
Rekuperatory serii DOMEKT R
z wymiennikiem obrotowym II generacji

Chcesz wiedzieć więcej 
na temat najbardziej 
innowacyjnego rozwiązania 
na rynku?

DOŁĄCZ

DO REWOLUCJI

W REKUPERACJI



Efektywnie odzyskuje chłód.
Zapewnia odzysk chłodu z powietrza wywiewanego z po-
mieszczeń o sprawności nawet 86%. Skutecznie poprawia kom-
fort temperaturowy oraz obniża koszty eksploatacji klimatyzacji.

Zapewni Ci optymalną wilgotność 
w domu latem.
Działa na zasadzie pasywnego osuszania powietrza. 
Dzięki zastosowanym materiałom, wymiennik ciepła gwaran-
tuje skuteczne osuszanie powietrza nawiewanego w letnie, 
wilgotne dni. Pasywne osuszanie nie potrzebuje żadnej do-
datkowej energii. Jest realizowane podczas normalnej pracy 
wymiennika ciepła.

Obniży Twoje rachunki za klimatyzację 
o 30-50%!
Realne obniżenie kosztów chłodzenia pomieszczeń. Dzięki od-
zyskowi chłodu oraz pasywnemu osuszaniu powietrza w okresie 
letnim, klimatyzowanie pomieszczeń generuje niższe zużycie 
energii, w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.

Zapewni niższe koszty inwestycyjne.
Mniejsze zapotrzebowanie na moc chłodniczą, to niższe 
koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Niższe nawet 
o 50% zapotrzebowanie na moc chłodniczą, daje możliwość 
zastosowania mniejszych urządzeń, które są znacznie tańsze 
w zakupie i eksploatacji.

W okresie letnim, kiedy powietrze zewnętrzne ma wysoką temperaturę oraz zawartość wilgoci, wymiennik obrotowy sorpcyj-
ny – entalpiczny prowadzi odzysk chłodu, który skumulowaliśmy wewnątrz budynku i dodatkowo pasywnie osusza powietrze, 
co pomaga utrzymać komfortowe warunki w domu nawet w trakcie pory deszczowej lub parnych dni.

LATO

Wymiennikiem obrotowym sorpcyjnym-entalpicznym efektywnie wpływamy na ilość wilgoci nawiewanej do domu. Sprawność pasywnego osuszania wynosi nawet 90%!

Schemat ideowy procesu pasywnego osuszania powietrza.

PASYWNE OSUSZANIE POWIETRZA - Klucz do Twojego komfortu latem.

Sprawność pasywnego osuszania powietrza latem - 
klucz do niższych rachunków.
Zobacz na wykresie obok sprawność pasywnego osuszania powietrza przez 
wymiennik obrotowy sorpcyjny-entalpiczny, w porównaniu do drugiego 
entalpicznego rozwiązania dostępnego na rynku.

Proces osuszania, a zużycie energii.
Czy wiesz, że proces osuszania powietrza stanowi lwią część zużycia 
energii w trakcie procesu schładzania domu! Dzięki naszemu rozwiązaniu 
oszczędzisz nawet 30-50% kosztów energii elektrycznej potrzebnej do schło-
dzenia domu klimatyzacją!

Koszty klimatyzowania domu niższe o 30-50%? Tak to możliwe.
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Sprawność pasywnego nawilżania powietrza Sprawność temperaturowa wymiennika ciepła

Komfortowa temperatura nawiewu.
Sprawność temperaturowa wymiennika ciepła bezpośrednio przekłada 
się na odzysk ciepła z powietrza wyciąganego oraz temperaturę nawiewu. 
Należy zwrócić uwagę, że wymiennik obrotowy sorpcyjny-entalpiczny w peł-
nym zakresie pracy osiąga sprawność w zakresie 86-80%, czego nie można 
powiedzieć o drugim entalpicznym rozwiązaniu dostępnym na rynku.

Komfortowy poziom wilgotności w domu.
To od sprawności pasywnego nawilżania powietrza w głównej mierze 
zależy komfort użytkowników zimą. Im wyższa sprawność odzysku wilgoci, 
tym większa gwarancja odpowiedniego, komfortowego poziomu wilgotności 
w domu. Wymiennik przeciwprądowy nie realizuje procesu odzysku wilgoci.

Dlaczego wysoka sprawność pasywnego nawilżania i odzysku ciepła zimą jest tak ważna?

Efektywnie odzyskuje ciepło.
Wysoka sprawność odzysku ciepła, nawet 86%, w pełnym 
zakresie wydajności centrali wentylacyjnej oraz niezależnie 
od spadków temperatury zewnętrznej. Gwarantuje to stabilną 
komfortową temperaturę powietrza nawiewanego z anemo-
statów, niezależnie od wymaganej intensywności wentylacji.

