
ErP Sprawność  
do 93%

ErP

Wymiary i masy

Potwierdzona jakość

VENUS DAPHNE DAPHNE XL

140 / 150 / 300 500 / 700 200 / 300 500 700 / 900

Zastosowanie
Mieszkania, domy jednorodzinne, 

rezydencje, domy pasywne
Mieszkania, domy jednorodzinne, 

rezydencje, domy pasywne

Większe domy, lokale handlowe, 
biura, restauracje, kawiarnie, 

obiekty sportowe, szkoły

Nominalny przepływ powietrza 140, 150, 300  m3/h 500, 700 m3/h 200, 300 m3/h 500 m3/h 700, 900 m3/h

Sprawność odzysku ciepła do 93% do 93% do 93%

Panel sterowania

Typ sterownika Venus Comfort / AirGENIO Comfort AirGENIO Comfort AirGENIO Comfort

Instalacja Podwieszana Ścienna Ścienna / Stojąca

Miejsce montażu
Sufit podwieszany, poddasze, 
przestrzeń międzystropowa

Garaż, poddasze, pomieszczenie 
techniczne lub mieszkalne

Garaż, poddasze, pomieszczenie 
techniczne lub mieszkalne

Poziom hałasu w odległości 3 m 37,3 dB(A) 31,3 dB(A) 39,0 dB(A)

By-pass elektroniczny płynny płynny

Klasa filtrów (nawiew/wywiew)
M5/G4 (wentylatory AC)
F7/G4 (wentylatory EC)

G4/G4 G4/G4

Zintegrowana nagrzewnica wstępna Opcja Tak Tak

Zintegrowana nagrzewnica wtórna Nie Opcja Opcja

VENUS DAPHNE DAPHNE XL

140 / 150 / 300 500 / 700 200 / 300 500 700 / 900

Średnica króćców przyłączeniowych mm Ø160 Ø250 Ø160 Ø200 Ø250

Wymiary L x B x H mm 1000 x 555 x 270 1391 x 846 x 360 655 x 550 x 870 790 x 655 x 1035 795 x 764 x 1107

Masa kg 20 41 51 71 89

VENUS, DAPHNE

Sterowanie Dane techniczne
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia

Centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła
Domy, mieszkania, lokale użytkowe, biura

VENUS COMFORT:  AIRGENIO COMFORT:

•  Występuje tylko z podwieszanymi centralami 
wentylacyjnymi VENUS,

•  Estetyczny panel sterownia pokryty szklaną 
powierzchnią, z dotykowymi przyciskami,

•  Funkcja freecoling,
•  Możliwość 3-stopniowej regulacji wydajności 

powietrza, w zależności od potrzeb,
•  Autonomiczne sterowanie wstępną nagrzewnicą 

elektryczną,
•  Alarm zabrudzenia filtrów zgodnie z czasem 

użytkowania.

•  Występuje z centralami wentylacyjnymi VENUS oraz DAPHNE,
•  Sterowanie urządzeniem przez internet za pomocą darmowej aplikacji 

na telefon / tablet w standardzie,
•  W pełni funkcjonalny, kolorowy, dotykowy panel sterowania,
•  Funkcja freecooling (obejście wymiennika ciepła),
•  Płynna regulacja wydajności powietrza, w zależności od potrzeb,
•  Wbudowany programator czasowy (dzienny, tygodniowy),
•  Autonomiczne sterowanie wstępną nagrzewnicą elektryczną,
•  Możliwość płynnego sterowania nagrzewnicą wtórną,
•  Alarm zabrudzenia filtrów – spadek ciśnienia,
•  Możliwość podpięcia pod system budynkowy ModBUS RTU/TCP lub BACnet,
•  Wizualizacja pracy rekuperatora.

