
Rekuperator domowy OptiHome  
jest rodzajem niewielkiej centrali wentylacyjnej, przeznaczonej do pracy 

w systemach nawiewno-wywiewnych w  budynkach mieszkalnych. 

Dzięki krzyżowemu wymiennikowi  
odzysku ciepła centrala zmniejsza straty ciepła  

powstałe w wyniku wentylacji budynku.

FUNKCJE CENTRALI:
• Wymiana powietrza w budynku,

• Wyższy komfort użytkowania pomieszczeń 
dzięki  

zapewnieniu wentylacji  
i dopływu świeżego powietrza,

• Uzyskanie oszczędności energii 
dzięki wysoko sprawnemu 

wymiennikowi odzysku ciepła,

• Współpraca z GWC (gruntowym 
wymiennikiem ciepła),

• Zapewnienie wyższych  
standardów higienicznych 

dzięki usuwaniu wilgotnego, 
zużytego powietrza, które sprzyja 

rozwojowi grzybów i pleśni,

• Free-cooling, w okresie letnim 
zużyte wilgotne i ciepłe powietrze 

jest wyrzucane poprzez by-pass 
z pominięciem wymiennika ciepła 

i zastępowane świeżym  
chłodniejszym powietrzem.

Sterowanie rekuperatorów OptiHome składa się ze sterownika 
zabudowanego na urządzeniu oraz panela pokojowego z termostatem.

GŁÓWNE FUNKCJE:

•	 mechanizm ochrony wymiennika przed zamarznięciem – funkcja automatycznego i ręcznego rozmrażania 
wymiennika w okresie zimowym,

•	 funkcja automatycznego czyszczenia wymiennika,
•	 sterownik współpracuje z bypasem i gruntowym wymiennikiem ciepła,
•	 funkcja bypass – tryby pracy: otwórz, zamknij lub automatyczny na podstawie temperatur, 
•	 funkcja free cooling - sterowanie siłownikiem bypass-u, w celu ominięcia wymiennika ciepła 

podczas wentylacji,
•	 współpraca z centralą przeciwpożarową,
•	 możliwość współpracy z zewnętrznym systemem sterowania budynkiem. Sterownik monitoruje parametry 

w obiegach wentylacyjnych i sygnalizuje alarmy zapewniając odpowiednią reakcję systemu,
•	 sterowania pracą rekuperatora na podstawie sygnałów z czujnika dwutlenku węgla – funkcja wykrywająca 

zbyt duże stężenie czadu, centrala przechodzi w tryb pracy intensywnej,
•	 sterowanie urządzeniem na podstawie wskazań czujnika wilgotności - regulacja poziomem wilgotności 

powietrza w pomieszczeniach,
•	 funkcja informowania o konieczności wymiany filtrów powietrza,
•	 możliwość zdalnego sterowania przez internet, na systemach iOS przez stronę www i android za pomocą 

aplikacji mobilnej,
•	 obsługa zewnętrznych wymienników ciepła, płynna regulacja nagrzewnicą lub chłodnicą,

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

•	 kanałowe wymienniki ciepła
•	 nagrzewnice elektryczne
•	 nagrzewnice wodne
•	 chłodnice wodne
•	 chłodnice freonowe
•	 przepustnice gruntowego  

wymiennika ciepła
•	 przepustnice regulacyjne
•	 filtry kanałowe
•	 tłumiki kanałowe

TRYBY PRACY

•	 regulacja ze stałym wydatkiem powietrza, ustawianym podczas uruchamiania lub regulacja płynna 
z utrzymaniem stałej wybranej temperatury,

•	 możliwość czasowych zmian wydajności pracy centrali poprzez dodatkowe tryby pracy: Party, Wietrzenie, 
Wyjście, Komfort, Ekonomiczny, Lato – Zima,

•	 do 4 trybów zdefiniowanych przez użytkownika,
•	 do 5 harmonogramów czasowych.

AUTOMATYKA
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Wielkość OptiHome 400-H 400-H-B 700-H 700-H-B

Strumień powietrza [m3/h]
385 (100Pa)
365 (150Pa) 
345 (200Pa)

385 (100Pa)
365 (150Pa) 
345 (200Pa)

690 (100Pa)
620 (200Pa)
580 (300Pa)

690 (100Pa)
620 (200Pa)
580 (300Pa)

Sprawność odzysku ciepła do 92% do 92% do 92% do 92%

Poziom mocy akustycznej w króćcu nawiewnym Lw [dB(A)] 67 67 70 70

Poziom ciśnienia akustyczngo z odległości 3m  Lp [dB(A)] 50 50 53 53

Klasa efektywności energetycznej A A A A

Zasilanie 230V (AC), 50Hz 230V (AC), 50Hz 230V (AC), 50Hz 230V (AC), 50Hz

Moc grzałek [W] 1400 1400 3150 3150

Maksymalny prąd pobierany [A] 9,2 9,2 19,9 19,9

Króćce przyłączeniowe D [mm] 160 160 200 200

Króciec odpływu kondensatu 14mm, elastyczny 14mm, elastyczny 14mm, elastyczny 14mm, elastyczny

Masa [kg] 48,5 62,5 79 92,5

Głębokość obudowy B [mm] 355 405 655 705

Wymiennik ciepła Krzyżowy przeciwprądowy wykonany z tworzyw sztucznych.

Wentylatory
Energooszczędne wentylatory na nawiewie i wywiewie z płynną regulacja 
wydajności dzięki zastosowanym silnikom w technologi EC (elektronicznie 
komutowane).

Filtry Wymienne wkłady filtracyjne klasy M5 z systemem informacji o konieczności 
wymiany filtrów.

Grzałki elektryczne Dogrzewanie powietrza w okresie zimowym, pozwalające podgrzać 
powietrze nawiewane nawet do 25OC.

Automatyka
Zestaw automatyki składający się ze zintegrowanego z urządzeniem 
sterownika i panelu kontrolnego do umieszczenia w dogodnym 
miejscu budynku.

System przeciwzamrożeniowy
Kontrola temperatury powietrza wypływającego z wymiennika 
wraz kompensacją jego przepływu tak aby nie występowało 
zjawisko zamarzania wymiennika.

Współpraca z GWC Współpraca z przepustnicą gruntowego wymiennika ciepła oraz funkcja 
regeneracji GWC dla uniknięcia jego przechłodzenia.

By-pass 100% powietrza nawiewanego omija wymiennik odzysku ciepła 
w sytuacjach kiedy nie ma potrzeby odzysku ciepła.

Freecooling
W okresie letnim zużyte wilgotne i ciepłe powietrze jest wyrzucane 
poprzez by-pass z pominięciem wymiennika ciepła i zastępowane świeżym 
chłodniejszym powietrzem.

Możliwości montażu
Standardowo: regulowane stopy do posadowienia na podłożu, uchwyty 
do podwieszania sufitowego.
Opcjonalnie: wibroizolatory, uchwyty do montażu ściennego.

Warunki pracy

Urządzenie przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach izolowanych 
takich jak piwnice, poddasza, pomieszczenia gospodarcze, gdzie 
temperatura powietrza utrzymywana jest w zakresie +5 do +45OC. 
Dopuszczalna maksymalna temperatura powietrza przetłaczanego 
wynosi 50OC.

DANE TECHNICZNE 

Sprawność odzysku ciepła OptiHome 700

Wydajność OptiHome 400

Sprawność odzysku ciepła OptiHome 400

Wydajność OptiHome 700
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