Realnie oszczędzi Twoje pieniądze.
Brak nagrzewnicy wstępnej oraz innych systemów roz-
mrażania. Wymiennik nie zamarza nawet do -30°C. Dzięki 
temu centrala wentylacyjna nie zużywa dodatkowej energii 
elektrycznej na procesy rozmrażania, a użytkownik oszczędza 
na eksploatacji urządzenia.

Zapewni Ci komfortową wilgotność 
w domu zimą.
Działa na zasadzie pasywnego nawilżania powietrza. 
Sprawność odzysku wilgoci wynosząca nawet do 90%. Dla-
czego pasywne? Ponieważ proces zachodzi podczas normal-
nej pracy wymiennika. Nie potrzebuje dodatkowego źródła 
energii, dostarczania wody, jak w przypadku klasycznych 
nawilżaczy powietrza oraz nie obniża temperatury powietrza 
nawiewanego.

ZIMA
W okresie zimowym, powietrze zewnętrzne posiada niską temperaturę oraz zawartość wilgoci. Wymiennik obrotowy sorpcyjny-
-entalpiczny prowadzi odzysk ciepła, które skumulowaliśmy wewnątrz budynku i dodatkowo pasywnie nawilża powietrze, co 
pomaga uzyskać komfortowe warunki w domu nawet w trakcie skrajnie niskich temperatur.

Wymiennik obrotowy sorpcyjny-entalpiczny potrafi odzyskać do 90% wilgoci z powietrza wyciąganego z budynku!

Schemat ideowy procesu pasywnego nawilżania powietrza.

PASYWNE NAWILŻANIE POWIETRZA - Twoje zdrowie i komfort zimą.



ZEOLIT – siła innowacyjności płynąca z natury. Bezpieczeństwo i zdrowie dla 
Ciebie i Twojej rodziny na co dzień.
Zeolit to naturalny minerał o porowatej strukturze z średnicą porów pomiędzy 0,3 – 0,4 nm. Możemy go porównać do gąbki. Gąbka jest w stanie kumulować 
wodę, natomiast woda nie wnika w strukturę jej materiału – zagnieżdża się w wolnych, porowatych przestrzeniach jej objętości. Standardowa cząsteczka pary 
wodnej ma średnicę ~0,27 nm dzięki czemu z łatwością wnika w porowatą strukturę powłoki zeolitowej. Jednocześnie, ze względu na swoją wielkość, pyły PM1 
(100 nm), bakterie (od 0,8 do 5000 nm) oraz wirusy (np. grypa, COVID-19 od 80 do 120 nm), nie mogą zagnieździć się w porach powłoki zeolitowej.

Schemat ideowy struktury powłoki zeolitowej z wymiarami cząstek.
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Wymiennik ciepła – serce rekuperatora.
To właśnie od rodzaju zastosowanego wymiennika ciepła w rekuperatorze zależy bezpośrednio, Twój komfort, zdrowie oraz samopoczucie na co dzień. Wybierając 
rekuperator Komfovent DOMEKT R z obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji – SORPCYJNYM-ENTALPICZNYM - decydujesz się na najbardziej innowa-
cyjne rozwiązanie na rynku, które będzie dla Ciebie pracować PRZEZ CAŁY ROK! Cząsteczki pary wodnej znajdujące się w powietrzu o większej entalpii, są adsor-
bowane przez POWŁOKĘ ZEOLITOWĄ. Wymiennik obracając się przechodzi w otoczenie powietrza o niższej entalpii i oddaje wilgoć, którą zgromadził. 

Powłoka 
zeolitowa

Schemat budowy obrotowych wymienników ciepła II generacji.Wymiennik obrotowy sorpcyjny-entalpiczny

Doskonale przewodząca 
ciepło blacha aluminiowa 

– na zmianę płaska 
i karbowana

Gwarancja komfortu przez cały rok!
Najbardziej innowacyjny wymiennik 
ciepła na rynku - działający PRZEZ 

CAŁY ROK!

Najlepsze parametry odzysku
Najwyższa skuteczność odzysku 

ciepła, wilgoci i chłodu przez cały rok!

Realne oszczędności na co dzień
Najniższe koszty eksploatacji nawet 
do -30°C, rachunki za klimatyzację 

niższe o 30-50%



Automatyka sterowania – mózg rekuperatora.

Doskonale wyregulowana wentylacja 
w domu.
Funkcja CAV (stały wydatek powietrza), dba o to, aby Twoja 
wentylacja była zawsze doskonale wyregulowana. 

