
Najnowocześniejsze rozwiązanie w dziedzinie wentylacji 

bytowej wykorzystywane w budownictwie energooszczędnym.

Pozwala na pełną kontrolę nad dostarczanym strumieniem 

świeżego powietrza.

REKUPERATORY 



Światowy standard 
- polska technologia 
i jakość.
FRAPOL
Spółka należąca do GRUPY KAPITAŁOWEJ INSTAL – KRAKÓW, 
jest jednym z największych producentów i dostawców standardo-
wych oraz wysoce specjalistycznych systemów klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych. Blisko 30 lat doświadczenia firmy pozwala na 
dostarczanie na rynki krajowe i zagraniczne najnowocześniej-
szych rozwiązań odzwierciedlających aktualne trendy w branży, 
przy zachowaniu rygorystycznych norm jakościowych. 



DOŚWIADCZENIE

ZINTEgROWANY SYSTEm ZARZąDZANIA
JAKOŚĆ     ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWO

30
LAT

PRAWIE

16 mln EUR 27,5 mln EUR 33,8 mln EUR

OBROTY

2011 2013 2016 ZATRUDNIENIE

2014

2016

461 osób

525 osób

PRODUKCJA USŁUgI SERWIS

OBSZARY DZIAŁANIA

Działamy  
kompleksowo  
w każdej  
dziedzinie branży 
klimatyzacyjno- 
wentylacyjnej.

2012
244 osoby
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Najważniejszym celem wszystkich rodzajów wentylacji budynków jest dostarczenie do strefy 
przebywania ludzi odpowiedniej ilości powietrza oraz zawartego w nim tlenu zapewniającego 
komfortowe, higieniczne warunki pobytu oraz pracy użytkowników budynku.
  
Tradycyjne systemy wentylacji grawitacyjnej, których skuteczność jest ściśle uzależniona od 
parametrów pogodowych nie są w stanie zapewnić zarówno odpowiedniej ilości jak i jakości 
powietrza, co zostało potwierdzone już w XIX w kiedy to po przeprowadzeniu badań nad real-
nym działaniem wentylacji w domach i szkołach. Szwedzki profesor medycyny Elias Heyman 
(1829-1889) z Instytutu Karolinska ze Sztokholmu, stwierdził iż wentylacja grawitacyjna nie 
jest w stanie zapewnić odpowiednich, bezpiecznych warunków higienicznych wewnątrz bu-
dynków.
  
System mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z funkcją odzysku ciepła, której 
integralnym komponentem jest centrala wentylacyjna - OnyX potocznie zwana rekupera-
torem jest najnowocześniejszym, najbardziej zawansowanym oraz co najbardziej istotne 
- jedynym prawidłowym sposobem wentylacji budynków zapewniającym ciągłą oraz kon-
trolowaną wymianę powietrza w budynku skutkującą redukcją stężenia dwutlenku węgla 
oraz wilgoci do dopuszczalnych poziomów. 
   
Dodatkowo, poprzez ciągłą filtrację system wentylacji mechanicznej OnyX zapobiega niebez-
piecznym reakcją alergicznym, spowodowanym wnikaniem pyłów (alergenów), a także rozwo-
jowi wirusów, bakterii i grzybów w wewnątrz budynków.
  
Oprócz niewątpliwych zysków higienicznych, rekuperacja OnyX dodatkowo poprzez zastoso-
wanie w niej odzysku ciepła o wysokiej sprawności, o blisko 50% redukuje koszty ogrze-
wania budynków w porównaniu do standardowych obiektów wyposażonych w wentylacje 
grawitacyjną.    
  

Rekuperatory - OnyX
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Nawiew świeżego, 
przefiltrowanego powietrza

Dzięki ciągłej filtracji  oraz przechwy-
tywaniu alergenów oraz szkodliwych 
pyłów system wentylacji mechanicz-
nej zapobiega niebezpiecznym re-
akcjom alergicznym oraz rozwojowi 
wirusów, bakterii i grzybów wewnątrz 
budynków.          

Linia produktów OnyX została zaprojektowana
z myślą o pracy w polskich warunkach
klimatycznych. Rekuperatory OnyX 
dbają o komfort przebywania w pomieszczeniach 
umożliwiając odzysk ciepła z wywiewanego 
powietrza.

Zrównoważone strumienie powietrza 
nawiewanego oraz wywiewanego za-
pewniają wysoką sprawność odzysku 
ciepła oraz utrzymywanie równowagi 
ciśnieniowej wewnątrz wentylowane-
go obiektu.

Odpowiedni, kontrolowany strumień 
przefiltrowanego powietrza dostar-
czany do strefy przebywania ludzi nie-
zależnie od zewnętrznych warunków 
atmosferycznych.

System wentylacji OnyX zapewnia odpowiednią ilość przefiltrowanego powietrza zapewniając komfor-
towy stan środowiska wewnętrznego obsługiwanego obiektu. 

Odzysk ciepła z powietrza wywiewa-
nego o sprawności dochodzącej do 
95% dzięki zastosowaniu wymienni-
ka ciepła o rozwiniętej powierzchni 
wymiany ciepła, skutkuje znacznymi 
oszczędnościami energii na potrzeby 
centralnego ogrzewania.

System wentylacji mechanicznej Onyx 
zapewnia właściwy poziom wilgot-
ności względnej w pomieszczeniach 
uniemożliwiając rozwój pleśni, grzy-
bów oraz chorobotwórczych bakterii. 

Rekuperatory OnyX umożliwiają do-
stosowanie wielkości strumieni po-
wietrza nawiewanego oraz wywiewa-
nego z pomieszczeń w zależności od 
potrzeb systemu wentylacyjnego oraz 
użytkownika.

