
 

MODEL OPIS
CENA 

KATALOGOWA 
NETTO [ZŁ]

• kompaktowe wymiary 598x668x349 mm.
• sterownik Vallox SC z czterema biegami.
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75%+ ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse 

>75%.
• 5 lat gwarancji.
• bezzapachowy syfon Silent Click.
• bardzo cicha praca: nastawa 30% – LpA = 28 dB.
• obudowa sandwichowa – 2 x warstwa stali ocynkowanej malowana 

proszkowo. wypełniona izolacją.
• klasa efektywności energetycznej A+.
• przeciwprądowy 100% aluminiowy wymiennik ciepła.
• w standardzie nagrzewnica.
• nagrzewnica wstępna elektryczna.
• cicha praca urządzenia – dobre właściwości akustyczne.
• manualny By-pass zima/lato
• wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 184 m3/h_100 Pa nawiewny:  

170 m3/h_100 Pa 

7 650,00

• centrala ze zintegrowanym okapem kuchennym.
• sterownik Vallox SC z czterema biegami.
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75%+ ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse 

>75%.
• 5 lat gwarancji.
• bezzapachowy syfon Silent Click.
• bardzo cicha praca: nastawa 30% – LpA = 28 dB.
• obudowa sandwichowa – 2 x warstwa stali ocynkowanej malowana 

proszkowo. wypełniona izolacją.
• klasa efektywności energetycznej A+.
• przeciwprądowy 100% aluminiowy wymiennik ciepła.
• w standardzie nagrzewnica.
• nagrzewnica wstępna elektryczna.
• cicha praca urządzenia – dobre właściwości akustyczne.
• manualny By-pass zima/lato
• wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 184 m3/h_100 Pa nawiewny:  

170 m3/h_100 Pa 

9 700,00

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%,  

wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC - prąd stały:

 - wywiewny: 184 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 170 m3/h_100 Pa

13 150,00

ul. Płochocińska 19 lok. 134 
03-191 Warszawa

tel./fax: 22 510-61-62                                                    
tel.: 507-859-881, 501-055-624, 603-516-008   

vallox@valloxpolska.pl
www.valloxpolska.pl

Cennik wchodzi w życie dnia 1.08.2021 r.  
i obowiązuje do odwołania    

ODZYSK CIEPŁA OSZCZĘDZA ENERGIĘ 
I POMAGA CHRONIĆ ŚRODOWISKO 
NATURALNE

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń, który służy do podgrzania powietrza zewnętrznego zanim 
ono zostanie dostarczane do pomieszczeń jest kontrolowany. Oznacza to, że odzysk ciepła pomaga 
zniwelować straty ciepła co oznacza, że więcej pieniędzy zostaje w naszych kieszeniach. Nowe wysoko 
sprawne centrale wentylacyjne są zdolne do podgrzania powierza do +170C przez większą część roku za po-mocą 
energii cieplnej odzyskanej z powierza wywiewanego z pomieszczeń, więc nagrzewnica dodatkowa nie jest za 
często potrzebna. Dlatego centrale wentylacyjne Vallox są wyposażone w nagrzewnice elektrycz-ne a nie wodne 
gdyż zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych na nagrzewnice wodne jest dłuższy.

Generalny Importer Vallox

BRAK ZANIECZYSZCZENIA KRZYŻOWEGO W PŁYTOWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA

Płytowy wymiennik ciepła jest bezpiecznym wyborem, ponieważ nie występuje krzyżowe zanieczyszcze-
nie pomiędzy powietrzem nawiewanym a wywiewanym z pomieszczeń. Również nie ma ruchomych części 
a konserwacja wymiennika jest stosunkowo prosta i łatwa. 

*

* Na prawach producenta.
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CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH  
Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX



 

MODEL OPIS
CENA 

KATALOGOWA 
NETTO [ZŁ]

• zintegrowany okap kuchenny
• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtr tłuszczowy w okapie kuchennym
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet  i ModBus
• wentylatory EC - prąd stały:

 - wywiewny: 184 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 170 m3/h_100 Pa

15 750,00

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%,  

wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC - prąd stały:

 - wywiewny: 184 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 170 m3/h_100 Pa

na zapytanie

• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%,  

wywiew: ISO Coarse > 75%
• sterownik Vallox SC z czterema biegami 
• wentylatory EC -  prąd stały: 

 - wywiewny: 342 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 331 m3/h_100 Pa

12 350,00

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%,  

wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC - prąd stały:

 - wywiewny: 342 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 331 m3/h_100 Pa

