
SkandynawSki SyStem 
inteligentnej went ylacji

bezprzewodowej

VILPE® IDEAL WIRELESS

Męczy cię nadmierna wilgoć
w łazience lub w kuchni?

Latem w twoim mieszkaniu jest duszno?

Nie masz kontroli nad obecnym systemem 
wentylacji w domu?

Rozważasz instalację systemu wentylacji 
dla nowego domu, lub mieszkania?



INTELIGENTNY • EKONOMICZNY • EKOLOGICZNY

PROSTY W INSTALACJI I OBSŁUDZE
ZASTOSOWANIE: NOWE ORAZ MODERNIZOWANE BUDYNKI

Zarówno w przypadku renowacji istniejących jak i przy nowych obiektach, zdalnie sterowany i energooszczędny system 
kontroli wentylacji VILPE® ECo Ideal Wireless, to doskonały wybór. Wdrożenie systemu spełniającego wszelkie potrzeby 
wentylacyjne jest łatwe i ekonomiczne. System VILPE® ECo Ideal Wireless jest idealnym rozwiązaniem, przy przekształcaniu 
istniejącego systemu wentylacji naturalnej w mechaniczny system wentylacji. VILPE® ECo Ideal Wireless to także łatwy 
i niedrogi sposób, aby zamienić standardowy system wentylacji mechanicznej w system zdalnie sterowany, pozwalający 
zminimalizować zapotrzebowanie i wydatki na energię. System VILPE® ECo Ideal Wireless może być stosowany zarówno 
w starych jak i nowych budynkach, znajduje także zastosowanie przy wentylacji magazynów i garaży.

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA

Przy zastosowaniu dodatkowych czujników wilgotności i CO2 system jest w stanie monitorować kilka pomieszczeń  
w budynku. Może być także rozbudowany o dodatkowe wentylatory dachowe VILPE® ECo. Dodatkowe czujniki można 
nabyć osobno.

WITAJ W ŚWIEŻYM ŚWIECIE ROZWIĄZAŃ VILPE®

VILPE® IDEAL WIRELESS
SYSTEM BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA WENTYLACJĄ

wentylator dachowy ECo 190

Komplet bezprzewodowych czujników sterujących:
czujnik dwutlenku węgla • sygnalizator • czujnik wilgoci • panel sterowania
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DLACZEGO WENTYLACJA KONTROLOWANA?

System VILPE® ECo Ideal Wireless to inteligentna metoda wentylacji kontrolowanej na żądanie, która automatycznie 
utrzymuje doskonałą jakość powietrza w każdej przestrzeni, bez ingerencji człowieka. System składa się z wentylatora 
dachowego oraz bezprzewodowych czujników, które mierzą wilgotność względną (RH) oraz poziom dwutlenku węgla 
(CO2) w powietrzu i przesyłają wyniki pomiarów do jednostki sterującej. Następnie stopień wentylacji jest regulowany 
w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza bez nadmiernego poboru energii.

DLACZEGO WYBRAĆ SYSTEM WENTYLACJI ZDALNIE STEROWANEJ VILPE® ECO IDEAL WIRELESS?

System VILPE® ECo Ideal Wireless to atrakcyjne cenowo rozwiązanie, o krótkim okresie zwrotu kosztów w porównaniu 
do innych, zaawansowanych rozwiązań wentylacyjnych. Całkowity koszt VILPE® ECo Ideal Wireless jest do 70 procent 
niższy niż koszt instalacji systemu rekuperacj (HVAC).

