
Рекуператори
Тела за обработка на въздуха в дома, офиса или магазина



Решения за отопление
Разгледайте продуктовата гама на KAISAI

Термопомпи

Климатични
системи

Въздушни завеси
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Рекуперация

Рекуператори KAISAI 

До 92.5% възстановяване на топлината
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Рекуператорите на KAISAI са високоефективни системи за 
обработка на въздуха с функция за възстановяване на 
топлината, предназначени за приложение в домове, офиси 
и магазини. По време на работа, те обменят въздуха от 
помещението с външния въздух, пречистен чрез специални 

високоефективни филтри клас 7. Тялото за обработка на 
въздуха с кръстосан поток предотвратява загуба на топлина 
през зимата, като възстановява до 92.5% от енергията. 
Възстановената топлина се пренася към пречистения 
въздух, който се доставя в помещенията.



Рекуперация
Топлинна рекуперация, приложима за бита, офиса
и магазина

В какво се състои топлинната рекуперация?
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Рекуперацията е процес на повторно използване на енергия, в случая топлинна. 
Рекуператорът позволява да се контролира движението на въздуха, подаван в помещението и да 
се възстановява топлината от замърсения въздух, идващ от вътрешността на къщата. 
Рекуператорът е сърцето на вашата къща, проектиран да възстановява топлината и да я използва 
за загряване на чистия въздух. Освен това, монтираните във вътрешността на рекуператора филтри 
почистват въздуха от вируси, замърсители, алергени и смог.



Рекуператорните системи на KAISAI са разработени и произведени в съответствие 
с най-съвременните технологични решения в сектора.

Предимствата
на нашите системи
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Рекуператорите ни са произведени в съответствие с Директивата за 
Екодизайн, което означава, че спазват изискванията на Регламент 
1253/2014 – 1254/2014 на ЕК и покриват Стандарт WT-2021.

Модерен дизайн

Висок клас Филтрация – филтри F7/M5

Универсален монтаж

Енерго-ефективност

Тиха работа

Интуитивен контрол

Лесни за употреба



За дома



Термопластови свързващи портове

Дренажна тръба

Кондензна тава

Електромотор с извити назад лопатки, осигуряващ
 постоянен контрол на въздушния поток

Топлообменник – рекуператор с кръстосан 
поток с ефективност до 88%

Главна захранваща платка 
с вграден дисплей

Предния панел е 
галванизиран, изолиран и 
боядисан в цвят по RAL 9003

Външен корпус от
 горещо поцинковани

 стоманени листове

Вътрешна структура
произведена от полистирол

 с висока плътност

Уредът е предназначен за апартаменти, градски, едно или 
дву-фамилни къщи с обща площ до 80 м2.

 

•  Универсален вертикален или хоризонтален монтаж
Високоефективни филтри (F7 - входящ, M5 – изходящ)•  

•  Универсални горни или странични свързващи портове
•  Вградена система за автоматично управление
•  Тиха работа
•  Тънък корпус (размерът на уреда е само 18 см)

Вграден контролен панел
с дисплей, който осъществява 
активацията и калибрацията 
на уреда

Стенно дистанционно управление
KV-S RHQ (опция)

Рекуператор за бита

ЧАСТИ НА УРЕДА

KVX 150 RHQ
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Високоефективни филтри 
съответстващи на ISO 16890:
клас F7 за входящия въздух,
клас M5 за изходящия въздух

Термопластови отвори за
 свързване на входящите/

изходящи въздуховоди
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Уредът може да се монтира както хоризонтално, така и вертикално. В допълнение, благодарение на страничните портове 
от двете страни на уреда е възможно въздуховодите да се монтират както отгоре така и отстрани.

Опционалното външно дистанционно управление KV-S RHQ 
активира други режими на работа.

Контролната система е лесна за употреба 
и осигурява достъп до сервизното меню и до следните функции:

•  
•  
•  
•  
•  
•  

Интуитивен контрол

Вертикален монтаж Хоризонтален монтаж Възможности за свързване

Универсален монтаж
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Тялото е снабдено
с контролен панел с дисплей

автоматична настройка на вентилатора
настройка на времето за смяна на филтъра
задаване на автоматичен режим на работа с помощта на вграден детектор за влажност
стартиране на външен електрически нагревател (опция)
визуализация на работните параметри
визуализация на грешки и съобщения за промени във филтъра



Qmax SEC

Qref LWA

LK I

Ниво на звукова мощност на уреда

Pel
Захранващо напрежение при Qref 
и външно статично налягане 50 Pa

Вътрешно изпускане при 100 Pa
сравнено с Qref

ηt_rvu LK E
Външно изпускане при 250 Pa

сравнено с Qref

SPI

HEP Мощност на нагревателя

CTRL Контролен фактор - централизирана
автоматична система за управление

Модел Qmax

[m3/h]
Qref

[m3/h]
Pel

[W]
ηt_rvu

[%]
SPI

[W/m 3/h] CTRL SEC
[kWh/m 2a]

