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Rodzaje wentylacji

Otwarcie okna
Bezpłatna wentylacja 
odnosi się do wentylacji 
wyłącznie przez okna 
i przecieki w murze. 

Na początek, weź głęboki 
oddech i pozwól nam doradzić 
Ci w miłej atmosferze.
Mają Państwo projekt budowlany, a my mamy Państwa wentylację. 
Bezproblemowo, indywidualnie i fachowo, wspólnie z Państwem 
znajdziemy rozwiązanie wentylacyjne, które pozwoli Państwu odetchnąć 
z ulgą. Przedstawiciele inVENTer są do Państwa dyspozycji od A do Z: 
w zakresie doradztwa, bezpłatnego wsparcia przy planowaniu 
i wsparcia technicznego. 

Sterowane systemy wentylacyjne 
Decentralny
Decentralne systemy 
wentylacyjne składają się z kilku 
jednostek wentylacyjnych 
rozmieszczonych odpowiednio 
w ścianach zewnętrznych, 
co umożliwia indywidualną 
wentylację poszczególnych 
pomieszczeń lub stref 
mieszkalnych.
ZALETY
+ Łatwa instalacja
+ Spełnia wymagania

normy DIN 1946-6
+ Możliwość czyszczenia

i konserwacji przez
użytkownika

+ Energooszczędność:
niskie zużycie energii,
wysoki odzysk ciepła

+ Odpowiedni do nowego
budownictwa i renowacji

PRODUKTY

• iV-Smart+

• iV14-Zero

(patrz str. 8)

Centralny
Centralny system wentylacyjny 
składa się z dużej jednostki 
z systemem kanałów 
wentylacyjnych, do którego 
podłączone są pomieszczenia 
wentylowane, i który centralnie 
miesza strumień powietrza 
nawiewanego i wywiewanego.

ZALETY
+ Wysoki odzysk ciepła
+ Spełnia wymagania

normy DIN 1946-6

WADY
- Wymagany rozbudowany

system orurowania,
wysokie koszty budowy

- Czyszczenie wyłącznie
przez wyspecjalizowaną
firmę

- Nieodpowiedni dla
projektów renowacyjnych

Nawiewnik okienny
W izolacji okien 
wykonywane są wnęki, 
przez które świeże 
powietrze może przepływać 
do przestrzeni mieszkalnej 
w przypadku różnic ciśnień. 

ZALETY
+ Łatwa instalacja
+ Na każdą kieszeń

WADY 

- Ciągła utrata ciepła
- Różnice ciśnień nie

zawsze występują
- Brak możliwości kontroli
- Zimny przeciąg przez

rozszczelnione okna
- Ochrona przed wilgocią

zgodna z DIN nie jest
spełniona

WADY
- Duże straty ciepła zimą
- Kurz i pyłki

w pomieszczeniach
mieszkalnych

- Długi okres wietrzenia
- Przeciągi
- Zależność od pogody

Znajdź swojego przedstawiciela inVENTer: 
www.ecovert.pl
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Świeże powietrze bez hałasu 
z zewnątrz i przeciągów
Sypialnia jest jednym z miejsc, gdzie najbardziej potrzebujemy 
świeżego powietrza. Tutaj spędzamy od 6 do 8 godzin dziennie, 
nasze ciało odpoczywa i regeneruje się. Ale gdy otwieramy okna, 
aby pozbyć się CO2, często wpuszczamy do pomieszczenia hałas 
z otoczenia, pyłki i drobny kurz, chłód i przeciągi - jednak nie 
w przypadku urządzenia wentylacyjnego iV14-Zero, które zapewnia 
ciszę i zdrowe powietrze.

Doskonały klimat do życia, 
aby cieszyć się powiewem 
świeżego powietrza
W salonie wiele się dzieje. Tutaj śmiejemy się, czytamy, 
bawimy się, odpoczywamy, a przede wszystkim oddychamy. 
Preferujemy przy tym powietrze bogate w tlen, które 
utrzymuje nas w dobrej formie i zdrowiu. Dlatego też 
potrzebujemy wydajnego systemu wentylacyjnego, takiego 
jak iV-Smart+, którego odzysk ciepła i technologia czujników 
zapewniają wysoki komfort i doskonały klimat wewnętrzny - 
zarówno latem, jak i zimą.