Centrala:
Rusocin, ul. Gdańska 12
83-031 Łęgowo
tel.: 58 692 11 77
e-mail: office@dan-poltherm.pl

Oddział w Warszawie:
ul. Ryżowa 49, lok. 201
02-495 Warszawa
tel.:  +48 609 049 200 

+48 603 112 812

Oddział w Katowicach:
ul. Konduktorska 39B
40-155 Katowice
tel.: +48 665 670 088

Oddział we Wrocławiu / Poznaniu:
e-mail:  wroclaw@dan-poltherm.pl 

poznan@dan-poltherm.pl
tel.: +48 609 222 021

Oddział w Szczecinie:
e-mail: szczecin@dan-poltherm.pl
tel.: +48 727 407 020



(Opcja)

(Standard)

DAPHNE DAPHNE XLVENUS

Podwieszane centrale wentylacyjne VENUS znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacji mechanicznej w mieszkaniach, domach, biurach, 
lokalach handlowych i gastronomicznych oraz budynkach pasywnych.

5 wielkości jednostek VENUS o wydajnościach: 140, 150, 300, 500 oraz 700 m3/h. 

Zalecane dla obiektów o powierzchni*:
VENUS 140, 150 – do 60 m2 
VENUS 300 – do 110 m2 
VENUS 500 – do 180 m2

VENUS 700 – do 300 m2

Centrale wentylacyjne DAPHNE z króćcami od góry znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacji mechanicznej w mieszkaniach, domach, 
biurach, lokalach handlowych i gastronomicznych oraz budynkach pasywnych.

3 wielkości jednostek DAPHNE o wydajnościach: 200, 300 oraz 500 m3/h.

Zalecane dla obiektów o powierzchni*:
DAPHNE 200 – do 100 m2 
DAPHNE 300 – do 140 m2

DAPHNE 500 – do 200 m2

Większe centrale wentylacyjne DAPHNE XL znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacji mechanicznej w większych rezydencjach, biu-
rach, salach konferencyjnych, szkołach, lokalach handlowych i gastronomicznych, a nawet w obiektach sportowych (sale ćwiczeń, siłownie).

Zalecane dla obiektów o powierzchni*:
DAPHNE XL 700 – sugerowana wielkość obiektu* – do 280 m2 
DAPHNE XL 900 – sugerowana wielkość obiektu* - do 380 m2

Możliwość ściennego montażu dotykowego panelu sterowania.

Dotykowy panel sterowania wbudowany w urządzenie.

Najważniejsze cechy central VENUS:
•  Możliwość sterowania urządzeniem przez internet za pomocą darmowej aplikacji na telefon / tablet, w wersji z panelem dotykowym,
•  Panel sterowania pokryty szklaną powierzchnią z dotykowymi przyciskami (standard),
•  Dotykowy, kolorowy panel sterowania (opcja),
•  Przeciwprądowy wymiennik ciepła o wysokim odzysku ciepła (do 93%),
•  Wysokoskuteczne filtry powietrza z monitoringiem zabrudzenia,
•  Energooszczędne wentylatory AC lub EC, 
•  Bardzo niski poziom generowanego hałasu,
•  Wersja podwieszana o niskiej wysokości (od 270 mm) i małej masie,
•  Możliwość montażu nad sufitem podwieszanym lub w przestrzeni międzystropowej (poddasze),
•  Elektroniczny by-pass,
•  Wbudowana, elektryczna nagrzewnica wstępna (opcja),
•  Parametry zgodne z wymaganiami domu pasywnego,
•  Urządzenie typu PLUG & PLAY.

* przy założeniach: wysokość pomieszczeń 2,5 m; krotność wymiany powietrza – 1w/h

Najważniejsze cechy central DAPHNE / DAPHNE XL:
•  Sterowanie urządzeniem przez internet za pomocą darmowej aplikacji 

na telefon / tablet w standardzie,
•  W pełni funkcjonalny, dotykowy panel sterowania (standard),
•  Przeciwprądowy wymiennik ciepła o wysokim odzysku ciepła (do 93%),
•  Wysokoskuteczne filtry powietrza z monitoringiem zabrudzenia,
•  Energooszczędne wentylatory EC, 
•  Bardzo niski poziom generowanego hałasu,
•  Pionowy układ czterech króćców, jednostka do montażu ściennego,
•  Wbudowana, elektryczna nagrzewnica wstępna,
•  Wbudowany by-pass wymienika ciepła,
•  Parametry zgodne z wymaganiami domu pasywnego,
•  Urządzenie typu PLUG & PLAY,
•  Estetyczna, nowoczesna obudowa przeznaczona do montażu 

w pomieszczeniach mieszkalnych.