Odzysk energii cieplnej 
do 95%

Zbilansowane 
strumienie powietrza

Brak problemów z wilgotnością 
w pomieszczeniach

Wydajność wentylacji 
niezależna od czynników 
atmosferycznych 

możliwość regulacji
strumienia powietrza

Komfort mieszkania

Charakterystyka rekuperatorów OnyX

95%



Linia produktów OnyX 
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Linia produktów OnyX 

Budowa OnyX CLASSIC

OnyX CLASSIC

• Obudowa z cienkich blach stalowych, 
   obustronnie ocynkowanych, część 
   zewnętrzna z blachy powlekanej 

• Izolacja wełną mineralną o gr. 30 mm

• Króćce przyłączeniowe ustawione w osi
   poziomej 

• Możliwość montażu zarówno na poddaszu  
   jak i w pomieszczeniach gospodarczych 
   na dolnych kondygnacjach 

• Szczególnie polecane do pracy w trudnych 
   warunkach (warsztaty, obiekty gastronomiczne) 
   oraz dla domów jednorodzinnych

Obudowa wykonana jest z cienkich blach sta-
lowych, obustronnie ocynkowanych. Część 
zewnętrzna obudowy jest wykonana z blachy 
powlekanej. Zapewnia to doskonałą ochronę 
powierzchni. Pod względem akustycznym i ter-
micznym obudowa zabezpieczona jest warstwą 
wełny mineralnej. 

Centralna wentylacja OnyX Classic jest wyposażona w wentylatory 
z silnikami EC oraz innowacyjnymi wirnikami RadiCal. Wentylatory 
umieszczone w rekuperatorach OnyX zapewniają oszczędność ener-
gii elektrycznej oraz istotne ograniczenie hałasu. Charakteryzują się 
także zwiększoną żywotnością.

Recair Sensitive jest specjalnym, 
opatentowanym rekuperatorem 
przeznaczonym do odzyskiwania 
ciepła w systemach wentylacyj-
nych dla domów, biur, sklepów, 
sal bankietowych, restauracji 
itp. Jest to prawdziwy przełom  
w technice wentylacji, umożliwia-
jący odzyskiwanie i skuteczne, 
ponowne wykorzystanie energii 
wytworzonej do ogrzewania lub 
chłodzenia pomieszczeń. W cen-
trali wentylacyjnej OnyX Classic 
550 zastosowano wymiennik  
o powierzchni 37 m2.

OBUDOWA

WENTYLATOR EC

UKŁAD STEROWANIA

WYmIENNIK 
(REKUPERATOR)

Układ sterujący pracą central wentylacyjnych OnyX Classic jest wy-
posażony w wyróżnioną przez Ministerstwo Środowiska technologię 
„synergicznego systemu zarządzania energią powietrza w budynku”. 
Sercem sterownika jest mikroprocesor o dużej mocy obliczeniowej,  
w którym zastosowane jest innowacyjne oprogramowanie. System 
sterowania jest również kompatybilny z aplikacją umożliwiającą 
zdalne sterowanie urządzeniem przy pomocy komputera lub urzą-
dzenia przenośnego.
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Linia produktów OnyX OnyX CLASSIC 550

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 800

Grubość ścianek [mm] 30

Masa [kg] 74

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95%

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 550

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 50

JPM [W/(m3/h)] 0,26

Klasa filtra - G4

Wymiary filtrów [mm] 550x220

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 290

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 320

Moc nagrzewnicy elektrycznej [W] 500 W

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard

Nagrzewnica wstępna, typ, moc 500W, zasilana z centrali

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 730x1150x553

Średnica króćca ΦØ 200 mm 

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 67

Wylot nawiewiu 57 

Wlot wywiewu 65

Wylot wywiewu 54

Obudowa 55

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 50

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 23,00

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%
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Linia produktów OnyX OnyX DREAM

• Obudowa z blachy lakierowanej proszkowo
• Niska masa, oraz zwarta konstrukcja 
• Króćce przyłączeniowe ustawione w osi pionowej
• Zalecany montaż – dolne kondygnacje budynków
• Szczególnie dedykowane dla mieszkań i domów 
   o powierzchni do 200 m2

Budowa OnyX DREAM

Aby zapobiec przemrażaniu obudo-
wy centrali wentylacyjnej, w miejscu 
występowania największej amplitudy 
temperatur zastosowano dodatkową 
izolację wewnątrz, która tworzy szczel-
ny „termos”.

Obudowa wykonana jest z cienkich 
blach stalowych, obustronnie ocynko-
wanych, które są specjalnie kształto-
wane na obrabiarkach numerycznych 
oraz montowane trwale przy pomocy 
ocynkowanych nitów, tworząc trwałą, 
sztywną, ocynkowaną konstrukcję. 
Część zewnętrzna obudowy jest wyko-
nana z blachy powlekanej. Zapewnia to 
doskonałą ochronę powierzchni, które 
mają kontakt z powietrzem wentyla-
cyjnym. Pod względem akustycznym  
i termicznym obudowa zabezpieczona 
jest warstwą wełny mineralnej. 

Układ sterujący pracą central wentylacyjnych OnyX Dream jest 
wyposażony w wyróżnioną przez Ministerstwo Środowiska tech-
nologię „synergicznego systemu zarządzania energią powietrza 
w budynku”. Sercem sterownika jest mikroprocesor o dużej 
mocy obliczeniowej, w którym zastosowane jest innowacyjne 
oprogramowanie. System sterowania jest również kompatybilny 
z aplikacją umożliwiającą zdalne sterowanie urządzeniem przy 
pomocy komputera lub urządzenia przenośnego.

Centralna wentylacja OnyX Dream jest 
wyposażona w wentylatory z silnikami 
EC oraz innowacyjnymi wirnikami Radi-
Cal. Wentylatory umieszczone w reku-
peratorach OnyX zapewniają oszczęd-
ność energii elektrycznej oraz istotne 
ograniczenie hałasu. Charakteryzują 
się także zwiększoną żywotnością.

