
w rekuperatorach Komfovent Domekt nie przekłada się w żaden sposób na wracające z powrotem do domu jakiekolwiek 
zapachy. Podmieszanie powietrza dla wymiennika obrotowego w centralach Komfovent Domekt wynosi poniżej 1 %. 
Dla porównania realne podmieszanie w centralach z wymiennikami przeciwprądowymi, związanymi z nieszczelnościami 
połączeń wewnątrz urządzenia wynosi między 0,5 a 1,5 %.

Rekuperator z wymiennikiem ob-
rotowym to  zapachy z ubikacji, 
czy kuchni wracające do domu.

FAŁSZ

FAŁSZ



150 200 250 300  400 400 450 500 600 700

Domekt CF Domekt R Domekt CF Domekt R Domekt CF Domekt R Domekt CF Domekt R Domekt R Domekt R Domekt CF Domekt R Domekt R Domekt CF Domekt R Domekt R Domekt R Domekt R Domekt CF Domekt CF Domekt CF

h a h a a h h h a a h h a a a h a a h h a

157 258 200 250 295 320 320 287 422 472 366 491 630 521 584 764 696 686 637 651 720

560 320 630 602 604 502 630 495 515 700 600 585 645 1045 570 645 647 854 495 494 875

294 625 790 310 294 610 790 547 565 330 800 655 950 295 600 950 700 420 1220 790 344

1100 600 600 842 1250 598 600 600 650 1170 598 680 1070 1400 1130 1070 930 1240 1020 1500 1365

29 42 42 40 52 28 42 50 45 67 54 60 113 93 80 114 87 93 100 115 81

0,26 0,35 0,24 0,47 0,29 0,28 0,32 0,24 0,35 0,41 0,21 0,27 0,33 0,34 0,35 0,26 0,34 0,30 0,30 0,29 0,25

95 82 93 80 86 85 89 86 84 81 93 85 85 87 83 83 84 83 88 88 82

6,1 4,7 8,3 6,1 8,3 4,0 10,5 5,5 6,3 7,3 10,5 6,5 7,3 11,7 7,3 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

10 27 16 40 32 30 33 23 55 72 33 47 77 67 77 73 89 76 73 72 70

18 66 34 90 89 72 71 71 126 165 91 127 144 171 179 179 176 176 179 178 177

0,75 - 1 - 1 - 1,5 - - 1,5 - - 1,5 - - - - 1,5 1,5 1,5

0,5 0,8 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5

Poznaj serię rekuperatorów Komfovent Domekt

STANDARDOWA SPECYFIKACJA:

Rodzaj nagrzewnicy: 
elektryczna

Napięcie znamionowe: 
1~230 V

Zintegrowana automatyka sterowania C6. 
Z wyłączeniem Domekt R 200 V – automatyka 
sterowania C4.

Filtry klasy (nawiew/wywiew) – 
F7/M5 (ePM1 55% / ePM10 50%)

Wielkość centrali

Typ centrali

Rodzaj wymiennika ciepła

Wykonanie

JZE 
(klasa energetyczna)

Maksymalny przepływ 
powietrza przy 100 Pa m3/h

Wymiary

B, mm

H, mm

L, mm

Waga kg

JPM W/
(m3/h)

Sprawność tempera-
turowa odzysku ciepła %

Maks. prąd obciążenia 
przy pracy z nagrzewnicą 
elektryczną

A

Pobór mocy napędu  
wentylatora przy 
przepływie nominalnym 

W

Pobór mocy napędu  
wentylatora przy 
przepływie maksymalnym 

W

Moc nagrzewnicy 
wstępnej kW

Moc nagrzewnicy 
wtórnej kW

Trzy sposoby podłączenia urządzenia do instalacji 
wentylacyjnej – elastyczność w wyborze miejsca 
ustawienia Twojego rekuperatora

LEGENDA:

przeciwprądowy
(CF)

obrotowy
(R)

Rodzaj wymiennika ciepła: Króćce przyłączeniowe:

poziome pionowe podwieszane

dedykowanych dla domów jednorodzinnych

Rodzaje jednostek 
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Poznaj bestsellery

DOMEKT R 300V

Odzysk ciepła
85%

Wydajność
320 m3/h

Optymalny do domu o powierzchni:
do 120 m2

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
598 x 610 x 502

DOMEKT R 450V

Odzysk ciepła
85%

Wydajność
491 m3/h

Optymalny do domu o powierzchni:
do 170 m2

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
680 x 670 x 585

Funkcje on-line:
Webserwer, WiFi (nanorouter), 
DHCP, aplikacja sterująca, aktu-
alizacja oprogramowania, Zdalne 
wsparcie serwisowe.

Funkcje on-line:
Webserwer, WiFi (nanorouter), 
DHCP, aplikacja sterująca, aktu-
alizacja oprogramowania, Zdalne 
wsparcie serwisowe.

Funkcje on-line:
Webserwer, WiFi (nanorouter), 
DHCP, aplikacja sterująca, aktu-
alizacja oprogramowania, Zdalne 
wsparcie serwisowe.

