
TWORZY DOSKONAŁĄ ATMOSFERĘ WSZĘDZIE, 
GDZIE SIĘ POJAWI.  
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Korzystanie z panelu MyVallox jest intuicyjne i przyjemne. Kolorowy 
wyświetlacz zawiera intuicyjne symbole ułatwiające sterowanie. 
Panel dotykowy czyni regulację systemu wentylacji bardzo prostą.
Korzystanie z poszczególnych profili i ustawień również przyczynia 
się do oszczędności energii i sprawności całego systemu. Wygodny 
programator tygodniowy pozwala zaprogramować system wenty-
lacji w odniesieniu do własnych potrzeb. Przykładowo możesz sko-
rzystać z profilu Poza domem podczas dni pracujących. Ponadto, 
dla przykładu, można zainstalować dwa zewnętrzne przełączniki 
Dom/Poza Domem przy drzwiach frontowych i kolejny przy komin-
ku, Funkcja Kominkowa, dla ustawień zgodnych z pracą kominka. 
Wtedy za pomocą jednego naciśnięcia jesteśmy w stanie ustawić 
pracę systemu wentylacji do naszych potrzeb.

INTELIGENTNA 
KONTROLA PROFILI

WENTYLACJA JESZCZE NIGDY NIE
BYŁA TAK PROSTA 
Panel MyVallox czyni sterowanie systemem wentylacji bardzo prostym. System wentylacji opiera się na czterech różnych profilach: 
Dom, Poza Domem, Booster, Funkcja Kominkowa. Jedyne co musisz zrobić, to wybrać odpowiedni dla siebie.
Jednostka wentylacyjna może być sterowana przy pomocy panelu sterującego, ale również poprzez serwis MyVallox. Serwis  ten daje 
możliwość zdalnej kontroli i zmiany ustawień systemu wentylacji przez internet. Portal dostępny jest zarówno z komputerów, jak i 
tabletów czy smartfonów. Inteligentny panel MyVallox może być również połączony z bardziej rozbudowanym systemem              au-
tomatyki budynku i sieci domowej.
Jednostki wentylacyjne MyVallox posiadają zintegrowany czujnik wilgotności, który monitoruje poziom wilgotności w domu i au-
tomatycznie adaptuje system wentylacji do osiągnięcia optymalnego poziomu. Zapewnia to utrzymanie dobrej jakości powietrza 
wewnątrz pomieszczeń w każdych warunkach. Wysokosprawny wymiennik ciepła nie traci ciepła zawartego w powietrzu usuwanym 
z pomieszczeń lecz wykorzystuje to ciepło do podgrzania świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń z zewnątrz.
Sprawność całego systemu wentylacji jest ponadto kontrolowana i dostosowywana poprzez możliwość wzrostu lub redukcji poziomu 
wentylacji, albo manualnie albo automatycznie przez czujniki, w zależności od bieżących potrzeb. Ponadto, urządzenie samo przypo-
mina kiedy należy wymienić poszczególne filtry. System jest tak skuteczny i prosty jak to tylko możliwe.
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Inteligentny, graficzny interfejs  systemu jest 
prosty i przyjazny dla użytkownika na wszystkich 
urządzeniach.  Niezbędne i potrzebne informacje 
są dostępne na pierwszy rzut oka.

GRAFICZNY PANEL STEROWANIA
Panel nowej generacji wprowadzi Cię krok po kroku w 
system sterowania wentylacją. Kolorowy wyświetlacz 
jest intuicyjny  i bardzo prosty w obsłudze.

DOSTĘP PRZEZ INTERNET
Rejestrację jednostki w MyVallox Cloud Service 
umożliwia sterowanie i ustawienia systemu wentylacji 
za pośrednictwem internetu. Za zgodą użytkowników, 
możliwe jest również zdalne wsparcie techniczne.

SIEĆ DOMOWA
Ponadto możliwe jest podłączenie do sieci domowej 
i kontrola poprzez komputer lub urządzenie mobilne 
podłączone bezpośrednio do sieci.

CZUJNIK WILGOTNOŚCI 
Jednostki MyVallox posiadają zintegrowany czujnik wil-
gotności, który podwyższa stopień wentylacji jeżeli tylko 
zachodzi taka potrzeba, dla przykładu, po kąpieli lub 
prysznicu. Poziom wentylacji powraca do poprzedniego 
staniu po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wilgot-
ności. Ponadto można zainstalować dodatkowe czujniki 
wilgotności w pomieszczeniach gdzie występują wahania 
poziomu wilgotności jak łazienka czy kuchnia.

CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA
Podobnie jak w przypadku czujników wilgotności, 
istnieje możliwość sterowania systemem wentylacji 
za pomocą czujnika dwutlenku węgla. Automatycznie 
podwyższa stopień wentylacji kiedy poziom dwutlenku 
węgla wzrasta, i obniża, kiedy poziom CO2 wróci do 
zadanego poziomu. 

AUTOMATYKA DOMOWA
Możesz podłączyc swoją jednostkę do automatyki do-
mowej za pomocą złącza MODBUS

KONTROLA I PODŁĄCZENIE CZUJNIKI I DODATKOWE 
PRZEŁĄCZNIKI

Rejestracja w serwisie My Vallox Cloud 
umożliwia kontrolę i sterowanie systemem 
wentylacji za pomocą smartphone’a, kom-
putera czy tabletu.

DODATKOWE PRZEŁĄCZNIKI
Istnieje możliwość zainstalowania dwóch dodatkowych 
przełączników, na przykład, jeden w kuchni, który 
załącza profil Przewietrzanie, drugi przy drzwiach fron-
towych, który steruje pracą pomiędzy profilami Dom i 
Poza Domem. 
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CZYSTE I ŚWIEŻE POWIETRZE  
DZIĘKI NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII.
Nowa generacja urządzeń wentylacyjnych używa ciepła pochłoniętego z wywiewanego powietrza. Jednostki z panelem MyVallox 
Control pobierają dane z czujnika wilgotności i automatycznie adoptują wentylacje do warunków panujących w budynku celem 
stworzenia jak najlepszych warunków dla użytkownika i zaoszczędzenia jak największej ilości energii. Jednostki zostały zaprojek-
towane i wykonane w Finlandii, słynącej z swoich surowych warunków. Dzięki temu jednostki będą dobrze sie sprawdzały w każdym 
klimacie.

Vallox oferuje wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia doskonałego systemu wentylacji: jednostki wentylacyjne, doskonałe pan-
ele sterowania oraz praktyczny i higieniczny elastyczny system dystrybucji powietrza.  Wybierz Vallox i oddychaj swobodnie!

MODEL Rekomendowana 
przestrzeń budynku

Wywiew (m3/h) Nawiew (m3/h) Wymiary

Vallox 245 MV 400 m² 1008 936 1038 x 1226 x 773

Vallox 145 MV 250 m² 558 540  717 x 748 x 578

Vallox 110 MV 170 m² 407 385  638 x 678 x 472

Vallox 096 MV 130 m² 345 330  600 x 545 x 428

Vallox TSK Multi 80 MV 120 m2 340 277 1026 x 293 x 626

Vallox TSK Multi 50 MV   80 m2 215 185  900 x 236 x 547