Recair Sensitive jest specjalnym, 
opatentowanym rekuperatorem prze-
znaczonym do odzyskiwania ciepła 
w systemach wentylacyjnych dla do-
mów, biur, sklepów, sal bankietowych, 
restauracji itp. Jest to prawdziwy 
przełom w technice wentylacji, umoż-
liwiający odzyskiwanie i skuteczne, 
ponowne wykorzystanie energii wy-
tworzonej do ogrzewania lub chłodze-
nia pomieszczeń. W centrali wentyla-
cyjnej OnyX Dream 400 zastosowano 
wymiennik o powierzchni 37 m2.

DODATKOWA 
IZOLACJA STREfY

ZImNEJ

OBUDOWA UKŁAD STEROWANIA

WENTYLATOR EC

WYmIENNIK 
(REKUPERATOR)
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Linia produktów OnyX OnyX DREAM 400

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres

Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 65

Wylot nawiewiu 43

Wlot wywiewu 67

Wylot wywiewu 50

Obudowa 53

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 48

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 23,00

Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 475

Grubość ścianek [mm] 30

Masa [kg] 48

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95%

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 400

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 50

JPM [W/(m3/h)] 31

Klasa filtra - G4

Wymiary filtrów [mm] 400x180

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 95

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 180

Moc nagrzewnicy elektrycznej W max. 500W

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard

Nagrzewnica wstępna, typ, moc Wbudowana, 500W

Znamionowe napięcie zasilania zasilana z centrali

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 731x686x669

Średnica króćca ØΦ160 mm 

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%
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Linia produktów OnyX OnyX SKY

Budowa OnyX SKY

• Centrala podwieszana 

• Obudowa wykonana z blachy lakierowanej
   proszkowo połączonej z wysokiej jakości 
   tworzywami sztucznymi 

• 

• Możliwa dystrybucja powietrza w obrębie 
   jednego pomieszczenia bez instalacji  
   wentylacyjnej 

• Wysoka estetyka oraz jakość wykonania

Obudowa wykonana jest z cienkich blach sta-
lowych obustronnie ocynkowanych, które są 
specjalnie kształtowane na obrabiarkach nume-
rycznych, oraz montowane trwale przy pomocy 
ocynkowanych nitów tworząc trwałą, sztywną, 
samonośną konstrukcję. Część zewnętrzna 
obudowy jest dodatkowo lakierowana proszko-
wo. Pokrywy rewizyjne, od strony zewnętrznej, 
wykonane są z tworzywa sztucznego z powłoką 
PMMA. 

Centralna wentylacja OnyX Sky jest wyposażona w wen-
tylatory z silnikami EC oraz innowacyjnymi wirnikami 
RadiCal. Wentylatory umieszczone w rekuperatorach 
OnyX zapewniają oszczędność energii elektrycznej oraz 
istotne ograniczenie hałasu. Charakteryzują się także 
zwiększoną żywotnością.

Recair Sensitive jest specjalnym, opa-
tentowanym rekuperatorem przezna-
czonym do odzyskiwania ciepła w syste-
mach wentylacyjnych dla domów, biur, 
sklepów, sal bankietowych, restauracji 
itp. Jest to prawdziwy przełom w techni-
ce wentylacji, umożliwiający odzyskiwa-
nie i skuteczne, ponowne wykorzystanie 
energii wytworzonej do ogrzewania lub 
chłodzenia pomieszczeń. W centrali 
wentylacyjnej OnyX Sky 250 zastosowa-
no wymiennik o powierzchni 25m2.

WENTYLATOR EC

UKŁAD STEROWANIA

WYmIENNIK 
(REKUPERATOR)

Układ sterujący pracą central wentylacyjnych OnyX Sky 
jest wyposażony w wyróżnioną przez Ministerstwo Środo-
wiska technologię „synergicznego systemu zarządzania 
energią powietrza w budynku. Sercem sterownika jest mi-
kroprocesor o dużej mocy obliczeniowej, w którym zasto-
sowane jest innowacyjne oprogramowanie. System stero-
wania jest również kompatybilny z aplikacją umożliwiającą 
zdalne sterowanie urządzeniem przy pomocy komputera 
lub urządzenia przenośnego.
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Linia produktów OnyX OnyX SKY 250

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres
Wydajność 

Dane akustyczne

Strona obsługi: PRAWAStrona obsługi: LEWA

Widok od strony rewizyjnej - z dołu.

Sprawność temperaturowa

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 71

Wylot nawiewiu 62

Wlot wywiewu 66

Wylot wywiewu 56

Obudowa 54

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 50

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

16,00 17,00 18,00 18,50 19,00 23,00

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%

Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 350

Grubość ścianek [mm] 20

Masa [kg] 43

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 250

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 50

JPM [W/(m3/h)] 0,31

Klasa filtra - G4

Wymiary filtrów [mm] 220x290

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 95

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 180

Moc nagrzewnicy elektrycznej W 500

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard

Nagrzewnica wstępna, typ, moc Wbudowana 500W

Znamionowe napięcie zasilania -

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 347x880x634

Średnica króćca Ø 160 mm 
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Strona obsługi: PRAWAStrona obsługi: LEWA

Widok od strony rewizyjnej - z dołu.