Przykład: iV14-Zero

Uwaga: Sterowanie bezprzewodowe 
z inVENTer Connect 
(profil wentylacyjny sypialnia, 
czujnik CO2)

Przykład: iV-Smart+ 
Uwaga: Sterowanie 
bezprzewodowe z inVENTer 
Connect (profil wentylacyjny 
salon, czujnik CO2)
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Zero pleśni już na zawsze
Kuchnia i łazienka - to pomieszczenia, w których bardzo 
szybko powstaje najwyższa wilgotność powietrza - podczas 
gotowania, kąpieli, prysznica. Są więc najbardziej narażone 
na pleśń. Silny strumień powietrza wywiewanego jest 
niezbędny dla stosowanego tutaj systemu wentylacyjnego 
i właśnie to ma do zaoferowania iV-Twin+. Dzięki podwójnej 
mocy Xenion® i 94% odzyskowi ciepła, sprawdza się tu 
doskonale.

Wentylacja piwnic
Robi się tutaj ciemno, ale niekoniecznie duszno! Piwnice od 
dawna wykorzystywane są nie tylko do przechowywania 
zapasów, ale także jako miejsce do uprawiania hobby, sportu 
czy nawet mieszkania. Dobra wentylacja jest ważna, zawsze 
powinna mieć możliwość kontroli temperatury punktu rosy. 
Jest to możliwe dzięki inVENTer Connect. Tylko w ten 
sposób można skutecznie regulować wilgotność powietrza 
i zapobiegać powstawaniu pleśni.

Przykład: iV-Twin+

Uwaga: Wentylacja w jednym 
pomieszczeniu z regulatorem 
Touch&Slide sMove

Przykład: iV-Smart+ Sylt  

Uwaga: Sterowanie 
bezprzewodowe 
z inVENTer Connect 
(profil wentylacyjny piwnica, 
czujnik CO2)
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Energooszczędność
Apartament / mieszkanie 3-pokojowe

Rekuperacja decentralna jest również odpowiednia dla 
większych obiektów w fazie renowacji oraz w nowym 
budownictwie. Instalacja jest prosta dzięki zastosowaniu 
wiertnicy lub systemu Simplex do montażu na ścianie. 
W tym przykładzie, kompaktowy system wentylacyjny 
iV-Smart+ został połączony z jednostkami wywiewu 
powietrza w łazience i schowku. Do sterowania służy 
sterownik sMove Basic.

Przykładowe wartości
42.4 m³/h 
0.86 

0.15 W/m³/h 

PRZEPŁYW OBJ. POWIETRZA / OS.:  

POZIOM ZAOPATRZENIA W CIEPŁO:

DODATKOWA ENERGIA pel,Vent: 

ENERGIA ELEKTRYCZNA: 157 kWh rocznie 

Jako wartość wzorcową zalecamy 30 m3/h.
86% ciepła jest odzyskiwane, oszczędzasz energię, której w innym 
przypadku potrzebowałbyś do podgrzania świeżego powietrza.
Bardzo niskie zużycie energii na metr sześcienny powietrza.
Dla porównania: chłodziarko-zamrażarka zużywa ok. 250 kWh rocznie.

Dom jednorodzinny od 120 m2

Każdy, kto buduje lub remontuje dom jednorodzinny w sposób 
energooszczędny, przywiązuje dużą wagę do maksymalnego 
komfortu życia i wieloletniego zachowania wartości domu. W tym 
przykładzie jest to realizowane przez decentralny system 
wentylacyjny z bardzo cichym iV14-Zero w połączeniu 
z urządzeniami wywiewnymi. Zalecane jest sterowanie strefą 
bezprzewodową z inVENTer Connect i aplikacją "inVENTer Mobile".

Przykładowe wartości

48.44 m³/h
0.85 (85% odzysku ciepła) 
0.15 W/m³/h
233 kWh rocznie

Twój wkład w ochronę klimatu:
Wentylacja z inVENTer redukuje emisję CO2. W naszych 

przykładach jest to 510 lub 720 kilogramów rocznie! 
Bezpłatną koncepcję wentylacji dla własnego projektu 
budowlanego można otrzymać u nas: biuro@ecovert.pl.

