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 Zastosowanie
Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych po-
mieszcze  mieszkalnych lub u ytkowych.

 Konstrukcja
System jednorurowy zbudowany jest na bazie kana u 
teleskopowego z PCV o zakresie d ugo ci 120 -470 
mm. Wewn trz znajduje si  wentylator rewersyjny 
ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciep a oraz 
dwa  ltry powietrza. Zako czony kratk  wentylacyj-
n  wewn trzn  oraz wylotem zewn trznym ze stali 
malowanej proszkowo. Kratka wewn trzna mo e by  
wyposa ona w automatyczn  aluzj  (model R) lub 
p aski dekoracyjny panel (model S).

Wentylator
W urz dzeniu zastosowano energooszcz dny, rewer-
syjny wentylator osiowy z silnikiem EC (elektro-komu-
tatorowy) w wersji niskonapi ciowej (12V), wyposa-
ony w o yska kulkowe oraz zabezpieczenie przed 

przegrzaniem.

 Wymiennik ciep a
System zosta  wyposa ony w ceramiczny, akumulacyjny 
wymiennik ciep a o efektywno ci rekuperacji si gaj cej 
91%. Dzi ki komórkowej strukturze materia u w wymienni-
ku tworzy si  du a powierzchnia kontaktowa dla przep y-
waj cego powietrza, co zwi ksza efektywno  rekuperacji.

 Filtr
Dwa wbudowane  ltry G3 (wlotowy i wylotowy) za-
bezpieczaj  uk ad przez przedostawaniem si  do po-
mieszczenia zanieczyszcze , insektów, oraz chroni  
wewn trzne cz ci urz dzenia przed zabrudzeniem.

Cechy produktu 
Efektywna nawiewno- wywiewna wentylacja poje-

dynczych pomieszcze
Zaawansowany technologicznie ceramiczny, aku-

mulacyjny wymiennik ciep a o efektywno ci do 91%
Wentylator rewersyjny z silnikiem EC o niskim po-

borze mocy (od 1,4 do 7,3 W ) w wersji niskonapi -
ciowej (12V)

 Zintegrowana automatyka
 Cicha praca (22-29 dBA~3 m)
 atwy monta
 Filtry powietrza klasy G3
 Przeznaczony do pracy ci g ej
 Nie powoduje powstawania skroplin pary wodnej.

 Zasada dzia ania
System jednorurowy mo e pracowa  zarówno w try-
bie rewersyjnym z odzyskiem ciep a i wilgoci jak 
i w zwyk ym trybie nawiewno - wymiewnym (jako na-
wietrzak)

Seria 
TwinFresh S

Seria 
TwinFresh R

JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI

System jednorurowy TwinFresh o wydajno ci do 58 m3/h.

 Schemat dzia ania

CYKL I. Wentylator wyci ga ciep e zu yte powietrze 
z pomieszczenia, które przechodzi przez ceramicz-
ny wymiennik ciep a odbieraj cy z niego 91% ener-
gii cieplnej i wilgoci. Kiedy wymiennik si  nagrzeje, 
urz dzenie prze cza si  automatycznie na tryb na-
wiewny. 
CYKL II. wie e czyste powietrze z zewn trz prze-
chodzi przez ceramiczny wymiennik  absorbuj c 
skumulowan  w nim wilgo  i energi  ciepln . Kiedy 
temperatura wymiennika spada, wentylator prze -
cza si  ponownie na tryb wywiewny. Zmiana cyklu 
operacyjnego ma miejsce co 70 sekund.

Budowa systemu jednorurowego TwinFresh

Wylot zewn trzny z okapem

Rewersyjny wentylator osiowy

Filtry 
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Ceramiczny, akumulacyjny 
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Charakterystyki techniczne:

Wymiary, mm

Funkcje sterowania:
Funkcjonowanie systemu mo na kontrolowa  za pomoc  trójpozycyjnego prze cznika, 
umo liwiaj cego ustawienie pracy urz dzenia w czterech trybach:
1. Tryb wentylacji nawiewnej lub wywiewnej o niskiej wydajno ci
2. Tryb wentylacji nawiewnej lub wywiewnej o wysokiej wydajno ci
3. Tryb rewersyjny wentylacji (z rekuperacj ) o niskiej wydajno ci 
4. Tryb rewersyjny wentylacji (z rekuperacj ) o wysokiej wydajno ci 
Dla modeli standardowych S i R prze cznik ten jest dost pny na osobne zamówienie (model 
KVS dla modeli S i KVR dla modeli R)
Zestaw standardowy modeli SA i RA zawiera powy szy prze cznik oraz dodatkowo trans-
formator 12 V/12 W umo liwiaj cy jednoczesne pod czenie do trzech urz dze  TwinFresh 
(TRF 220/12-12). Na osobne zamówienie dost pny jest transformator 12 v/40 W pozwalaj cy 
na jednoczesne przy czenie do 11 urz dze .