Linia produktów OnyX OnyX SKY 400

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres

Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 68

Wylot nawiewiu 57

Wlot wywiewu 65

Wylot wywiewu 56

Obudowa 56

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 51

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 23,00

Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 500

Grubość ścianek [mm] 20

Masa [kg] 74

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 400

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 50

JPM [W/(m3/h)] 0,30

Klasa filtra - G4

Wymiary filtrów [mm] 260x300

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 95

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 180

Moc nagrzewnicy elektrycznej W 500

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard

Nagrzewnica wstępna, typ, moc Wbudowana, 500W

Znamionowe napięcie zasilania zasilana z centrali

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 310x1300x933

Średnica króćca ΦØ 200 mm 

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%

Widok od strony rewizyjnej - z dołu.
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Linia produktów OnyX OnyX SKY 800

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 74

Wylot nawiewiu 65

Wlot wywiewu 73

Wylot wywiewu 63

Obudowa 66

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 53

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 23,00

Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 1250

Grubość ścianek [mm] 20

Masa [kg] 152

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 850

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 50

JPM [W/(m3/h)] 0,3

Klasa filtra - G4

Wymiary filtrów [mm] 280x445

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 370

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 770

Moc nagrzewnicy elektrycznej W max. 1000W

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard

Nagrzewnica wstępna, typ, moc Wbudowana, 1000W

Znamionowe napięcie zasilania zasilana z centrali

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 360x1098x1891

Średnica króćca Ø 250 mm 

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%

Widok od strony rewizyjnej - z dołu.
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Linia produktów OnyX OnyX SKY 1500

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 70

Wylot nawiewiu 55

Wlot wywiewu 72

Wylot wywiewu 54

Obudowa 58

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 53

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

16,00 17,00 18,00 18,00 19,00 23,00

Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 1800

Grubość ścianek [mm] 20

Masa [kg] 135

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 1500

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 100

JPM [W/(m3/h)] 0,32

Klasa filtra - G4/F7

Wymiary filtrów [mm]
592x287x300 (G4)
592x287x200 (F7)

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 370

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 770

Moc nagrzewnicy elektrycznej W 4000

Automatyka -
sterownik Frapol-
SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard

Nagrzewnica wstępna, typ, moc Kanałowa, DN315, 4000W

Znamionowe napięcie zasilania
1x230V AC/50Hz, zasilanie 
zewnętrzne

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 436x1559x1700

Średnica króćca Ø Φ315 mm 

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%

Widok od strony rewizyjnej - z dołu. Widok od strony rewizyjnej - z dołu.
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Linia produktów OnyX OnyX SKY 3000 

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres
Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 3200

Grubość ścianek [mm] 30

Masa [kg] 225

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 3000

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 100

JPM [W/(m3/h)] 0,35

Klasa filtra - G4

Wymiary filtrów [mm] 760x400x100

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 1200

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 2000

Moc nagrzewnicy elektrycznej 
wstępnej kanałowej

[W] 7,2 kW

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Bypass (obejście wymiennika) Standard

Nagrzewnica wstępna, typ, moc Kanałowa, 800x400, 7,2 kW

Znamionowe napięcie zasilania 3x400V AC/50Hz

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 463x1792x2028

Średnica króćca 
800x400 - (czerpnia, wyciąg)
1000x400 - (wyrzutnia, nawiew)

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 74

Wylot nawiewiu 65

Wlot wywiewu 73

Wylot wywiewu 63

Obudowa 64

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 52

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 23,00

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%

Widok z góry

Widok z dołu

Widok od strony rewizyjnej - z dołu.
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Linia produktów OnyX OnyX PASSIV

• Zwiększona grubość izolacji – 40 mm wełny   
   mineralnej redukująca straty energii 

• Podwójne obejście wymiennika 

• Standardowe wyposażenie we filtry dokładne F7

• Możliwość montażu zarówno na poddaszu jak  
   i w pomieszczeniach gospodarczych na dolnych  
   kondygnacjach

• Możliwa wersja w wykonaniu 
   ,,zewnętrznym” 

• Spełnione wymagania NFOŚIGW 
   w zakresie wentylacji mechanicznej 
   nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła    
   w budynkach standardu NF15 i NF40                        

Budowa OnyX PASSIV

Układ sterujący pracą central wentylacyjnych OnyX Passiv jest wy-
posażony w wyróżnioną przez Ministerstwo Środowiska technologię 
„synergicznego systemu zarządzania energią powietrza w budynku”. 
Sercem sterownika jest mikroprocesor o dużej mocy obliczeniowej,  
w którym zastosowane jest innowacyjne oprogramowanie. System ste-
rowania jest również kompatybilny z aplikacją umożliwiającą zdalne 
sterowanie urządzeniem przy pomocy komputera lub urządzenia prze-
nośnego.

Obudowa wykonana jest z cienkich blach 
stalowych, obustronnie ocynkowanych, 
które są specjalnie kształtowane na obra-
biarkach numerycznych oraz montowane 
trwale przy pomocy ocynkowanych nitów, 
tworząc trwałą, sztywną, ocynkowaną kon-
strukcję. Ściany obudowy lakierowane od 
strony zewnętrznej i wewnętrznej mają duży 
wpływ na trwałość i higieniczność obudowy, 
są odporne na wodę morską i basenową. 
Część wewnętrzna obudowy do-
datkowo po montażu jest zabez-
pieczona warstwą epoksydową. 
Zapewnia to doskonałą ochronę 
powierzchni, które mają kontakt 
z powietrzem wentylacyjnym 
oraz uszczelnia wszystkie ele-
menty obudowy. Izolacja w po-
staci 40 mm wełny mineralnej  
o gęstości 80 kg/m3 znacznie re-
dukuje straty energii przez obu-
dowę centrali.

Centralna wentylacja OnyX Passiv jest wyposażona w wentylatory  
z silnikami EC oraz innowacyjnymi wirnikami RadiCal. Centrale OnyX 
Passiv są wyposażone w specjalne opatentowane kierownice powie-
trza umieszczone bezpośrednio przed wentylatorem. Dzięki temu 
wentylator otrzymuje na łopatki wirnika równomierny, uporządkowa-
ny strumień powietrza, co w znacznym stopniu zmniejsza emitowany 
hałas, oraz pozwala zmniejszyć gabaryty całego urządzenia.  

W centralach wentylacyjnych OnyX Passiv zasto-
sowano zespół wymienników o dużej powierzchni.  
Pozwala uzyskać sprawność wymiany ciepła 93% dla 
strumienia nominalnego oraz dzięki niższej prędko-
ści przepływu powietrza przez wymiennik zmniejsza  
o 15% zużycie energii przez wentylatory.