PRZEPŁYW OBJ. POWIETRZA / OS.:  

POZIOM ZAOPATRZENIA W CIEPŁO:

DODATKOWA ENERGIA pel,Vent: 

ENERGIA ELEKTRYCZNA:

(bezprzewodowy 
sterownik)
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Wybieram inVENTer

... ponieważ mogę zaoszczędzić.
Tak naprawdę, szczelne okna i dobra izolacja powinny 

zapewnić oszczędność energii cieplnej. Ale znaczna część 
tej energii zostałaby utracona, gdybym cały czas wietrzyła 
pomieszczenia. Otwieranie okna, wydostawanie ciepła - 

co najmniej 7 razy dziennie! Mój system wentylacyjny 
inVENTer robi to teraz mądrzej. Wentyluje on w sposób 
ciągły i w pełni automatyczny, zachowuje cenne ciepło, 

a ja oszczędzam.

... ponieważ jestem alergikiem.
Otwieranie okien w lecie jest często torturą dla alergików. 

Dzięki efektywnym filtrom pyłkowym do systemów 
wentylacyjnych inVENTer, spełnia się marzenie 
o świeżym, zdrowym i przede wszystkim wolnym

od pyłków powietrzu w salonie.

... ponieważ lepiej śpię.
Nocą, przy otwartych oknach czasem jest zbyt zimno 

i jest przeciąg, natomiast przy zamkniętych, szybko robi 
się duszno. Chyba każdy tego doświadczył. Dla mnie 

rozwiązaniem jest kontrolowana wentylacja 
pomieszczeń mieszkalnych inVENTer - izolowany hałas 

z zewnątrz, bardzo cicha praca i dużo tlenu dla 
spokojnego snu w nocy.

... ponieważ mogę go łatwo zamontować.
Łatwy montaż w ścianie zewnętrznej, sterowanie 
bezprzewodowe i proste czyszczenie - wentylacja 
inVENTer jest bezproblemowa. Dodatkowa zaleta: 

planowanie wentylacji jest bezpłatne, a ja zawsze mam do 
dyspozycji osobę kontaktową.
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Szybka i prosta instalacja

Zasada działania

Dobrze wiedzieć:
Rekuperacja decentralna kwalifikuje się do 
finansowania w ramach regionalnych 
programów finansowania. Zapytaj swojego 
przedstawiciela inVENTer!

Samodzielne 
wiercenie

Do montażu urządzeń wentylacyjnych 
inVENTer potrzebny jest okrągły otwór 
w ścianie, który zwykle wykonywany 
jest za pomocą wiertnicy. 
W przypadku kompaktowych systemów 
serii iV-Smart+ wystarczy otwór 
o średnicy 180 mm, który można
wykonać samodzielnie.

Bezprzewodowe 
sterowanie

Dzięki systemowi sterowania inVENTer 
Connect, nie jest już konieczne 
podłączanie urządzeń wentylacyjnych 
do sterownika za pomocą przewodów. 
Sterowanie odbywa się za pomocą sieci 
radiowej (868 MHz), jest w pełni 
automatyczne i posiada różne profile 
wentylacyjne. Aplikacja "inVENTer Mobile" 
posiada podgląd całego systemu 
wentylacyjnego. Dodatkowe czujniki 
bezprzewodowe uzupełniają całość 
systemu.

Instalacja systemu 
Simplex
W przypadku instalacji 

urządzenia wentylacyjnego inVENTer 
w nowym budynku, wystarczy zastąpić 
cegłę systemem instalacji ściennej 
Simplex. Otwór ścienny jest już w pełni 
przygotowany, a rura o odpowiednim 
nachyleniu wbudowana.

Rekuperacja decentralna inVENTer składa 
się z urządzeń połączonych w pary. 
Zintegrowane wentylatory Xenion® 
doprowadzają świeże powietrze do wnętrza 
i w optymalny sposób usuwają powietrze 
zużyte. Wentylatory zmieniają kierunek 
przepływu powietrza co 70 sekund. 
Ciepło jest pochłaniane przez akumulator 
ceramiczny i ponownie uwalniane. Duża 
część ciepła jest zatrzymywana, a cenna 
energia cieplna oszczędzana.

iV-Smart+ inVENTer Mobile Simplex
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Urządzenia wentylacyjne - na co należy zwrócić uwagę?