13 500,00

ul. Płochocińska 19 lok. 134 
03-191 Warszawa

tel./fax: 22 510-61-62                                                    
tel.: 507-859-881, 501-055-624, 603-516-008   

vallox@valloxpolska.pl
www.valloxpolska.pl

Cennik wchodzi w życie dnia 1.08.2021 r.  
i obowiązuje do odwołania    

ODZYSK CIEPŁA OSZCZĘDZA ENERGIĘ 
I POMAGA CHRONIĆ ŚRODOWISKO 
NATURALNE

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń, który służy do podgrzania powietrza zewnętrznego zanim 
ono zostanie dostarczane do pomieszczeń jest kontrolowany. Oznacza to, że odzysk ciepła pomaga 
zniwelować straty ciepła co oznacza, że więcej pieniędzy zostaje w naszych kieszeniach. Nowe wysoko 
sprawne centrale wentylacyjne są zdolne do podgrzania powierza do +170C przez większą część roku za po-mocą 
energii cieplnej odzyskanej z powierza wywiewanego z pomieszczeń, więc nagrzewnica dodatkowa nie jest za 
często potrzebna. Dlatego centrale wentylacyjne Vallox są wyposażone w nagrzewnice elektrycz-ne a nie wodne 
gdyż zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych na nagrzewnice wodne jest dłuższy.

Generalny Importer Vallox

BRAK ZANIECZYSZCZENIA KRZYŻOWEGO W PŁYTOWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA

Płytowy wymiennik ciepła jest bezpiecznym wyborem, ponieważ nie występuje krzyżowe zanieczyszcze-
nie pomiędzy powietrzem nawiewanym a wywiewanym z pomieszczeń. Również nie ma ruchomych części 
a konserwacja wymiennika jest stosunkowo prosta i łatwa. 

*

* Na prawach producenta.
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MODEL OPIS
CENA 

KATALOGOWA 
NETTO [ZŁ]

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtr tłuszczowy w okapie kuchennym
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet  i ModBus
• wentylatory EC - prąd stały:

 - wywiewny: 342 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 332 m3/h_100 Pa

na zapytanie

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC – prąd stały:

 - wywiewny: 353 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 324 m3/h_100 Pa

13 950,00

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%,  

wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący  MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC – prąd stały:

 - wywiewny: 407 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 385 m3/h_100 Pa

14 850,00

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W
• polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%,  

wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący  MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC – prąd stały:

 - wywiewny: 407 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 385 m3/h_100 Pa

na zapytanie

ul. Płochocińska 19 lok. 134 
03-191 Warszawa

tel./fax: 22 510-61-62                                                    
tel.: 507-859-881, 501-055-624, 603-516-008   

vallox@valloxpolska.pl
www.valloxpolska.pl

Cennik wchodzi w życie dnia 1.08.2021 r.  
i obowiązuje do odwołania    

ODZYSK CIEPŁA OSZCZĘDZA ENERGIĘ 
I POMAGA CHRONIĆ ŚRODOWISKO 
NATURALNE

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń, który służy do podgrzania powietrza zewnętrznego zanim 
ono zostanie dostarczane do pomieszczeń jest kontrolowany. Oznacza to, że odzysk ciepła pomaga 
zniwelować straty ciepła co oznacza, że więcej pieniędzy zostaje w naszych kieszeniach. Nowe wysoko 
sprawne centrale wentylacyjne są zdolne do podgrzania powierza do +170C przez większą część roku za po-mocą 
energii cieplnej odzyskanej z powierza wywiewanego z pomieszczeń, więc nagrzewnica dodatkowa nie jest za 
często potrzebna. Dlatego centrale wentylacyjne Vallox są wyposażone w nagrzewnice elektrycz-ne a nie wodne 
gdyż zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych na nagrzewnice wodne jest dłuższy.

Generalny Importer Vallox

BRAK ZANIECZYSZCZENIA KRZYŻOWEGO W PŁYTOWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA

Płytowy wymiennik ciepła jest bezpiecznym wyborem, ponieważ nie występuje krzyżowe zanieczyszcze-
nie pomiędzy powietrzem nawiewanym a wywiewanym z pomieszczeń. Również nie ma ruchomych części 
a konserwacja wymiennika jest stosunkowo prosta i łatwa. 

