
DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ WENTYLACYJNYCH OD 1957 ROKU

WENTYLACJA
DLA POPRAWY 
JAKOŚCI ŻYCIA 

I KOMFORTU



KLIMATYZACJĘ POMIESZCZEŃ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I KOMFORTU:

EXHAUSTO A/S jest profesjonalnym dostawcą i partnerem biznesowym w zakresie rozwiązań wen-

tylacyjnych. Projektujemy i wytwarzamy produkty i systemy zapewniające komfortową klimatyzację 

pomieszczeń. Naszym celem jest spełnianie potrzeb klientów, z nastawieniem na wysoką jakość pro-

duktów, sprawność i związaną z tym energooszczędność, która wyznacza nowe standardy w branży.

Zakłady produkcyjne firmy EXHAUSTO mieszczą się w Langeskov w Danii i Flå w Norwegii. Firma 

posiada też spółki handlowe w Danii, Norwegii, Szwecji i Niemczech.
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ESTONIA

DZIAŁAMY W TEJ 
BRANŻY OD 1957 ROKU

RYNKI EKSPORTOWE — nasza lista dystrybutorów z całego świata stale się wydłuża, a w 2014 roku objęła wymienione kraje.

SPÓŁKI HANDLOWE



PRACA wentylacja w budynkach biurowych i
NAUKA w szkołach
Klimat wewnętrzny ma oczywiście duże znaczenie wszędzie tam, gdzie ludzie zbierają się w 
celu nauki, pracy oraz w instytucjach. We wszystkich tych przypadkach rozwiązania użytko-
we firmy EXHAUSTO odgrywają istotną rolę, ponieważ poprawiają samopoczucie i stwarzają 
korzystne środowisko pracy.

Rozwiązania EXHAUSTO w systemach wentylacji komfortu mają zastosowanie w biurach, 
instytucjach i salach lekcyjnych. Zastosowania takie opierają się na urządzeniach z odzyskiem 
ciepła za pośrednictwem wymienników ciepła obrotowych oraz krzyżowych, z przepływem 
poprzecznym i przeciwprądowym.

ŻYCIE wentylacja w budynkach mieszkalnych
Zastosowania EXHAUSTO do wentylacji komfortu w wielorodzinnych budynkach mieszkal-
nych (EBV) .Systemy z odzyskiem ciepła lub bez używane do zapewnienia wentylacji  
komfortu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

EBV02 — centralne systemy wentylacji wyciągowej 
EBV04 —  centralne-zrównoważone systemy wentylacji z odzyskiem 

ciepła
Rozwiązania z odzyskiem ciepła opierają się na wymiennikach ciepła krzyżowych z przepły-
wem poprzecznym lub przeciwprądowym. W systemach bez odzysku ciepła stosowane są 
wentylatory kanałowe lub dachowe.



Firma EXHAUSTO oferuje szeroką gamę urządzeń z odzyskiem ciepła.  
 
Rozwiązania techniczne obejmują trzy energooszczędne metody odzysku ciepła, 
z których każda ma własne zalety i obszary zastosowania.

WIĘCEJ INFORMACJI O SERIACH VEX MOŻNA  

ZNALEŹĆ NA STRONACH:

exhausto.com/vex100

exhausto.com/vex200

exhausto.com/vex300

W celu ograniczenia zużycia energii w Europie Unia Europejska wyda-
ła regulacje dotyczące sprawności produktów pobierających energię. 
Ekoprojektowanie stanowi ramy, w obrębie których UE określa 
wartości graniczne dla różnych produktów, wraz wymaganiami ener-
gooszczędności w odniesieniu do określonych produktów. 

Na przykład jedną z zasad wprowadzoną dla branży wentylacyjnej 
jest zgodność silników trójfazowych z klasą energetyczną IE2. 