Aby zapobiec przemrażaniu obu-
dowy centrali wentylacyjnej,  
w miejscu występowania naj-
większej amplitudy temperatur 
zastosowano dodatkową izolację 
wewnątrz, która tworzy szczelną 
obudowę.

W centrali OnyX Passiv zasto-
sowano profesjonalny system 
filtracji powietrza oparty o filtry 
kieszeniowe dużej powierzchni. 
W części nawiewnej zarówno filtr 
jak i jego mocowanie zapewniają 
klasę filtracji powietrza F7. Jest 
to bardzo istotne, szczególnie na 
obszarach o dużym zanieczysz-
czeniu gdyż filtry centrali OnyX 
Passiv separują bardzo szkodliwe 
pyły PM10 i PM2,5.

Centrala wentylacyjna OnyX 
Passiv została wyposażona  
w podwójne obejście wymienni-
ka, dzięki czemu opory przepły-
wu powietrza przez wymiennik 
są pominięte zarówno po stronie 
nawiewu jak i wyciągu. Dzięki 
temu każdy z wentylatorów zuży-
wa o 28 W mniej energii w ciągu 
każdej godziny pracy z otwartym 
bypassem. 

OBUDOWA

UKŁAD STEROWANIA

PODWóJNE OBEJŚCIE 
WYmIENNIKA

fILTR KIESZENIOWY

WENTYLATOR EC

DODATKOWA 
IZOLACJA STREfY 
ZImNEJ

WYmIENNIK (REKUPERATOR)

Widok od strony rewizyjnej - z dołu.
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Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 1300

Grubość ścianek [mm] 30

Masa [kg] 98

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 650

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 50

JPM [W/(m3/h)] 0,13

Klasa filtra -
F7 (nawiew), 
G4 (wywiew) 

Wymiary filtrów [mm] 287x287x300

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 85

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 360

Moc nagrzewnicy elektrycznej W 500

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard, obustronny by-pass

Nagrzewnica wstępna, typ, moc 1000 W

Znamionowe napięcie zasilania -

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 1055x1350x620

Średnica króćca Ø 250 mm 

Linia produktów OnyX OnyX PASSIV 650Linia produktów OnyX 

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 49

Wylot nawiewiu 62

Wlot wywiewu 64

Wylot wywiewu 51

Obudowa 51

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 43

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

17,00 18,00 19,00 19,00 20,00 22,00

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%
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Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 1500

Grubość ścianek [mm] 30

Masa [kg] 135

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 850

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 50

JPM [W/(m3/h)] 0,11

Klasa filtra -
F7 (nawiew), 
G4 (wywiew)

Wymiary filtrów [mm] 592x287x300

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 95

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 730

Moc nagrzewnicy elektrycznej W brak

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard, obustronny by-pass

Nagrzewnica wstępna, typ, moc BRAK

Znamionowe napięcie zasilania -

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm]   1032x1280x840

Średnica króćca 300x600 mm

Linia produktów OnyX OnyX PASSIV 850Linia produktów OnyX 

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 50

Wylot nawiewiu 63

Wlot wywiewu 51

Wylot wywiewu 64

Obudowa 52

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 44

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

17,00 18,00 19,00 19,00 20,00 22,00

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%
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Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 2400

Grubość ścianek [mm] 30

Masa [kg] 210

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 1600

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 100

JPM [W/(m3/h)] 0,11

Klasa filtra -
F7 (nawiew), 
G4 (wywiew)

Wymiary filtrów [mm] 592x287x300

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 216

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 1000

Moc nagrzewnicy elektrycznej W brak

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard, obustronny by-pass

Nagrzewnica wstępna, typ, moc BRAK

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 1040x2083x865

Średnica króćca 300x600 mm

Linia produktów OnyX OnyX PASSIV 1600Linia produktów OnyX 

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 51

Wylot nawiewiu 64

Wlot wywiewu 50

Wylot wywiewu 63

Obudowa 52

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 44

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

17,00 18,00 19,00 19,00 20,00 22,00

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%



FRAPOL | OnyX 21

Linia produktów OnyX OnyX PASSIV 2000Linia produktów OnyX 

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 52

Wylot nawiewiu 62

Wlot wywiewu 52

Wylot wywiewu 65

Obudowa 54

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 48

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

17,00 18,00 19,00 19,00 20,00 22,00

Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 2800

Grubość ścianek [mm] 30

Masa [kg] 225

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 2000

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 100

JPM [W/(m3/h)] 0,11

Klasa filtra -
F7 (nawiew), 
G4 (wywiew)

Wymiary filtrów [mm] 592x287x300

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 336

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 1056

Moc nagrzewnicy elektrycznej W brak

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard, obustronny by-pass

Nagrzewnica wstępna, typ, moc BRAK

Znamionowe napięcie zasilania -

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 1040x2083x864

Średnica króćca 300x600 mm

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%
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Linia produktów OnyX OnyX PREMIUM

• Obudowa wykonana z blachy lakierowanej 
   proszkowo  połączonej z wysokiej jakości 
   tworzywami sztucznym

• Możliwa dystrybucja powietrza w obrębie 
   jednego pomieszczenia bez instalacji 
   wentylacyjnej

• Możliwość montażu zarówno na poddaszu 
   jak i w pomieszczeniach gospodarczych 
   na dolnych kondygnacjach

• Kontrolowany odzysk ciepła oraz 
   wilgoci (blisko 90%), utrzymywany nawet   
   przy ekstremalnie niskich temperaturach 
   zewnętrznych bez konieczności 
   rozmrażania wymiennika oraz 
   odprowadzenia skroplin

• Wysoka estetyka oraz jakość 
   wykonania 

Budowa OnyX PREMIUM

Obudowa wykonana jest z cienkich blach stalowych obustronnie ocyn-
kowanych, które są specjalnie kształtowane na obrabiarkach numerycz-
nych, oraz montowane trwale przy pomocy ocynkowanych nitów tworząc 
trwałą, sztywną, samonośną konstrukcję. Część zewnętrzna obudowy 
jest dodatkowo lakierowana proszkowo. Pokrywy rewizyjne, od strony ze-
wnętrznej, wykonane są z tworzywa sztucznego z powłoką PMMA.