*

* Na prawach producenta.
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MODEL OPIS
CENA 

KATALOGOWA 
NETTO [ZŁ]

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika  ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC – prąd stały: 

 - wywiewny: 558 m3/h_100 Pa 
 - nawiewny: 540 m3/h_100 Pa

17 450,00

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika  ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W
• polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC – prąd stały: 

 - wywiewny: 558 m3/h_100 Pa 
 - nawiewny: 540 m3/h_100 Pa

na zapytanie

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%,  

wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący  MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• • wentylatory EC - prąd stały:

 - wywiewny: 960 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 882 m3/h_100 Pa

27 250,00

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W
• polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%,  

wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący  MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• • wentylatory EC - prąd stały:

 - wywiewny: 960 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 882 m3/h_100 Pa

na zapytanie

ul. Płochocińska 19 lok. 134 
03-191 Warszawa

tel./fax: 22 510-61-62                                                    
tel.: 507-859-881, 501-055-624, 603-516-008   

vallox@valloxpolska.pl
www.valloxpolska.pl

Cennik wchodzi w życie dnia 1.08.2021 r.  
i obowiązuje do odwołania    

ODZYSK CIEPŁA OSZCZĘDZA ENERGIĘ 
I POMAGA CHRONIĆ ŚRODOWISKO 
NATURALNE

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń, który służy do podgrzania powietrza zewnętrznego zanim 
ono zostanie dostarczane do pomieszczeń jest kontrolowany. Oznacza to, że odzysk ciepła pomaga 
zniwelować straty ciepła co oznacza, że więcej pieniędzy zostaje w naszych kieszeniach. Nowe wysoko 
sprawne centrale wentylacyjne są zdolne do podgrzania powierza do +170C przez większą część roku za po-mocą 
energii cieplnej odzyskanej z powierza wywiewanego z pomieszczeń, więc nagrzewnica dodatkowa nie jest za 
często potrzebna. Dlatego centrale wentylacyjne Vallox są wyposażone w nagrzewnice elektrycz-ne a nie wodne 
gdyż zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych na nagrzewnice wodne jest dłuższy.

Generalny Importer Vallox

BRAK ZANIECZYSZCZENIA KRZYŻOWEGO W PŁYTOWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA

Płytowy wymiennik ciepła jest bezpiecznym wyborem, ponieważ nie występuje krzyżowe zanieczyszcze-
nie pomiędzy powietrzem nawiewanym a wywiewanym z pomieszczeń. Również nie ma ruchomych części 
a konserwacja wymiennika jest stosunkowo prosta i łatwa. 

*

* Na prawach producenta.
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MODEL OPIS
CENA 

KATALOGOWA 
NETTO [ZŁ]

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła
• nagrzewnica wtórna wodna do 7000 W
• nagrzewnica wtórna i dodatkowa elektryczna 3000 W
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC - prąd stały:

 - wywiewny: 960 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 788 m3/h_100 Pa

32 850,00

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika  ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%,  

wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC - prąd stały:

 - wywiewny: 205 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 176 m3/h_100 Pa

14 450,00

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika  ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• przeciwprądowy entalpiczny wymiennik ciepła
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%,  

wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC - prąd stały:

 - wywiewny: 205 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 176 m3/h_100 Pa

na zapytanie

• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika  ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła
• automatyczny by-pass wymiennika
• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC -  prąd stały: 

 - wywiewny: 334 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 277 m3/h_100 Pa

15 750,00

ul. Płochocińska 19 lok. 134 
03-191 Warszawa

tel./fax: 22 510-61-62                                                    
tel.: 507-859-881, 501-055-624, 603-516-008   

vallox@valloxpolska.pl
www.valloxpolska.pl

Cennik wchodzi w życie dnia 1.08.2021 r.  
i obowiązuje do odwołania    

ODZYSK CIEPŁA OSZCZĘDZA ENERGIĘ 
I POMAGA CHRONIĆ ŚRODOWISKO 
NATURALNE

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń, który służy do podgrzania powietrza zewnętrznego zanim 
ono zostanie dostarczane do pomieszczeń jest kontrolowany. Oznacza to, że odzysk ciepła pomaga 
zniwelować straty ciepła co oznacza, że więcej pieniędzy zostaje w naszych kieszeniach. Nowe wysoko 
sprawne centrale wentylacyjne są zdolne do podgrzania powierza do +170C przez większą część roku za po-mocą 
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• zintegrowany czujnik wilgotności i CO2
• modulowany bypass
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika  ciepła
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W
• przeciwprądowy entalpiczny wymiennik ciepła
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• filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%
• w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus
• wentylatory EC -  prąd stały: 

 - wywiewny: 334 m3/h_100 Pa
 - nawiewny: 277 m3/h_100 Pa

na zapytanie

Polimerowy przeciwprądowy wymiennik entalpiczny:

• Vallox 51 MV
• Vallox 96 MV
• Vallox 110 MV
• Vallox 145 MV
• Vallox 245 MV

Cena na 
zapytanie
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Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 160 mm.
• zintegrowana czerpnio-wyrzutnia
• rozmiar 160 mm.
• prosta w montażu
• konstrukcja zapobiegająca mieszaniu się powietrza
• dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym
• tworzywo ABS
• do stosowania w mniejszych budynkach.