Serie VEX100, VEX200 i VEX320-370 posiadają 
certyfikaty Eurovent. Certyfikat potwierdza

weryfikację podanych danych technicznych przez niezależny 
podmiot zewnętrzny. W praktyce oznacza to, że wartości 

obliczone w programach kalkulacyjnych QuickSelect i EXselect 
zostały zweryfikowane w testach.

VEX140 do montażu  
sufitowego

VEX320 do  
montażu sufitowego

AHU n° 10.12.505
Range: VEX100/200/320-360

VEX330 do montażu  
w poziomie

VEX150 do montażu 
w pionie 

VEX170 do montażu  
w poziomie 

URZĄDZENIA KOMPAKTO-
WE Z ODZYSKIEM CIEPŁA 
DO 18 300 M3/H



VEX240 do monta-
żu w poziomie VEX370 segmentowy

Firma EXHAUSTO dostarcza pełną gamę akcesoriów dla urządzeń wentylacyj-
nych — nagrzewnice, chłodnice, zawory, terminale dachowe, nawilżacze, układy 
sterowania itd.

Układ sterowania umożliwia obsługę ręczną i automatyczną. Urządzenia wyposa-
żone w serwer internetowy umożliwiają także sterowanie i monitorowanie oraz 
podłączanie urządzeń BMS za pośrednictwem sieci Modbus, BACnet lub LON:

VEX100 to pełna seria urządzeń z odzyskiem ciepła za pośrednictwem 
wymiennika ciepła z przepływem poprzecznym. Cztery wielkości spełniają 
wymagania w zakresie izolowanych przepływów powietrza, niskiej emisji 
hałasu, niskich wartości SFP i łatwego serwisu.
ZAKRES NATĘŻEŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA: 250-8600 m3/h

VEX200 to seria siedmiu urządzeń ze wysokosprawnymi obrotowymi 
wymiennikami ciepła, które zapewniają ekonomiczne działanie dzięki 
niskiemu zużyciu energii i łatwej obsłudze codziennej. 
ZAKRES NATĘŻEŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA: 200-18 000 m3/h

Seria VEX300 obejmuje energooszczędne urządzenia kompaktowe z odzy-
skiem ciepła za pośrednictwem wymienników ciepłą o przepływie przeciw-
prądowym, o bardzo wysokiej sprawności. Konstrukcja urządzeń VEX320C i 
VEX330C umożliwia ich montaż sufitowy.
ZAKRES NATĘŻEŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA: 120-9 000 m3/h



NASZ PROJEKT TO TWÓJ SUKCES...

Posiadamy szereg adaptacji standardowych i specjalnych, spełniających wymagania projektowe i klienta. 
Zapraszamy do kontaktu z nami, abyśmy wspólnie mogli znaleźć rozwiązanie dokładnie dostosowane do 
potrzeb projektu.

MODELE ZEWNĘTRZNE
Nasze urządzenia mają izolację z wełny mineralnej o grubości 50 mm i nadają się do montażu na zewnątrz pomiesz-
czeń. Przy montażu na zewnątrz zespoły do uzdatniania powietrza (AHU) są dostarczane z kompletnym zadaszeniem.

JEDNOKANAŁOWE LUB NAWIEWNO-WYWIEWNE URZĄDZENIA WENTYLACYJNE,  
ZALEŻNIE OD POTRZEB PROJEKTU.
Modele DZIELONE lub urządzenia sekcyjne to idealny wybór w obiektach, do których transport urządzeń pełnowy-
miarowych jest utrudniony.