8 gotowych trybów pracy na wszystkie 
okazje.
Poza domem, normalny, intensywny, turbo, okap, kominek, 
nadrzędny, urlop – z możliwością dowolnej modyfikacji.

Free cooling
Latem, gdy w nocy temperatura na zewnątrz jest niższa niż 
w domu, automatyka sama schładza pomieszczenia powie-
trzem zewnętrznym.

Koszty zawsze pod kontrolą
Pełna kontrola w czasie rzeczywistym poboru energii oraz 
odzysku ciepła – bezpośrednio na ekranie Twojego smartfona.

Możliwość integracji z systemami 
inteligentnych domów
Wbudowane protokoły komunikacyjne BACnet oraz Modbus 
umożliwiają łatwą integrację central wentylacyjnych 
Komfovent z systemami inteligentnych domów.

Możliwość współpracy z pompą ciepła
Współpraca z pompą ciepła, dzięki zastosowaniu nagrzew-
nico-chłodnicy wodnej, powietrze jest ogrzewane w okresie 
zimowym i chłodzone latem.

Harmonogram pracy
Możesz skorzystać z kilku wgranych wzorców lub stworzyć 
od zera Twój prywatny harmonogram pracy urządzenia.

100% on-line. Sterowanie w chmurze
Połączysz się ze swoim rekuperatorem w prosty i wygodny 
sposób z dowolnego urządzenia, z każdego miejsca na ziemi.

Współpraca z okapem
Funkcja okap. W momencie uruchomienia okapu kuchen-
nego automatyka sama zadba o odpowiednie bilansowanie 
ilości powietrza.

Kontrola jakości powietrza
Po podłączeniu czujników np. CO2 lub wilgotności, automatyka 
samodzielnie zadba o utrzymanie optymalnych parametrów.

Nawet najbardziej innowacyjny wymiennik ciepła nie mógłby prawidłowo działać bez odpowiedniej kontroli jego pracy. W rekuperatorach Komfovent masz do 
dyspozycji jedną z najlepszych automatyk sterowania na rynku – C6 lub C6M, dzięki której masz pełną kontrolę nad urządzeniem i możesz w 100% wykorzystać 
możliwości jego rewolucyjnego wymiennika. Poznaj jej najbardziej przydatne funkcje.

Kontrola zużycia i odzysku energii w czasie rzeczywistym!

• Aktualizowany na bieżąco wskaźnik poboru energii

• Licznik odzysku energii cieplnej

• Możliwość obserwowania bieżących kosztów pracy rekuperatora

Aplikacja "Komfovent Control"

Aplikacja Komfovent Control to prosty i intuicyjny 

sposób na sterowanie Twoim rekuperatorem  

Komfovent DOMEKT bezpośrednio z Twojego 

smartfona. 



Dystrybutor:

Poznaj serię DOMEKT R z wymiennikiem obrotowym sorpcyjnym-entalpicznym.*

DOMEKT R 400 H

Odzysk ciepła
84%

Wydajność
463 m3/h

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
660 x 567 x 515

Optymalny do domu o powierzchni:
do 150 m2

DOMEKT R 400 F

Odzysk ciepła
82%

Wydajność
451 m3/h

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
1170 x 310 x 700

Optymalny do domu o powierzchni:
do 150 m2

DOMEKT R 450 V

Odzysk ciepła
86%

Wydajność
491 m3/h

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
680 x 655 x 585

Optymalny do domu o powierzchni:
do 170 m2

DOMEKT R 500 V

Odzysk ciepła
85%

Wydajność
628 m3/h

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
1070 x 950 x 645

Optymalny do domu o powierzchni:
do 210 m2

DOMEKT R 600 H

Odzysk ciepła
80%

Wydajność
673 m3/h

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
1060 x 600 x 570

Optymalny do domu o powierzchni:
do 240 m2

DOMEKT R 700 V

Odzysk ciepła
84%

Wydajność
782 m3/h

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
1070 x 950 x 637

Optymalny do domu o powierzchni:
do 300 m2

DOMEKT R 900 V

Odzysk ciepła
81%

Wydajność
992 m3/h

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
1070 x 950 x 637

Optymalny do domu o powierzchni:
do 340 m2

DOMEKT R 400 V

Odzysk ciepła
85%

Wydajność
380 m3/h

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
598 x 561 x 495

Optymalny do domu o powierzchni:
do 140 m2

DOMEKT R 700 H

Odzysk ciepła
84%

Wydajność
758 m3/h

Wymiary szer. x wys. x gł. (mm):
930 x 700 x 634

Optymalny do domu o powierzchni:
do 300 m2
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