Енергиен
клас

Клас на
филтрация

LWA

[dBa]
LK I

[%]
LK E

[%]
HEP
[W]

KVX-150 
RHQ

150 105 56 87% 0.227 0.85 -39.90 A F7 / M5 38,0 1,8% 0,8% -

Модел A B ø C H D E F Тегло с
опаковка

Нетно
тегло

KVX-150 RHQ 602 191 125 975 104,6 390 762 25 kg 23 kg

Размери (мм)
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KVX 150 RHQ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА КОНСУМАЦИЯ И КОМПРЕСИЯ НА ВЪЗДУХ
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Дебит [m3/h]

Максимален дебит при максимална 
скорост на вентилатора и външно 

статично налягане 100 Pa

Референтен дебит -70% от Qmax

Топлинна ефективност при Qref

Специфична консумация на енергия

Специфична консумация на енергия

  A  

  2
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   B    8  



За дома,
офиса или магазина



със сменяеми PET лопатки с кръстосан поток.
 Може да достигне ефективност от над 90%, тъй

 като осигурява топлообмен с кръстосан поток
 между двата въздушни потока при различни

 температури на входа. Статичните рекуператорни
 елементи не съдържат подвижни части и гарантират 

изключително надеждна и безопасна работа.
Ефективността на топлообменника е увеличена,

 чрез специалните въртящи се лопатки
 върху повърхността на плочите.

Вентилатор за изходящ въздух

 

KVX 270 RHQ  |  KVX 360 RHQ  |  KVX 460 RHQ

 

 
 

 

KV-S управление

Термопластови отвори за свързване 
на входящите/изходящи въздуховоди

Вторичен байпас затварящ клапан

Вентилатор за входящ въздух
•  Фиксиран монофазен синхронен електромотор 

със защита от прегряване на мотора и 
неговите електронни компоненти

 

•  Високоефективни термопластови вентилатори 
с извити назад лопатки

 

•  F7 за входящия въздух,
•  M5 за изходящия въздух

Уплътнение за достъп до 
вентилатора от синтетичен каучук

Уплътнение за достъп до 
филтъра от синтетичен каучук 

Електрически нагревател за размразяване 
Устойчив на температура, с подсилена вложка, 
контролирана от ШИМ сигнали (приложимо само 
за версията с повишено съпротивление)

• Фиксиран монофазен синхронен електромотор
със защита от прегряване на мотора
и неговите електронни компоненти

• Високоефективни термопластови вентилатори
 с извити назад лопатки

KV - преден панел
•  произведен от горещо поцинкована 

стоманена ламарина, боядисана в RAL 9003
 

•  сатенено покритие, получено с епоксидна 
боя, изсушена при 180°C

•  изолирани странични панели, с облицовка 
с дебелина 25 мм

•  напълно подвижен и изолиран сервизен 
капак с облицовка с дебелина 30 мм

ЧАСТИ НА УРЕДА

KV-S RHQ

Телата за обработка на въздуха / рекуператорите на Kaisai са високоефективни 
блокове за топлинна рекуперация, предназначени за употреба в къщи, апартаменти, 
офиси и шоуруми. Уредите осигуряват икономична и интуитивна работа 
и са изработени от висококачествени материали.

Модерно дистанционно управление с редица функции, предлагащо възможност за управление и защита на уреда и различни режими на работа.

•  Лесен монтаж на стената или като свободно стоящи уреди

Високоефективни филтри (F7 - входящ, M5 – изходящ)•  
•  Готови за работа уреди с модерен програматор върху корпуса  
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Рекуператори
за Вашия дом, офис или магазин 

Корпус от поцинкована стомана, прахово боядисан, пълнеж от полистирол•
• Електромотори с ниска консумация 
• Тиха работа 
• 100% херметичен байпасб

Високоефективен
топлообменник за рекуперация

Байпас
Произведен изцяло от термопласт и захранен

 от мотор Belimo

Високоефективни филтри съответстващи на EN779: 2012.
Филтрите са със следния клас



Възможно е уредът да се монтира както стандартно на стената, така и като свободно стоящо тяло, използвайки допълнителна рамка.