EXHAUSTO VEX5000 — WYSOKIEJ JAKOŚCI, ENERGOOSZCZĘDNE CENTRALE KLIMATYZACYJNE
VEX5000 są to urządzenia kompaktowe, eslatyczne w projektowaniu, składają się z modułowych sekcji- podzespo-
łów. Dostępność wielu wariantów daje swobodę łączenia i stosowywania poszczególnych elementów central według 
indywidualnych wymagań projektowych , urządzenia mogą składać się z:

WENTYLATORY OSIOWE-AXIAL FANS
Nasze urządzenia mogą być dostarczane z wentylatorami osiowymi-axial fans, które chatrakteryzują się 
rozwiązaniami, zwiększającymi wydajność i sprawność wentylatora do maksymalnie możliwych warto-
ści. Stosujemy wentylatory osiowe najnowszej generacji, które umozliwiają znaczną poprawę wydajno-
ści oraz ograniczenie poziomu hałasu i zużycia energii. Wariant wchodzący w skład urządzeń VEX5000 
jest wyposażony w konfuzor, który optymalizuje ciśnienie i poziom hałasu. 

• sekcji nawiewnych;
• sekcji wyciągowych;
•  sekcji odzysku ciepła : sekcje odzysku ciepła na wymiennikach glikolowych oraz z  

wymiennikami ciepła obrotowymi lub krzyżowymi; 
• sekcji grzejnych i chłodzących, filtrów, tłumików, nawilżaczy itp.;
• sekcji kontrolnych w kilku wariantach;
• sekcji z integralnym nawilżaniem;
• opcjonalnych dyfuzorów akustycznych przy wyborze wentylatorów osiowych. 
EXHAUSTO VEX5000 urządzenia mają wiele zastosowań — stosowane są w pomieszczeniach w, 
których wymagana jest wentylacjia komfortu , w obiektach użyteczności publicznej i w zakładach 
przemysłowych o wysokich wymaganiach w zakresie jakości powietrza, w obiektach o wysokich 
wymaganiach środowiskowych. Łatwe w obsłudze, wbudowany układ sterowania umożliwia do-
stęp przez Internet lub terminal podręczny. Komunikacja sieciowa obsługuje sieci BACNet poprzez 
protokół TCP/IP i Modbus poprzez RS485 lub TCP/IP. Układ sterowania został przygotowany do 
współpracy z siecią LONWORKS (opcja). 

AHU n° 10.12.505
Range: VEX100/200/320-360

BUDUJEMY 
ROZWIĄZANIA 
PROJEKTOWE DO 
54 000 M3/H



WŁASNA DOKUMENTACJA

Na stronach produktów można znaleźć szczegółowe informacje o naszych 
produktach, umożliwiające opracowanie własnej dokumentacji dzięki 
dostępności dokładnych danych. Po wybraniu wszystkich danych można je 
pobrać równocześnie w pojedynczym pliku. 

Dostęp do witryny exhausto.com można uzyskać na tablecie lub smartfonie.

DORADZTWO I DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ

INNOWACYJNY ROZWÓJ

PRZYRZĄDY POMIAROWE

ENERGOOSZCZĘDNE, PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIA

PROGRAMY DO DOBORU URZĄDZEŃ

Fachowość dająca korzyści partnerom
Wiedza i zrozumienie są podstawą do pomocy klientom i partnerom 
biznesowym. Dotrzymujemy kroku najnowszym tendencjom wzglę-
dem wymagań organów nadzorczych w dziedzinie kontroli klimatu 
i wentylacji pomieszczeń Korzystamy z osiągnięć instytucji badaw-
czych i edukacyjnych.

W witrynie exhausto.com znajduje się cała potrzeb-
na dokumentacja fachowa i techniczna. Można tam 
też znaleźć dokumentację potrzebną w konkretnych 
projektach. 

Oferujemy szereg programów kalkulacyjnych służących do 
wyboru produktów i systemów. Ich wspólną cechą jest fakt, że 
zostały opracowane w celu ułatwienia klientom planowania 
projektu na każdym jego etapie.



PRZECLAW 55 C/8
PL- 72-005 SZCZECIN 
TEL.: +48918185324

MOBILE: +48693558314
EXHAUSTO@EXHAUSTO.NET.PL
WWW.EXHAUSTO.NET.PL

Wiedza i dane techniczne dla 
Twego kolejnego projektu 
już czekają na stronie
www.exhausto.com

NA CZELE ROZWOJU
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