Dzięki zastosowaniu in-
nowacyjnego wymiennika  
periodycznego, możliwy jest 
odzysk wilgoci z powietrza 
wywiewanego na poziomie 
80%. Proces ten zasadniczo 
eliminuje zjawisko przesu-
szania pomieszczeń w okre-
sach przejściowych oraz  
zimowych.

Układ sterujący pracą central wentyla-
cyjnych OnyX Premium wyposażony jest  
w wyróżnioną przez Ministerstwo Środowi-
ska technologię „synergicznego systemu 
zarządzania energią powietrza w budyn-
ku. Sercem sterownika jest mikroprocesor  
o dużej mocy obliczeniowej, w którym za-
stosowane jest innowacyjne oprogramo-
wanie zapewniające energooszczędną oraz 
ekonomiczną pracę centrali wentylacyjnej.

Centralna wentylacja OnyX Premium jest wyposażo-
na w wentylatory z silnikami EC oraz innowacyjnymi 
wirnikami RadiCal. Wentylatory umieszczone w re-
kuperatorach OnyX zapewniają oszczędność energii 
elektrycznej oraz istotne ograniczenie hałasu. Cha-
rakteryzują się także zwiększoną żywotnością.

Recair Sensitive jest specjalnym, opatentowa-
nym rekuperatorem przeznaczonym do odzyski-
wania ciepła w systemach wentylacyjnych dla 
domów, biur, sklepów, sal bankietowych, restau-
racji itp. Jest to prawdziwy przełom w technice 

wentylacji, umożliwiający odzyskiwanie i skuteczne, ponowne wy-
korzystanie energii wytworzonej do ogrzewania lub chłodzenia po-
mieszczeń. W centrali wentylacyjnej OnyX Premium 650 zastosowano 
wymiennik o powierzchni 25m2, w którym poprzez innowacyjny, opa-
tentowany system zmian kierunku strumieni powietrza przepływają-
cych przez wymiennik możliwy jest kontrolowany wysoki odzysk ciepła 
oraz wilgoci, który utrzymywany jest nawet przy ekstremalnie niskich 
temperaturach zewnętrznych, bez konieczności rozmrażania wymien-
nika oraz odprowadzania skroplin.

UKŁAD STERUJąCY 

OBUDOWA

WENTYLATOR EC

WYmIENNIK CIEPŁA

ODZYSK WILgOCI
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WYmIENNIK CIEPŁA

Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 850

Grubość ścianek [mm] 20

Masa [kg] 105

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 650

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 50

JPM [W/(m3/h)] 0,32

Klasa filtra - G4

Wymiary filtrów [mm] 375X380

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 140

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 380

Moc nagrzewnicy elektrycznej W brak

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard

Nagrzewnica wstępna, typ, moc -

Znamionowe napięcie zasilania -

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 451x1371x980

Średnica króćca ΦØ 250 mm 

Linia produktów OnyX OnyX PREMIUM 650Linia produktów OnyX 

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres
Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 48

Wylot nawiewiu 61

Wlot wywiewu 61

Wylot wywiewu 44

Obudowa 53

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 47

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

17,00 18,00 19,00 19,00 20,00 22,00

* dla temp wewnętrznej +22�C, 40%RH

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 1600

Grubość ścianek [mm] 20

Masa [kg] 185

Napięcie znamionowe [V] 230V AC/50 Hz

Sprawność temperaturowa odzysku 
ciepła

[%] do 95

Znamionowy przepływ powietrza [m3/h] 1300

Znamionowa różnica ciśnienia [Pa] 100

JPM [W/(m3/h)] 0,36

Klasa filtra - EU5

Wymiary filtrów [mm] 760x400x100

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(znamionowy)

[W] 520

Pobór mocy przez napęd wentylatora 
(maksymalny)

[W] 1015

Moc nagrzewnicy elektrycznej W brak

Automatyka -
sterownik 
Frapol-SMART 

Stopień ochrony - IP 40

Klasa izolacji urządzenia - I 

Bypass (obejście wymiennika) Standard

Nagrzewnica wstępna, typ, moc -

Znamionowe napięcie zasilania -

Wymiary (wys., szer., gł.) [mm] 486x2042x1751

Średnica króćca ΦØ 315 mm 

Linia produktów OnyX OnyX PREMIUM 1300Linia produktów OnyX 

Informacje ogólne

Sprawność temperaturowa- wykres
Wydajność 

Dane akustyczne

Sprawność temperaturowa

Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A)

Wlot nawiewu 72

Wylot nawiewiu 57

Wlot wywiewu 72

Wylot wywiewu 56

Obudowa  60

Pomieszczenie izolowane standardowo, 
10m2, odl. Od źródła hałasu - 3m

 

Otoczenie 55

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura za 
odzyskiem ciepła (°C)

17,00 18,00 19,00 19,00 20,00 22,00

* dla temp wewnętrznej +22�C, RH, zbilansowane strumienienawiew/wywiew, 
wydatek 40%
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Linia produktów OnyX Automatyka Rekuperatorów OnyX

Sterownik Frapol-SMART
Nowoczesny model mikro-procesowego sterownika central wentylacyjnych współpracujący z rekuperatorami OnyX. Układ sterowania za-
pewnia wydajną oraz energooszczędną pracę systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, współpracując z wymiennikami ciepła/
chłodu, osprzętem wentylacyjnym, czujnikami pomiarowymi oraz innymi instalacjami budynkowymi.  

