
Lokální rekuperační jednotky Dimplex
držitel titulu „výrobek roku 2014“
 8. ročníku soutěže časopisu Stavebnictví a interiér 
vydavatelství VEGA a Institutu udržitelné výstavby

Kvalitní větrání bez ztráty energie?

Stále dokonalejší izolace používané v moderních stavbách sice snižují spotřebu energie 
pro vytápění, ale prostory tak zároveň ztrácí možnost přirozeného větrání, podporují vznik plísní 
a vydýchaný vzduch může vést i ke zdravotním problémům. Ponecháním otevřené ventilace 
oken a dveří zase ztrácí smysl investice do kvalitních izolací. 

Nezbytným řešením je proto pořízení větrací jednotky s rekuperací. Tato zajistí nejen úsporu 
energie izolovaného domu, ale i komfort regulovaného větrání.

Řešení: Lokální rekuperační jednotky Dimplex řady DL 50
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● inovativní technologie, 
držitel titulu „výrobek roku 2014“

● vysoká míra rekuperace až 90 % 
(protiproudý výměník)

● regulované komfortní větrání
● velmi úsporný, efektivní 

a tichý provoz
● rovnotlaké zařízení - ochrana proti 

vytváření podtlaku při větrání (možný 
současný provoz například s krbem)

Vlastnosti lokálních rekuperačních jednotek Dimplex řady DL 50
● snadná instalace přímo do obvodové zdi přímo ve větrané místnosti 

(bez potřeby vzduchotechnických rozvodů)

● kruhový otvor o průměru 300 mm (s nastavitelnou délkou dle hloubky stěny 320 - 530 mm)

● nebo čtvercový otvor o průřezu 320 x 320 mm (s nastavitelnou délkou dle hloubky stěny 320 - 480 m) 
s nástavcem DL50V až 640 mm

● vysoká míra rekuperace až 90 %

● protiproudý výměník tepla, který lze jednoduše vyjmout a vyčistit

● regulace otáček ventilátoru ve 4 stupních (15, 30, 45, 55 m3/h)

● možnost automat. ovládání čidlem kvality vzduchu - CO
2
, směsné plyny, vlhkost (DL 50 WE a WH)

● kontinuální současné odvádění a přivádění vzduchu až do 55 m3/h jen s jedním zařízením

● tichý chod, hlučnost pouze 17 - 38 dB (A) ve vzdálenosti 1 m

● lehce vyměnitelné filtry (F7 přívod / G4 odvod)



Volitelné příslušenství
● vnější plastový kryt v designu nerez plechu

● nástěnný dálkový ovladač

● čidlo kvality vzduchu

● nástavec pro užší zeď (tj. tenčí než 320 mm) – NOVINKA!

● tubus s vývody do sousední místnosti – NOVINKA!

Možnost výběru ze 3 typů rekuperačních jednotek (stejného rozměru)
● DL 50 WA – nelze použít nástěnný dálkový ovladač a čidlo kvality vzduchu

● DL 50 WE – možnost doplnit o dálkové ovládání a čidlo kvality vzduchu

● DL 50 WH – kromě vlastností DL 50 WE obsahuje navíc topné těleso 200 W
(pro předehřev venkovního vzduchu při velmi nízkých teplotách)

Povinně volitelné příslušenství
U všech tří typů lze zvolit kruhový nebo čtvercový tubus:
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Fota z realizací - lokální rekuperace

Značka Dimplex
Glen Dimplex Deutschland GmbH, přední německý výrobce tepelných čerpadel a rekuperací, nabízí řadu 
zařízení pro větrání s rekuperací určené pro centrální i lokální větrání domu. Partnerem firmy Dimplex pro 
ČR je firma TERMO KOMFORT.