DOMEKT R 600H

Odzysk ciepła
83%

Wydajność
584 m3/h

Optymalny do domu o powierzchni:
do 220 m2

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
1160 x 600 x 570

Komfovent Domekt R - wymiennik obrotowy

DOMEKT CF 400V

Odzysk ciepła
93%

Wydajność
366 m3/h

Optymalny do domu o powierzchni:
do 130 m2

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
598 x 814 x 600

DOMEKT CF 500F

Odzysk ciepła
87%

Wydajność
521 m3/h

Optymalny do domu o powierzchni:
do 170 m2

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
1430 x 295 x 1045

Funkcje on-line:
Webserwer, WiFi (nanorouter), 
DHCP, aplikacja sterująca, aktu-
alizacja oprogramowania, Zdalne 
wsparcie serwisowe.

Funkcje on-line:
Webserwer, WiFi (nanorouter), 
DHCP, aplikacja sterująca, aktu-
alizacja oprogramowania, Zdalne 
wsparcie serwisowe.

Funkcje on-line:
Webserwer, WiFi (nanorouter), 
DHCP, aplikacja sterująca, aktu-
alizacja oprogramowania, Zdalne 
wsparcie serwisowe.

DOMEKT CF 700H

Odzysk ciepła
88%

Wydajność
651 m3/h

Optymalny do domu o powierzchni:
do 240 m2

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
1533 x 790 x 494

Komfovent Domekt CF - wymiennik przeciwprądowy

Jak wybrać optymalny model 
rekuperatora do swojego domu?
Dobór odpowiedniego, konkretnego modelu rekuperatora Komfovent Domekt to zadanie dla architekta lub projektanta, od którego kupiliście 
lub kupicie Państwo projekt domu. Razem z projektem powinna być podana jasna informacja, jakiej wydajności urządzenie będzie optymalne. 
Te dane dodatkowo zweryfikuje każdy profesjonalny wykonawca instalacji wentylacyjnej. 
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyście Państwo również sami – dysponując kilkoma danymi – sprawdzili orientacyjnie, który Komfovent Domekt 
będzie dla Was odpowiedni.

Zbierz podstawowe dane:

Wylicz ilość potrzebnego powietrza:

Ile osób będzie na stałe 
mieszkało w domu

Jaka jest powierzchnia użyt-
kowa (nie wliczamy garażu)

Jaka jest kubatura (mnożymy 
powierzchnię użytkową przez 

średnią wysokość pomieszczeń)

Czy są dodatkowe pomieszczenia takie 
jak: pralnia, suszarnia (kwestia wilgoci); 

spiżarnia, garderoba, przedsionki (kwestia 
dodatkowych wyciągów)

KROK 1. Użyj przelicznika: KROK 2. Określ maksymalną wydajność urządzenia.

REKOMENDOWANE URZĄDZENIE

Przelicznik 0,7 x kubatura = ilość potrzebnego powietrza. 

UWAGA – jeśli masz dużo dodatkowych pomieszczeń prze-
licznik powinien zostać zwiększony nawet do 1. Czyli dla 
omawianego przykładu – 448 x 1 = 448 m3/h.

Rekuperator staramy się tak dobrać, aby ilość powietrza którą uzyska-
liśmy w punkcie 1 oscylowała około 80% maksymalnej wydajności 
urządzenia. Rekuperator nie powinien cały czas pracować z wydajno-
ścią powyżej 80% - znacząco wpływa to na:
• oszczędność energii elektrycznej,
• generowany hałas,
• żywotność urządzenia.

Dla naszego przykładu: 
314 m3/h / 80% = 392,5 m3/h lub 448 / 80% = 560 m3/h.

Z powyższych obliczeń wynika, że maksymalny prze-
pływ urządzenia powinien mieścić się w zakresie mię-
dzy 392,5 i 560 m3/h, co zagwarantuje odpowiednią 
wymianę powietrza nawet w przypadku dodatkowych 
pomieszczeń, czy podczas rodzinnego przyjęcia.

Komfovent Domekt R 450 V. Wydajność 491 m3/h

Dla domu 160 m2 o średniej wysokości 
pomieszczeń 2,75 m wychodzi kubatura
160 x 2,8 = 448 m3. 448 x 0,7 = 314 m3/h.

Przykład

Dodatkowo sprawdźmy czy przelicznik „osobowy” zawiera się 
w tej liczbie. Dla rodziny 5 osobowej – 5 x 20 m3/h = min. 100 m3/h. 
W przypadku mniejszej liczby patrzymy na  kubaturę – jeśli okazało 
by się, że przelicznik osobowy jest wyższy – go właśnie bierzemy 
pod uwagę.