Podstawowe cechy sterownika

Pozostałe funkcje

Pełen podgląd parametrów pracy rekuperatora 
na kolorowym ekranie dotykowym – wizualizacja 
pracy całego systemu wentylacyjnego.

Współpraca z gruntowym wymiennikiem 
ciepła (GWC).gWC

Współpraca z kanałowymi nagrzewnicami  
i chłodnicami.

Aktualizacja oprogramowania poprzez 
kartę SD.

Monitoring jakości powietrza – 
temperatura, wilgotność, stężenie gazów.

Opcja zdalnego dostępu z dowolnego miejsca na 
świecie za pomocą komputera, tabletu czy telefonu 
komórkowego – moduł ecoNET.

Integracja z systemem BMS, dzięki protokołowi 
komunikacyjnemu Modbus RTU.

Kompleksowa regulacja stopnia wykorzystania  
odzysku ciepła.%

ecoNET

• Obsługa dodatkowej komory mieszania,
• Automatyczne odszranianie wymiennika ciepła, 
• Funkcje cyklicznego czyszczenia wymiennika 
   i definiowania sposobu jego pracy,
• Automatyczny free-cooling,
• Współpraca z okapami kuchennymi, centralami 
   alarmowymi, systemami przeciwpożarowymi 
   i innymi instalacjami budynkowymi,
• Predefiniowane tryby pracy, m.in. tryb przewietrzania, 
   otwartych okien, imprezy, czy różnicowania poziomu  
  ciśnień w pomieszczeniach (regulacja prędkości 
                     obrotowych wentylatora nawiewnego, wywiewnego  
   względem siebie),
• Możliwość tworzenia własnych trybów pracy centrali,
• Dedykowane tryby pracy do współpracy z kominkami  
   oraz okapem kuchennym,
• Kompleksowa obsługa tygodniowego harmonogramu 
   pracy,
• Odczyt i archiwizacja zdarzeń alarmowych,

• Płynna kontrola wydatku powietrza systemu 
   wentylacyjnego w zakresie 25-100%,
• Sterowanie temperaturą zadaną,
• Obliczanie ilości energii odzyskanej przez rekuperator, 
• Automatyczne powiadomienia o zalecanych przeglądach   
   technicznych,
• Wielostopniowa, a zarazem intuicyjna struktura menu  
    w języku polskim i angielskim.

                             jest w pełni kompatybilny 
z innymi systemami Automatyki frapol, 

         m.in.
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Linia produktów OnyX OnyX3 Experience

• Centrala dedykowana do energooszczędnych i pasywnych  
   domów jednorodzinnych 

• Funkcja ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji oraz 
   przygotowania ciepłej wody użytkowej w jednym miejscu

• Ponadprzeciętny komfort mikroklimatu

• Filtry wychwytujące szkodliwe pyły zawieszone 
   PH10-PH2,5

• Redukcja problemu nadmiernego przegrzewania 
   się budynków w sezonie letnim

• Innowacyjny układ sterowania ze zdalnym  
   dostępem i monitoringiem pracy centrali  
   z dowolnego miejsca na świecie

• Łatwy montaż urządzenia 

Budowa OnyX3 EXPERIENCE

ZASOBNIK CWU
UKŁAD 
STEROWANIA

ENERgOOSZCZęDNE 
WENTYLATORY EC 

WYmIENNIK 
LAmELOWY

WYmIENNIK 
CIEPŁA 
(REKUPERATOR)

fILTRY 
POWIETRZA 

WYmIENNIK 
LAmELOWY

UKŁAD ChŁODNICZY 

Jest wyposażeniem opcjonalnym 
urządzenia. Jego zadaniem jest 
magazynowanie nadmiaru energii 
budynku w wodzie, która jest wyko-
rzystywana w codziennym życiu do-
mowników.

W okresie zimowym 
odzyskuje energie po-
zostałą w powietrzu 
wyciąganym oraz ener-
gię cieplną wytwarzaną 
przez układ chłodniczy, latem, gdy zasobnik CWU 
jest już maksymalnie nagrzany, przekazuje do po-
wietrza wyrzucanego na zewnątrz energię, któ-
ra została odebrana od powietrza nawiewanego  
w czasie jego chłodzenia.

Czuwa nad prawidłową 
pracą urządzenia, pozwala 
użytkownikowi optymalnie  
zaplanować wykorzysta-
nie energii odnawialnej po 
przez konfigurację harmo-
nogramu pracy.

Trzy obiegi chłodnicze napędzane sprężarką o płyn-
nie regulowanej wydajności. Błyskawiczne odzyski-
wanie pozostałej w powietrzu wyciąganym energii 
i przekazywanie jej do powietrza nawiewanego lub 
zasobnika CWU.

Przetłaczają powietrze w urządzeniu oraz  
w instalacji wentylacyjnej. Płynna regulacja 
wydajności pozwala w każdej chwili optymalnie 
dostosować strumień powietrza do zapotrzebo-
wania energetycznego budynku.

W okresie zimowym ogrzewa 
strumień powietrza nawiewa-
nego do temperatury ponad 
40oC,  latem potrafi schłodzić 
nawet do 9oC.

Odpowiada za odzysk ciepła  
z powietrza wyciąganego z po-
mieszczeń w okresie zimowym 
oraz odzysk chłodu w okresie 
letnim.

