
VALLOX 99 MV

Ciszej niż szept

Centrala dostępna
od jesieni 2022



2

Najnowszy model z rodziny produktów
My Vallox, centrala Vallox 99 MV 
jest najcichszą jednostką 
wyprodukowaną przez Vallox Oy – 
i prawdopodobnie najcichszą na 
rynku. Niski poziom hałasu centrali
jest wynikiem prac projektowych, 
technicznych i wieloletnich 
doświadczeń. Staranna optymalizacja
przepływów powietrza, starannie 
dobrane komponenty, doskonała 
izolacja akustyczna konstrukcji są 
składowymi zweryfikowanej cichości 
centrali Vallox 99 MV. 

Dzięki Vallox 99 MV nie są wymagane
dodatkowe, drogie i często czasochłonne
prace mające na celu wygłuszenie 
pracy rekuperatora, bez względu na 
lokalizację centrali. Kiedy na przykład 
instalujemy centralę nad pralką, 
w formie tzw. wieży, i kiedy nie ma 
miejsca na dodatkowe konstrukcje 
dźwiękochłonne.  

Dla centrali Vallox 99 MV poziom 
ciśnienia akustycznego pozostaje 
poniżej 38 dB nawet kiedy przepływ
powietrza jest powyżej 250 m3/h 
(LpA dB(A) 10 m2). Dlatego jednostki 
te mogą być instalowane w większych 
mieszkaniach niż inne urządzenia 
o podobnym przepływie. 

CICHA ŚWIEŻOŚĆ W DOMU

Fakt, że ta sama centrala wentylacyjna 
może być zainstalowana  we wszystkich 
mieszkaniach budynku bez obaw 
o wymiary zewnętrzne urządzenia, 
umożliwia zakup, konserwację i obsługę, 
także łatwe i szybkie poinstruowanie 
końcowego użytkownika. 

Wszystkie funkcje urządzenia 
MyVallox w kompaktowym 
obudowie 

 
Jednym z punktów wyjścia dla projektu 
rekuperatora Vallox 99 MV było 
spełnienie życzeń końcowych 
użytkowników. Z tego powodu, 
maksymalna wysokość została określona 
na bazie potrzeb przyszłych użytkowni-
ków, w rezultacie czego jest najniższą 
jednostka na rynku. Centrala może być 
instalowana w „wieży łazienkowej”
(pralniczej). 

Pomalowana na biało 
i elegancko wykończona jednostka 
sprawia, że nie ma potrzeby stosowania 
listew maskujących.

Vallox 99 MV jest sterowany metodą 
wybraną, najlepiej pasującą do lokalizacji, 
na przykład za pomocą panelu sterowania 
dla danego mieszkania lub przez 
okap kuchenny.

 

 

Urządzenie może być również 
podłączone z usługą w chmurze lub 
automatyką domową. Wentylacje można 
również ustawić na częściową lub pełną 
kontrolę w oparciu o zintegrowane 
czujniki jakości powietrza. Dzięki czujnikom 
dwutlenku węgla i wilgotności, wentylacja 
jest automatycznie zwiększana i wydajna 
energetycznie w zależności od potrzeb.  
 
 

Wsparcie techniczne pomaga 
Profesjonalistom 

 

Wsparcie techniczne Vallox pomaga 
Profesjonalistom przez cały okres 
użytkowania urządzenia. Zespół wsparcia 
technicznego pomoże w kwestiach 
związanych z projektowaniem wentylacji, 
montażem, konfiguracją i serwisem 
gwarancyjnym urządzenia. 

 
� Kratki kierujące przepływem

powietrza wyrównują 
przepływ powietrza i 
redukują całkowity hałas, 
szczególni przy niskich 
częstotliwościach.
 

 � Vallox 99 MV zawiera 
wszystkie nowoczesne 
cechy produktów 
MyVallox: zintegrowane 
czujniki wilgotności, dwutlenku 
węgla i różnorodne możliwości 
sterowania. 