INNY REKUPERATOR 
z prosta automatyką 

i wymiennikiem prze-
ciwprądowym

Komfovent Domekt 
z wymiennikiem 

obrotowym

Komfovent Domekt 
z wymiennikiem 

przeciwprądowym

Swoboda w wyborze miejsca montażu w domu - brak odprowadza-
nia skroplin

Optymalna wilgotność w domu przez cały rok - brak konieczności 
stosowania nawilżaczy zimą ze względu na przesuszanie powietrza

Stała, wysoka sprawność przez cały rok niezależnie od pogody i pory 
roku - około 85% odzysku na co dzień

Pełna kontrola kosztów - podgląd bieżącego zużycia energii i możli-
wość jego optymalizacji za pomocą aplikacji mobilnej

Sprawność w warunkach idealnych - ponad 90% odzysk ciepła w katalogu

WiFi w standardzie, możliwość sterowania z dowolnego miejsca 
na Ziemi, dowolnym urządzeniem mobilnym, połączenie z chmurą 
producenta, aktualizacje on-line

Energooszczędność - brak konieczności stosowania (z reguły w okre-
sie zimowym), energochłonnej nagrzewnicy wstępnej

Zauważalny spadek sprawności poniżej 0°C -przemarzanie wymiennika

Wymiennik przeciwprądowy w do-
brze zrobionej wentylacji nie prze-
susza powietrza

O
BALAM

Y M
ITY!

Jakość wykonania wentylacji mechanicznej nie ma żadnego wpływu na proces osuszania 
powietrza, który jest szczególnie odczuwalny w okresie zimowym. Osuszanie powietrza 
przez wymiennik przeciwprądowy, jest spowodowane kondensacją wilgoci i wynika z 
konstrukcji samego wymiennika. Odzysk ciepła w wymienniku przeciwprądowy, zachodzi 
dzięki zastosowaniu warstwowej konstrukcji, w której naprzemiennie przepływają, stru-
mienie powietrza czerpanego oraz wywiewanego. W wyniku dużej różnicy temperatur, 
następuje kondensacja wilgoci, która w konsekwencji powoduje osuszanie powietrza. 
Podsumowując, proces osuszania nie ma nic wspólnego z jakością wykonania instalacji.

Komfovent DOMEKT

Energooszczędne rozwiązania
Wszystkie użyte podzespoły i elementy rekuperatora 
zostały starannie dobrane tak, aby uzyskać najwyższą 
jakość i efektywność. Zintegrowana automatyka stero-
wania sprawia, że urządzenie pracuje z optymalnymi 
parametrami.

Maksymalna energooszczędność
Seria DOMEKT wyposażona jest wyłącznie w najbardziej 
wydajne wentylatory EC (elektronicznie komutowane), 
w obrotowe i przeciwprądowe wymienniki ciepła o wy-
sokiej wydajności, filtry z dużą powierzchnią filtrowa-
nia oraz w inteligentną automatykę C6. Wszystkie te 
komponenty znacząco zmniejszają zużycie energii przy 
jednoczesnym zachowaniu komfortowej temperatury 
wewnątrz budynku.

Niski poziom hałasu
W rekuperatorach DOMEKT stosuje się wyłącznie ideal-
nie wyważone wentylatory o unikalnej geometrii. Wszystkie 
komponenty urządzenia są dopasowane aerodynamicz-
nie. Izolacja obudowy z wełny mineralnej oraz specjalne-
go kompozytu zapewnia cichą pracę.

Zintegrowana, inteligentna automatyka C6
Głównym założeniem projektu automatyki C6 było 
prawidłowe działanie rekuperatora bez ciągłych regulacji 
po stronie użytkownika. Można nim sterować nie tylko 
poprzez panel sterowania, ale również zdalnie za pomocą 
komputera lub urządzeń mobilnych. W pełni wdrożone pro-
tokoły Modbus i BACnet, umożliwiają bezproblemową 
integrację z dowolnym systemem BMS.

Niezawodność i trwałość
Podwójna ochrona przed korozją – obudowa centrali 
została wykonana z ocynkowanej stali lakierowanej 
proszkowo. Silniki wentylatora są chronione przed 
wilgocią i pyłem oraz wyposażone w łożyska o przedłu-
żonej trwałości.

Zgodne z zasadą "Plug&Play"
Rekuperator jest zaprojektowano zgodnie z zasadą 
"Plug and Play". Jest więc gotowy do pracy bez koniecz-
ności stosowania zewnętrznych skrzynek elektrycznych 
czy szaf automatyki. Fabryczna automatyka rekuperato-
ra obniża koszty związane z dodatkowymi elementami, 
czy koszty montażu.

50 - 800 m3/h
Wydajność Program doboru Automatyka sterowania

Komfort, świeże powietrze i oszczędność energii

Komfovent Domekt
Optymalny wybór

FAŁSZ



Komfovent. Jeden z największych producentów 
rekuperatorów i central wentylacyjnych w Europie.

Największa i najnowocześniejsza 
fabryka w branży HVAC w Europie 

środkowo-wschodniej

Ponad 20 lat doświadczenia

Produkcja ponad 30 000 rekuperatorów 
i central wentylacyjnych rocznie

80 dystrybutorów na całym świecie

Własne laboratoria i wysoko wyspe-
cjalizowany Dział Badań i Rozwoju

Twój instalator