610,00

Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 250 mm.
• zintegrowana czerpnio-wyrzutnia
• rozmiar 250 mm.
• prosta w montażu
• konstrukcja zapobiegająca mieszaniu się powietrza
• dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym
• tworzywo ABS
• do stosowania w większych budynkach

990,00

Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia.
• zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 
• możliwość całkowitego podziału na czerpnie i wyrzutnię
• wielostopniowa regulacja prędkości powietrza na wyrzutni
• średnica – wyrzutnia fi 160 mm, czerpnia do fi 200 mm
• prosta w montażu i bezobsługowa 
• konstrukcja zapobiegająca mieszaniu się strumieni powietrza
• dostępna w czterech kolorach: białym, czarnym szarym i ceglastym
• tworzywo ABS

1 240,00

Czujnik wilgotności MyVallox.
• przeznaczony do central Vallox
• łatwy montaż
• w razie zwiększenia wilgotności w powietrzu zwiększa obroty 

wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza.
1 135,00

Czujnik MyVallox CO2
• przeznaczony do central Vallox
• łatwy montaż
• w razie zwiększenia ilości dwutlenku węgla w powietrzu zwiększa obroty 

wentylatora w celu wyrównania parametrów powietrza. 1 730,00 

Czujnik MyVallox VOC
• czujnik lotnych związków organicznych LZO (m. in. aceton, etanol, 

formaldehyd, toluen oraz inne gazy pochodzące z detergentów, 
chemikaliów, materiałów budowlanych i umeblowania)

• przeznaczony do central Vallox
• łatwy montaż
• w razie zwiększenia ilości LZO w powietrzu zwiększa obroty 

wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza.

1 730,00 

ul. Płochocińska 19 lok. 134 
03-191 Warszawa

tel./fax: 22 510-61-62                                                    
tel.: 507-859-881, 501-055-624, 603-516-008   

vallox@valloxpolska.pl
www.valloxpolska.pl

Cennik wchodzi w życie dnia 1.08.2021 r.  
i obowiązuje do odwołania    

ODZYSK CIEPŁA OSZCZĘDZA ENERGIĘ 
I POMAGA CHRONIĆ ŚRODOWISKO 
NATURALNE

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń, który służy do podgrzania powietrza zewnętrznego zanim 
ono zostanie dostarczane do pomieszczeń jest kontrolowany. Oznacza to, że odzysk ciepła pomaga 
zniwelować straty ciepła co oznacza, że więcej pieniędzy zostaje w naszych kieszeniach. Nowe wysoko 
sprawne centrale wentylacyjne są zdolne do podgrzania powierza do +170C przez większą część roku za po-mocą 
energii cieplnej odzyskanej z powierza wywiewanego z pomieszczeń, więc nagrzewnica dodatkowa nie jest za 
często potrzebna. Dlatego centrale wentylacyjne Vallox są wyposażone w nagrzewnice elektrycz-ne a nie wodne 
gdyż zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych na nagrzewnice wodne jest dłuższy.
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Konwerter MyVallox KNX.
• MyVallox KNX
• przeznaczony do central Vallox z serii MV
• wymiary: 90 mm x 17 mm x 58 mm
• stopień ochrony: IP 20 3 080,00

Panel Sterujący MyVallox Control
• kolorowy, graficzny, przewodowy
• przeznaczony do central Vallox z serii MV
• łatwy montaż naścienny
• gniazdo USB Micro-B
• wymiary: 90 mm x 100 mm x 22 mm

810,00

Regulator Vallox SimpleControl SC
• regulator 4-stopniowy (biegowy), przewodowy
• każdy bieg z możliwością regulacji potencjometrem
• przeznaczony do central Vallox z serii MC
• łatwy montaż naścienny
• wymiary: 85 mm x 95 mm x 39 mm

540,00

Odprowadzanie skropli – syfon Vallox Silent Klick
• bezzapachowy, bezgłośny
• przeznaczony do central Vallox
• łatwy w montażu i demontażu
• możliwość montażu naściennego
• wymiary: 70 x 65 mm

380,00

Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów  
Vallox 096, 101, 110 MV
• przeznaczony do central Vallox
• duża wytrzymałość
• łatwy montaż
• w zestawie komplet króćców przyłączeniowych do centrali

920,00

Cokół do montażu na podłodze – Vallox 145 MV
• przeznaczony do centrali Vallox 145 MV
• duża wytrzymałość
• łatwy montaż 1 030,00
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