CICHA WENTYLACJA NOWOCZESNE 
FUNKCJE 

 
� Vallox 99 MV został 

zaprojektowany i 
wyprodukowany w Loimaa

WYPRODUKOWANY 
W FINLANDII

 
� Dokładna konstrukcja przepływów 

powietrza wewnątrz urządzenia 
zmniejsza straty ciśnienia i hałas.

NOWOCZESNE FUNKCJE

 � Dokładna konstrukcja 
przepływów powietrza 
wewnątrz urządzenia 
zmniejsza straty 
ciśnienia i hałas. 

 
 

 � Izolacja akustyczna 
konstrukcji wycisza 
dodatkowo urządzenie.  

Wydajny odzysk ciepła z centrali zapewnia 
efektywność energetyczną. Częściowe 
obejście wymiennika w rekuperatorze 
utrzymuje temperaturę powietrza 
nawiewanego wiosną i jesienią.



3 © Vallox Polska - All rights reserved

Centrala Vallox 99 MV 
ma kompaktowe wymiary 
i może być zainstalowana 
na szczycie wieży piorącej. 

WSZYSTKIE INFORMACJE ODNOŚNIE 
JEDNOSTEK W PROGRAMIE DOBORU 
VALLOX MYSELECTA

Centrala wentylacyjna Vallox 99 MV zastąpi 
modele Vallox 101 MC/MV. Bieżące informacje 
o urządzeniach i obliczeniach wymagane 
do projektowania wentylacji są dostępne 
w oprogramowaniu doboru MySelecta. 
Informacje odnośnie zużycia energii 
elektrycznej również można pobrać 
bezpośrednio z narzędzia Vallox MySelecta. 

29 dB

Vallox 99 MV
108 m /h 60 Pa

30 dB

Szept

40 dB

   Lodówka

90 dB

Suszarka 
do włosów

Ze względu na bardzo dobrą 
izolację akustyczna 
Vallox 99 MV nie ma 
potrzeby jej instalowania 
w szafie lub z dodatkową 
izolacją akustyczną. 



www.valloxpolska.pl

 

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu
Vallox 99 MV R
Vallox 99 MV L

Numer produktu
4114424
4114556

Przepływ powietrza
 Nawiew
 Wywiew

92 dm3/s, 100 Pa
99 dm3/s, 100 Pa

Wentylatory
 Nawiew
 Wywiew

0.085 kW, 0.75 A EC
0.085 kW, 0.75 A EC

Dogrzewanie wtórne Nagrzewnica elektryczna, 900 W Podłączenie elektryczne 230 V, 50 Hz, 8.6 A wtyczka

Dogrzewanie wstępne – Klasa ochrony IP 34

Dogrzewanie dodatkowe Nagrzewnica elektryczna, 900 W Bypass Modulowany częściowy

Filtry
 Czerpnia
 Wywiew

ISO Coarse > 75 % + ISO ePM1
ISO Coarse > 75 % 

Jednostkowe zużycie energii  (SEC)
 W klimacie zimnym 
 W klimacie umiarkowanym

A+
A

 
76 %
81 %
1.12 kW/m3/h (64 dm3/s)

Wymiary  (w x h x d) 598 x 442 x 625 mm Waga 59 kg

*Punkt pracy określony w dyrektywieEcodesign (2009/125/WE), południowa Finlandia, Helsinki-Vantaa TRY rok 2012.
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Wymiary

Rozmieszczenie króćców
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 jeszcze cichsza wentylacja

 

•
nie jest konieczne 
dodatkowe wyciszanie 
urządzenia wentylacyjnego

• 

 • doskonały stosunek 
ceny do jakości 

 • łatwy montaż 
i uruchomienie

• prosta obsługa 
i konserwacja
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Wersja Prawa Wersja Lewa

1.  Nawiew
2. Wywiew  
3. Czerpnia
4. Wyrzutnia

Wydajność * 

Sprawność roczna 
Sprawność nawiewu
Moc włąsciwa wentylatorów (SFP)

oszczędność energii 
i gwarantowana jakość 

•