Zanim zdecydujemy się na konkretne 
urządzenia wentylacyjne, powinniśmy 
upewnić się, że spełniają one 
wymagania konkretnego projektu 
budowlanego. Należy również 
zwrócić uwagę na specyfikacje 
techniczne.

STANDARDOWA RÓŻNICA POZIOMÓW DŹWIĘKU 

Im wyższa wartość, tym lepsza izolacja 
akustyczna i niższy poziom hałasu z zewnątrz. 
Izolację akustyczną można zwiększyć 
za pomocą dodatkowych działań. 
Opatentowana koncepcja izolacji akustycznej 
urządzenia iV14-Zero umożliwia uzyskanie 
wysokich wartości izolacji akustycznej 
w urządzeniu standardowym już bez 
konieczności stosowania dodatkowych działań.

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

Jest to normalny dźwięk wytwarzany przez 
urządzenia. Im niższa wartość, tym cichszy 
wentylator. Ważne: Poziom normalnego 
hałasu zależy od ustawionego przepływu 
powietrza i odległości do urządzenia. 
Urządzenia inVENTer zostały sprawdzone 
przez zewnętrzne firmy dla odległości 1 m 
i na wszystkich poziomach mocy. 

PRZEPŁYW OBJĘTOŚCI POWIETRZA

Ile powietrza może wymienić się w ciągu 
godziny? Wartość ta jest podana dla trybu 
pracy oscylacyjnej z odzyskiem ciepła i odnosi 
się do jednego urządzenia inVENTer. 
Przepływ objętości powietrza wywiewanego 
dotyczy wentylacji bez odzysku ciepła.

ODZYSK CIEPŁA

Ile ciepła może zmagazynować rdzeń 
ceramiczny? Dzięki nowym metodom pomiaru 
i korekcji, wymagania stały się bardziej 
rygorystyczne. Nowe, wysokowydajne 
urządzenia mogą również odzyskiwać ponad 
85% ciepła przy użyciu poniższych rozwiązań:
• iV-Smart+ i iV14-Zero: 87%

• iV-Twin+: 94%

Kompaktowy wentylator inVENTer charakteryzuje się wysoką wydajnością. Przepływ powietrza w urządzeniu iV-Smart+ 
jest znacznie większy dzięki zintegrowanej technologii inVENTron® z nowym wentylatorem Xenion®. Dzięki małej 
średnicy 160 mm, wymaga on jedynie małego otworu o średnicy 180 mm, który można wywiercić samodzielnie.  
Opatentowany dwukierunkowy system regulacji powietrza powoduje optymalny i ukierunkowany przepływ przez 
ceramiczny akumulator ciepła - dla odzysku ciepła na poziomie 87%. Zintegrowany system czujników chroni przed 
silnymi podmuchami wiatru i wychłodzeniem zimą. 

iV-Smart+ iV-Smart+ 
Corner

iV-Smart+ 
Sylt

iV-Light

Wydajny wentylator 
kompaktowy

Osłonięte zakończenie 
zewnętrzne

Poniżej poziomu 
gruntu

Wentylacja 
podstawowa

PRZEPŁYW OBJĘTOŚCI POWIETRZA [m³/h] 8.5 – 29 8.5 – 29 8.5 – 29 5 – 21

STRUMIEŃ POWIETRZA WYWIEWANEGO [m³/h] 17 – 58 17 – 58 17 – 58 10 – 42

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO [dB (A)] 21 – 36 21 – 36 21 – 36 18 – 36

ODZYSK CIEPŁA [%] 87 87 87 84

STANDARDOWA RÓŻNICA POZIOMÓW 
DŹWIĘKU [dB] 38 – 49 53 – 59 -- 34 – 47

KLASA ENERGETYCZNA A+ / A A+ / A A+ / A A+ / A

Wentylacja 
kompaktowa:
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Indywidualna wentylacja pomieszczeń

