Wentylacja Twojego
mieszkania pod kontrolą
www.bosch-termotechnika.pl

Centrale wentylacyjne
z odzyskiem ciepła
Vent 4000 CC

2 | Vent 4000 CC

Wentylacja Twojego mieszkania
pod kontrolą
Vent 4000 CC to kompleksowe rozwiązanie w zakresie wentylacji do mieszkań jednokondygnacyjnych
w domach wielorodzinnych lub samodzielnych mieszkań w domach jednorodzinnych – zarówno
w nowych, jak i modernizowanych obiektach. Kompaktowe wymiary i elastyczne możliwości montażu
zapewniają łatwość realizacji projektu.

Dopasowana do każdego pomieszczenia

Wysoka wydajność energetyczna

Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki

Maksymalne ograniczenie strat energii możliwe

kompaktowym wymiarowym urządzenia oraz

jest dzięki odzyskowi nawet do 93% ciepła zawartego

swobodzie wyboru miejsca instalacji (montaż

w powietrzu odprowadzanym z urządzenia.

możliwy jest na ścianie bądź w suficie
podwieszanym).

Ochrona przed wilgocią
Wbudowany czujnik wilgoci gwarantuje ochronę budynku

Intuicyjna obsługa

przed wilgocią zapobiegając tworzeniu się grzyba czy

Czytelny panel sterowania ułatwia wybór ustawień

pleśni na ścianach i sufitach.

i zapewnia wygodną kontrolę nad urządzeniem.
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Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Vent 4000 CC
Vent 4000 CC to optymalne rozwiązanie do centralnej wentylacji z odzyskiem ciepła
do mieszkań o powierzchni do ok. 90 m2. Instalacja urządzenia zajmuje niewiele czasu,
a jego uruchomienie jest niezwykle proste.

Dostępna opcjonalnie
wersja komfortowa
z układem obejścia
do pracy w okresie
letnim

Lekka obudowa EPP
o kompaktowych
wymiarach

Łatwa wymiana filtra
bez konieczności użycia
narzędzi

*

A+ → G
Bezpieczne
otwieranie
urządzenia także
w przypadku montażu
Regulator CR10H
ze zintegrowanym
czujnikiem wilgotności
(wchodzi w zakres dostawy
wersji podstawowej)

Rewolucyjnie łatwy montaż i uruchomienie
Oszczędność czasu podczas instalacji możliwa
jest dzięki przemyślanemu systemowi
podwieszania, kompaktowym wymiarom i małej
masie urządzenia (zaledwie 15 kg). Dodatkowo
elastyczny system kanałów powietrznych umożliwia
instalację na ścianie lub w suficie podwieszanym.

* Klasyfikacja odnosi się do wersji V4000CC 100 S z 2 czujnikami i regulatorem CV200
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Dodatkowy osprzęt
instalacyjny
Vent 4000 CC można idealnie
dopasować do warunków w miejscu
instalacji dzięki kompleksowej ofercie
osprzętu.

Czerpnio-wyrzutnia
powietrza
zewnętrznego/
wywiewanego

30 cm

Przewody powietrza
zewnętrznego/
wywiewanego

Intuicyjna obsługa
Urządzenie dostępne jest w wersji z podstawowym regulatorem CR10H lub zaawansowanym
CV200. CR10H zapewnia wentylację dopasowaną do potrzeb użytkownika dzięki
wbudowanemu czujnikowi wilgoci. Jeszcze większy komfort użytkowania zapewnia regulator
CV200 oferujący dzienne i tygodniowe programy czasowe.

Regulator CV200
▶O
 bsługa przy użyciu
komunikatów tekstowych
▶G
 raficzny wskaźnik stopnia
wentylatora i programu
czasowego
▶W
 skaźniki temperatury
i jakości powietrza
Regulator CR10H

▶Z
 integrowany czujnik
wilgoci

▶W
 skaźnik pozostałego
czasu pracy filtra
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30 cm

Przewody powietrza
doprowadzanego
i odprowadzanego

Tłumik dźwięku
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Dopasowana do każdego
pomieszczenia
Łatwa modernizacja energetyczna
w budynkach wielorodzinnych
np. 3-pokojowe mieszkanie
o powierzchni 65 m2, montaż
sufitowy

Łatwy dostęp do świeżego
powietrza
w nowych budynkach
wielorodzinnych np. 3-pokojowe
mieszkanie o powierzchni 65 m2,
montaż naścienny

Powietrze
odprowadzane
Czerpnia
(powietrze zewnętrzne)

Powietrze
doprowadzane

Wyrzutnia
(powietrze wywiewane)

Powietrze
odprowadzane
Czerpnia
(powietrze
zewnętrzne)

Wyrzutnia
(powietrze
wywiewane)

Powietrze
doprowadzane
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Przemyślany system podwieszania i elastyczne

W przypadku montażu naściennego wszystkie kanały są

kanały powietrzne umożliwiają instalację na

prowadzone do góry. Zmienna pozycja montażu oferuje

ścianie lub w suficie podwieszanym.

dużą elastyczność podczas planowania projektu.

Do montażu na suficie wykorzystuje się przyłącza
na górnej i dolnej stronie rekuperatora.

Vent 4000 CC
Klasa efektywności energetycznej
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie

Jednostka

V4000CC 100 (S)

-

A+1)
+

V4000CC 100 B(S)
A
+

-

A →G

A →G

Min. - maks. zakres zastosowań, od poziomu 1 do 4

m3/h

30-135

30-135

Maks. obliczeniowy przepływ objętościowy dla wentylacji znamionowej
(wg DIN 1946-6)

m3/h

105

105

%

93

86

W/(m3/h)

0,33

0,30

dB(A)

46/50

46/50

⌀ mm

100

100

Masa

kg

15

15

Certyfikat Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt)

–

Z-51.3-405

Z-51.3-405

Certyfikat Instytutu Budownictwa Pasywnego (PHI)

–

TAK

TAK

Długość

mm

950

950

Szerokość

mm

560

560

Wysokość

mm

270

270

Stopień odzysku ciepła (wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej)
Pobór mocy elektrycznej (wg EN 13141-7)
Poziom mocy akustycznej w

pomieszczeniu2)

Króćce powietrzne, średnica

Wymiary

1)
2)

Klasyfikacja dotyczy wersji V4000CC 100 S z 2 czujnikami i urządzeniem obsługowym CV200.
Montaż sufitowy/naścienny.

Dodatkowe informacje:
Infolinia Handlowa 801 600 801*
Serwis Bosch Termotechnika 801 300 810*
www.bosch-termotechnika.pl
termotechnika@pl.bosch.com

01.2022

* koszt połączenia wg stawek operatora

Podane w ulotce informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów urządzeń. Firma Robert Bosch Sp. z o.o.
(gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych, zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

Dane techniczne

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