System VILPE® ECo Ideal Wireless jest prosty i szybki w montażu także wówczas, gdy dokonujemy modernizacji 
budynku. Montaż systemu nie wymaga dodatkowego okablowania, ani przebudowy dotychczasowych kanałów 
wentylacyjnych. Istniejące kanały lub kominy wentylacyjne mogą być zastosowane jako część instalacji.

panel sterowania

sygnalizator
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czujnik wilgoci

czujnik dwutlenku węgla4
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cennik prodUktÓw VILPE® IDEAL WIRELESS

VILPE/SK Tuote Poland Sp. z o.o. 
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20d  55-080 Kąty Wrocławskie, 
tel. +48 71 740 26 23,  biuro@vilpepoland.pl

więcej o produktach 
i rozwiązaniach znajdziesz na:

NIE ZAPOMNIJ O NAWIEWIE ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Na zużytym filtrze widoczne są 
zanieczyszczenia, które zatrzymuje. Elementy zestawu VELCO.

Unikalny nawiewnik VELCO to nowoczesna alternatywa nawiewnych kratek wentylacyjnych. 
Zapewnia swobodny i kontrolowany dopływ świeżego i oczyszczonego powietrza do pomieszczeń. 
Jest wyposażony w tłumik hałasu, samoregulujący termostat, który zapobiega niepotrzebnym 
stratom ciepła, oraz doskonały, elektrostatyczny filtr wychwytujący niemal wszystkie rodzaje 
zanieczyszczeń, w tym najgroźniejsze dla zdrowia cząsteczki mineralne.
Velco to nawiewnik odpowiedni zarówno w systemach wentylacji grawitacyjnej jak i mechanicznej.

Nazwa Dostępne kolory cena detaliczna (PLN) 
netto

cena detaliczna (PLN) 
brutto

VILPE® ECo Ideal Wireless 1750 zł  2 152,50 zł

System kontroli wentylacji, zestaw zawiera:

- Panel użytkownika (UP), 1 szt.
- Jednostka sterująca (CU), 1 szt.
- Czujnik wilgotności względnej (RH), 1 szt.

biały 735030  

ELEMETY SPRZEDAWANE ODDZIELNIE:

- Czujnik dwutlenku węgla CO2, 1 szt.
- Dodatkowy czujnik wilgotności względnej (RH), 1 szt.

biały 735032  1 120,00 zł  1 377,60 zł 

biały 735031  550,00 zł  676,50 zł 

Nazwa Dostępne kolory cena detaliczna (PLN) 
netto

cena detaliczna (PLN) 
brutto

WENTYLATOR DACHOWY ECO 190P Ø125/IS/5OO  1 800,00 zł  2 214,00 zł 

- Średnica wewnętrzna Ø 125 mm
- Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu
- Oszczędność energii dzięki silnikowi prądu stałego
- Maksymalna wydajność około 600 m3/h 
- Możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej (wydajności)
- Wymiary zewnętrzne 225 mm wysokość 500 mm
- Gwarancja 5 lat
- Typ P - do montażu w połaci dachu
- Do montażu potrzebne jest odpowiednie przejście dachowe

czarny 737342

 
 

brązowy 737344

zielony 737346

szary 737347

czerwony 737348

ceglasty 737349

jasny szary 737341

antracyt 73734G

Nazwa Dostępne kolory cena detaliczna (PLN) 
netto

cena detaliczna (PLN) 
brutto

WENTYLATOR DACHOWY ECO E190S Ø125 + ZESTAW INSTALACYJNY 300 x 300  1 810,00 zł  2 226,30 zł 

- Średnica wewnętrzna Ø 125 mm
- Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu
- Oszczędność energii dzięki silnikowi prądu stałego
- Maksymalna wydajność około 600 m3/h 
- Możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej (wydajności)
- Gwarancja 5 lat
- Typ S - do montażu na płaskiej powierzchni komina  
   wentylacyjnego
- Zestaw instalacyjny w komplecie z wentylatorem

jasny szary 737511

 
 

czarny 737512

brązowy 737514

zielony 737516

szary 737517

czerwony 737518

ceglasty 737519

System VILPE ECo Ideal Wireless może pracować w połączeniu z każdym wentylatorem z grupy VILPE ECo , w zależności od potrzeb  - ECo190, ECo220 lub ECo250.

wentylator 
ECo190 typu P

wentylator 
ECo190 typu S