Nawiewanie i wywiewanie powietrza jednocześnie: 
Urządzenie iV-Twin+ idealnie nadaje się do wentylacji 
poszczególnych pomieszczeń. Dwa strumienie powietrza 
w dostosowanych wentylatorach Xenion® rozdzielone są ekranem 
wewnętrznym, tuleją montażową i okapem przeciwdeszczowym. 
Klasyczne zastosowania iV-Twin+ obejmują łazienki, kuchnie 
i pomieszczenia gospodarcze. Urządzenie iV-Twin+ można szybko 
i łatwo zamontować w przygotowanym otworze ściennym 225 mm lub 
za pomocą systemu Simplex do montażu ściennego. Dzięki jednemu 
z największych na rynku ceramicznych akumulatorów, osiąga wysoki 
odzysk ciepła na poziomie 94%.

Kiedy mówimy o wentylacji dźwiękoizolacyjnej, mamy na myśli inVENTer iV14-Zero. Opatentowana koncepcja izolacji 
akustycznej z wysokowydajnym materiałem izolacyjnym Inventin® redukuje hałas z zewnątrz i ten związany z pracą 
urządzenia do minimum. Standardowa różnica poziomów dźwięku wynosi do 56 dB. Dzięki zastosowaniu wentylatora 
Xenion® i technologii inVENTron®, powietrze efektywnie przepływa przez ceramiczny akumulator ciepła, a odzysk ciepła 
wynosi do 87%; zintegrowany system czujników chroni przed ochładzaniem w zimie i silnymi powiewami wiatru. 
System montażu ściennego Simplex ułatwia montaż w nowych budynkach.

iV-Twin+

PRZEPŁYW OBJĘTOŚCI POWIETRZA [m³/h] 5 – 23

STRUMIEŃ POWIETRZA 
WYWIEWANEGO [m³/h] 10 – 45

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO [dB (A)] 12 – 44

ODZYSK CIEPŁA [%] 94

STANDARDOWA RÓŻNICA POZIOMÓW 
DŹWIĘKU [dB] 45 – 56

KLASA ENERGETYCZNA A+ / A

iV14-Zero iV14-Zero
Corner

Izolacja akustyczna Osłonięte zakończenie zewnętrzne

PRZEPŁYW OBJĘTOŚCI POWIETRZA [m³/h] 8.5 – 29 8.5 – 29

STRUMIEŃ POWIETRZA 
WYWIEWANEGO [m³/h] 17 – 58 17 – 58

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO [dB (A)] 11 – 29 11 – 29

ODZYSK CIEPŁA [%] 87 87

STANDARDOWA RÓŻNICA POZIOMÓW 
DŹWIĘKU [dB]

48 – 56 55 – 60

KLASA ENERGETYCZNA A+ / A A+ / A

Wentylacja 
dźwiękoizolacyjna

inVENTer PAX 

PRZEPŁYW OBJĘTOŚCI POWIETRZA [m³/h]
30 – 78  

(90 powietrze 
wywiewane)

ODZYSK CIEPŁA [%]

POZIOM CIŚNIENIA 
AKUSTYCZNEGO [dB (A)]

Ø 77 / max. 80

Ø19 – 29
(35 powietrze 
wywiewane)

STANDARDOWA RÓŻNICA POZIOMÓW 
DŹWIĘKU [dB]

47 strefa wywiewu 
77 strefa nawiewu 

KLASA ENERGETYCZNA A

Mikroapartamenty

InVENTer PAX jest rozwiązaniem wentylacyjnym dla pokoi 
hotelowych, akademików, domów opieki i domów spokojnej starości. 
Urządzenie jest instalowane w pomieszczeniu z wywiewem powietrza 
(np. w łazience) i może wentylować jednocześnie kilka pokoi. 
PAX jest szczególnie cichym urządzeniem, które nadaje się również 
do projektów o podwyższonych wymaganiach w zakresie izolacji 
akustycznej. Różne tryby pracy mogą być ustawiane indywidualnie 
i zmieniane za pomocą zdalnego sterowania, w tym nagrzewnica, 
która zapobiega ochładzaniu się pomieszczeń w zimie, gdy 
temperatury zewnętrzne są niskie.
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sterownik sMove inVENTer 
Connect 

s4 s8

NAPIĘCIE GŁÓWNE [V AC], [Hz] 230, 50 230, 50

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE [V DC] 24 24

NAPIĘCIE WENTYLATORA [V DC] 6.7 – 15.3 6.7 – 15.3

WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE [V DC] 0 – 10 0 – 10

POBÓR MOCY [W] max. 11 max. 20

CZUWANIE [W] < 1 < 1

KLASA OCHRONY II II

Aviant Pulsar Basic /
Pulsar

Aventus

STRUMIEŃ POWIETRZA 
WYWIEWANEGO [m³/h]