Интуитивен контрол

Универсален монтаж 
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Стенен монтаж Свободно-стоящ

Модерно управление  KV-S RHQ

Дистанционно управление с редица функции, предлагащо 
възможност за управление и защита на уреда и 
различни режими на работа:

•  Седмичен режим с индивидуална настройка
•  Бързи режим за настройка на отсъствие/празник
•  Възможност за свързване на датчици за влажност, 

концентрация на CO2 и диференциално налягане
•  Възможност за преместване на програматора 

навсякъде в сградата
•  Интуитивно меню с икони
•  Сензорно управление

Режим отсъствие Режим празник Автоматичен режим
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Модел A B ø C H D E F Нетно
тегло

KVX-270 RHQ 547 580 160 1041 106 111 240 64 kg 48 kg

KVX-360 RHQ 547 630 160 1041 106 111 290 66 kg 50 kg

KVX-460 RHQ 660 680 180 980 147 126 305 75 kg 59 kg

Модел Qmax

[m3/h]
Qref

[m3/h]
Pel

[W]
ηt_rvu

[%]
SPI

[W/m 3/h] CTRL SEC
[kWh/m 2a]

LWA

[dBa]
LK I

[%]
LK E

[%]
HEP
[W]

KVX-270 
RHQ

270 190 35 86.5% 0.184 0.95 -39.3 A F7 / M5 46.6 0.4% 1.4% 900

KVX-360 
RHQ

360 250 53 90.1% 0.209 0.95 -39.6 A F7 / M5 49.0 0.7% 2.7% 1250

KVX-460 
RHQ

460 320 76 88.6% 0.237 0.95 -38.4 A F7 / M5 47.9 0.3% 0.7% 1600

Размери (мм)

Модел A B

KVX-270 RHQ 523 534

KVX-360 RHQ 523 584

KVX-460 RHQ 583 634

Размери на рамката (мм)

Монтаж на свободно-стоящата версия (опция)

Закрепени опорни крачета и рамка.
Височината на опорните крачета може да се регулира 
в диапазона 200-225 мм.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА КОНСУМАЦИЯ И КОМПРЕСИЯ НА ВЪЗДУХ 
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Тегло с 
опаковка

Дебит [m3/h]

Енергиен
клас

Клас на
филтрация

Qmax SEC

Qref LWA

LK I

Ниво на звукова мощност на уреда

Pel
Захранващо напрежение при Qref 
и външно статично налягане 50 Pa

Вътрешно изпускане при 100 Pa
сравнено с Qref

ηt_rvu LK E
Външно изпускане при 250 Pa

сравнено с Qref

SPI

HEP Мощност на нагревателя

CTRL Контролен фактор - централизирана
автоматична система за управление

Максимален дебит при максимална 
скорост на вентилатора и външно 

статично налягане 100 Pa

Референтен дебит -70% от Qmax

Топлинна ефективност при Qref

Специфична консумация на енергия

Специфична консумация на енергия



H

AB

KVX Wi-Fi модул (опция)

Допълнителният Wi-Fi модул позволява управление от разстояние на уреда, 
използвайки модерните безжични инструменти (смартфони, таблети). 

 

Изтеглете 
приложението
като сканирате
QR кода

Конфигурация на системата

РУТЕР ИНТЕРНЕТ КАБЕЛ

серийна шина до 60 тела

ОБЛАК

Смяна на работен режим, 
температура и скорост 

на вентилатора

Мобилно приложение
за Android и IOS

Наблюдение на 
основните работни
параметри на уреда
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Wi-Fi управление

След като монтира модула, свърже го към рутера и изтегли безплатното 
приложение, потребителят може да влезе отвсякъде и да повери 
работните параметри на рекуператора.



Модел Цена

KVX-150 RHQ Рекуператор 150 2 590

KVX-270 RHQ Рекуператор 270 3 990

KVX-360 RHQ Рекуператор 360 4 490

KVX-460 RHQ Рекуператор 460 4 790

 Аксесоари   

KV-S RHQ Стенно дистанционно управление за модел 150  200

KV-ES-SU   Датчик за влажност 140

KVX WIFI Wi-Fi модул 650

Рамка   

KV-P 270 RHQ Рамка за модел 270   230

KV-P 360 RHQ Рамка за модел 360 230

KV-P 460 RHQ Рамка за модел 460 230

Филтри   

KV-F 150 RHQ Въздушен филтър  F7/M5 - за модел 150 190

KV-F-270 RHQ 190

KV-F 360 RHQ 190

KV-F 460 RHQ 190

Настоящият документ цели да предостави информация за рекуператорите, произведени от Kaisai. | Технологично усъвършенстваният производствен процес изисква непрекъснат контрол и 

подобрение, поради което информацията в този каталог подлежи на промяна. | Посочените цени са каталожни цени за продуктите и не включват никакви отстъпки или разходи за монтаж. | 

Техническите данни и цените, включени в него, подлежат на промяна. Актуална информация можете да намерите на www.kaisai.bg

Ценова листа 
2020
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Въздушен филтър  F7/M5 - за модел 270

Въздушен филтър  F7/M5 - за модел 360

Въздушен филтър  F7/M5 - за модел 460

Посочените в ценовата листа цени са в лева с включен ДДС. | Ценовата листа не представлява оферта по смисъла на Търговския закон. Всички изображения на 
продуктите са само примерни с цел представяне на избраните модели. | Действителните продукти могат да се различават от тези на снимките. | Продуктите подлежат 
на непрекъснато подобрение, поради което Kaisai си запазва правото да променя цените и техническите им параметри без предварително уведомление.



kaisai.bg