Przyk ady monta u:

Tryb nawiewno-
wywiewny

Tryb rewersowy

Wysoka 
wydajno

Niska 
wydajno

W czony

Wy czony

Instalacja w cianie frontowej o grubo ci 
od 250-470 mm 

(model TwinFresh RA-50)

Instalacja w cianie frontowej o grubo ci 
od 120 do 470 mm 

(model TwinFresh RA-50-2)

Monta  k towy z zastosowaniem kana u 
wentylacyjnego i kolanka 90°

(model TwinFresh RA-50)
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TwinFresh R-50
TwinFresh RA-50

TwinFresh S1-50
TwinFresh SA1-50

TwinFresh S-60
TwinFresh SA-60

Tryby pracy 1 2 1 2 1 2
Napi cie (V) 230

Moc (W) 3,5 4,6 3,5 4,6 2,8 4,8
Max pobór pr du (A) 0,02 0,025 0,02 0,025 0,018 0,028
Wydajno  (m3/h) 25 50 25 50 35 58

Poziom obrotów (min-1) 570 1100 570 1100 1150 2100
Poziom ha asu (dB (A) ~1 m) 24 34 24 34 34 41
Poziom ha asu (dB (A) ~3 m) 14 24 14 24 24 29

T umienie zewn trznego ha asu (dB(A)) 18 19 19
Max, temperatura powietrza (°C) od -20 do + 50

Efektywno  rekuperacji,%, 90 % 88 %
Rodzaj rekuperatora Ceramiczny

Przekrój kana u (mm) Ø150 164x164 164x164
Klasa bezpiecze stwa IP 24
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1. Okr g y kana  teleskopowy ( r. 150 mm, 250-470 mm)
2. Zewn trzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, bia y
3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny
4. Kratka wewn trzna z ABS, bia a 
5. Automatyczna aluzja z czujnikiem termicznym
6. Dwa  try G3
7. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC
Do sterowania urz dzeniem potrzebne s  prze cznik KRV 
i transformator TRF (dost pne na osobne zamówienie).

1. Okr g y kana  teleskopowy ( r. 150 mm, 250-470 mm)
2. Zewn trzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, bia y
3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny
4. Kratka wewn trzna z ABS, bia a 
5. Automatyczna aluzja z czujnikiem termicznym
6. Dwa  try G3
7. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC
8. Zintegrowana automatyka
9. Prze cznik i jednostka zasilaj ca 230 V/50 Hz

1. Kwadratowy kana  teleskopowy (250-470 mm)
2. Zewn trzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, bia y
3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny
4. P aski panel frontowy z ABS, bia y
5. Dwa  try G3
6. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC
Do sterowania urz dzeniem potrzebne s  prze cznik KRV 
i transformator TRF (dost pne na osobne zamówienie).

1. Kwadratowy kana  teleskopowy (250-470 mm)
2. Zewn trzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, bia y
3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny
4. P aski panel frontowy z ABS, bia y
5. Automatyczna aluzja z czujnikiem termicznym
6. Dwa  try G3
7. Zintegrowana automatyka
8. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC
9. Prze cznik i jednostka zasilaj ca 230 V/50 Hz

TwinFresh R-50

TwinFresh RA-50

TwinFresh S1-50

TwinFresh SA1-50

1. Kwadratowy kana  teleskopowy (255-475 mm)
2. Zewn trzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, bia y
3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny
4. P aski panel frontowy z ABS, bia y
5. Dwa  try G3
6. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC
Do sterowania urz dzeniem potrzebne s  prze cznik KRV 
i transformator TRF (dost pne na osobne zamówienie).

1. Kwadratowy kana  teleskopowy (250-475 mm)
2. Zewn trzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, bia y
3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny
4. P aski panel frontowy z ABS, bia y
5. Automatyczna aluzja z czujnikiem termicznym
6. Dwa  try G3
7. Zintegrowana automatyka
8. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC
9 . Prze cznik i jednostka zasilaj ca 230 V/50 Hz

TwinFresh S-60

TwinFresh SA-60
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