95 110 max. 100

POBÓR MOCY [W] 2 – 5 4 7 – 24

POZIOM CIŚNIENIA 
AKUSTYCZNEGO [dB (A)] 17 – 20 17 – 20 30 – 46

PANEL WEWNĘTRZNY [mm] B 185 x H 160 x T 40 Ø 177 260 x 260

OKAP PRZECIWDESZCZOWY [mm] 154 x 157 (aV100) 154 x 157 (aV100) 154 x 157 (aV100)

TYP/KLASA OCHRONY IP44 / II IP44 / II IPX5 / II

Systemy 
powietrza 
wywiewanego

Sterownik

Systemy wentylacyjne inVENTer są obsługiwane intuicyjnie za pomocą dopasowanych sterowników. W zależności 
od typu, ustawienia obejmują intensywność wentylacji, różne tryby pracy, a także funkcje pauzy i okresy odpoczynku. 
Za pomocą czujników systemy mogą pracować w tle w zależności od potrzeb. Dostępny jest sterownik podstawowy 
sMove lub sterownik bezprzewodowy z funkcją inVENTer Connect.

Idealny do pomieszczeń, w których w krótkim czasie powstaje duża ilość wilgoci: wentylacja automatyczna z naszymi 
cichymi i wydajnymi systemami wywiewu powietrza, dostępna w wersji podstawowej, z kontrolą aplikacji lub do 
wentylacji wewnątrz pomieszczeń, w zależności od potrzeb.



Zawsze odpowiednia wentylacja
Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę, 
remont, modernizację, budynek jedno- czy 
wielorodzinny, hotel czy budynek biurowy - 
chętnie Państwu pomożemy.

Zasada inVENTer 

CENNE DOŚWIADCZENIE
Od 1999 roku produkujemy decentralną 
wentylację w naszej fabryce w sercu 
Niemiec i jako pierwsi na rynku 
wprowadziliśmy do naszych urządzeń 
rdzeń ceramiczny - zdobyte 
doświadczenie ma duże znaczenie.

CIĄGŁY POSTĘP 

Urządzenia inVENTer wyposażone są 
w innowacyjną technologię: unikalny 
wentylator Xenion®, opatentowaną 
izolację akustyczną, sterowanie 
bezprzewodowe, niezawodne czujniki.

KOMPETENTNA OBSŁUGA
Nasi przedstawiciele handlowi oraz dział 
serwisowy inVENTer są do Państwa 
dyspozycji. Dostarczamy Państwu 
dopasowaną propozycję wentylacji 
zgodnie z DIN, współpracujemy 
z autoryzowanymi instalatorami i znamy 
wszystkie odpowiedzi na Państwa 
pytania dotyczące wentylacji inVENTer.

PROSTY MONTAŻ
System wentylacyjny inVENTer jest 
montowany w ścianie zewnętrznej, bez 
dodatkowych podłączeń rurowych. Łatwo 
można przeprowadzić czyszczenie 
i konserwację we własnym zakresie.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ
Ufamy naszym sprawdzonym produktom 
"Made in Germany". Dlatego udzielamy 
5-letniej gwarancji producenta.



inVENTer GmbH
Ortsstraße 4a
D-07751 Löberschütz
Tel.: +49 (0) 36427 211-0
Fax: +49 (0) 36427 211-113
Email: info@inventer.de
Strona: www.inventer.eu

Numer produktu: 6001-0017 

Wersja: Sierpień 2019 
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

ECOVERT POLSKA 
JACEK KUCZBORSKI
ul. Południowa 1
62-004 Czerwonak
Tel.: +48 501 057 665
Email: biuro@ecovert.pl
Strona: www.ecovert.pl