Nawiew F7, wyciąg 
G4; separują 
zanieczyszczenia 
z powietrza 
dostarczanego 
do budynku. Wysokiej 
klasy kieszeniowy filtr 
F7 jest skuteczną 
barierą dla szkodliwych 
pyłów PH10-PH2,5.
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ENERgOOSZCZęDNE 
WENTYLATORY EC 

WYmIENNIK 
LAmELOWY

Linia produktów OnyX OnyX3 Experience

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie zasilania 230V AC/50Hz

Wydatek powietrza (150 Pa):
Nominalny 800 m3/h 
(max. 1150 m3/h) 

Spręż dyspozycyjny: 0-300 Pa

Pobór mocy wentylatorów 2x165 W

Sprawność odzysku ciepła 92% - 400 m3/h; 86% - 800 m3/h

Nagrzewnica elektryczna wtórna

Moc nagrzewnicy elektrycznej wtórnej 3 KW

Parametry pompy ciepła

Czynnik chłodniczy R410A

Max moc zużywana 1700 W

Moc chłodnicza po stronie powietrza 4.4 kW 2

Moc grzewcza po stronie powietrza 3.0 kW 1

Moc grzewcza po stronie wody 6.5 kW (lato)2, 3.4 kW (zima)³

Zasobnik ciepłej wody użytkowej 250 litrów

Bilans mocy urządzenia

Lato Dom 150 m2, temp. zewnętrzna 35°C, strumień powietrza 800 
m3/h, temperatura nawiewu 12,5°C

Moc zużywana Moc dostarczona

Wentylatory 2x115 W Odzysk chłodu 2872 W

Pompa ciepła 1007 W
Chłodzenie 
powietrza

4400 W

Układ 
sterowania

25 W Grzanie wody 6500 W

Suma 1262 W Suma 13772 W

Nieodnawialna 
energia 
pierwotna

1:10
Energia 
odnawialna

Zima Dom 150 m2, temp. zewnętrzna -8°C, strumień powietrza 
800m3/h, temperatura nawiewu 30,2°C

Moc zużywana Moc dostarczona

Wentylatory 2x115 W Odzysk ciepła 7078 W

Pompa ciepła 530 W
Grzanie
powietrza

2200 W

Układ 
sterowania

25 W Grzanie wody

(3500 W)
Uwaga: grzanie 
wody możliwe 
na przemian
z grzaniem 
powietrza

Suma 785 W Suma 9278 W

Funkcja szybkiego grzania z wykorzystaniem nagrzewnicy elektrycznej 
o mocy 3 KW (opcja), moc grzewcza w funkcji szybkiego grzania 12,3 kW

Nieodnawialna 
energia 
pierwotna

1:11,8
Energia 
odnawialna

LEGENDA
tz – temperatura zewnętrzna [°C], tpar- temperatura parowania [°C], tskr- temperatura skraplania [°C], tw- temperatura ciepłej wody użytkowej [°C], ¹ - tz= -20 °C, tpar= -10 °C, 
tskr= 30 °C, ² - tz= 35 °C, tpar= 10 °C, tskr= 55 °C, ³ - tz= -20 °C, tpar= -10 °C, tskr= 40 °C, tw= 35 °C
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Linia produktów OnyX OnyX3 Experience

1

3

2

TRYB LETNI
• rekuperator pracuje odzyskując „chłód” z powietrza wywiewanego, 
• pompa ciepła ochładza powietrze świeże nawiewane, a pobrane  
   ciepło przekazuje do powietrza usuwanego za pomocą skraplacza    
   lamelowego,
• zasobnik CWU nie jest podgrzewany

Chłodzenie  
Wentylacja
Rekuperacja

Grzanie (powietrze)
Wentylacja
Rekuperacja

Chłodzenie
+ Grzanie CWU  
Wentylacja
Rekuperacja

Grzanie (woda)  
Wentylacja
Rekuperacja

TRYB ZIMOWY
• rekuperator pracuje odzyskując ciepło z powietrza wywiewanego,
• pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza usuwanego i przekazuje je
  do zasobnika CWU za pomocą skraplacza wężownicowego
• skraplacz na nawiewie nie pracuje

TRYB LETNI
• rekuperator pracuje odzyskując „chłód” z powietrza wywiewanego, 
• pompa ciepła ochładza powietrze świeże nawiewane, a pobrane   
   ciepło przekazuje do zasobnika CWU za pomocą skraplacza 
   wężownicowego, 
• skraplacz lamelowy na wyrzucie nie pracuje

4

TRYB ZIMOWY
• rekuperator pracuje odzyskując ciepło z powietrza wywiewanego,
• pompa ciepła podgrzewa powietrze świeże nawiewane dzięki ciepłu 
  pobranemu z powietrza usuwanego za pomocą parownika lamelowego,
• zasobnik CWU nie jest podgrzewany

5 6

TRYB LATO/ZIMA
• rekuperator pracuje odzyskując ciepło bądź „chłód” z powietrza 
  wywiewanego i przekazuje go do powietrza świeżego nawiewanego,
• pompa ciepła nie pracuje,
• zasobnik nie jest podgrzewany

TRYB LATO/ZIMA (FREE COOLING) 
• rekuperator nie pracuje    • pompa ciepła nie pracuje
• zasobnik CWU nie jest podgrzewany
• wentylatory nawiew/wywiew pracują, przepustnice „bypass”  
   są otwarte, następuje filtracja i bezpośrednie wprowadzanie powietrza 
   świeżego do obiektu oraz po filtracji bezpośredni wyrzut powietrza  
  wywiewanego na zewnątrz. Dzięki temu obiekt jest ogrzewany lub  
  ochładzany tylko za pomocą powietrza świeżego

Wentylacja
Rekuperacja

Przewietrzanie
(FREE COOLING)
Wentylacja

7

Przewietrzanie
Wentylacja
Grzanie (woda)

TRYB LATO/ZIMA (FREE COOLING | FREE HEATING)
• rekuperator nie pracuje 
• pompa ciepła pracuje
• zasobnik CWU jest podgrzewany
• wentylatory nawiew/wywiew pracują, przepustnice „bypass”  
   są otwarte, następuje filtracja i bezpośrednie wprowadzanie powietrza 
   świeżego do obiektu oraz po filtracji bezpośredni wyrzut powietrza  
   wywiewanego na zewnątrz. Dzięki temu obiekt jest ogrzewany  
   lub ochładzany tylko za pomocą powietrza świeżego

Tryby pracy
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Linia produktów OnyX OnyX3 Experience

Wydajność 

Moc grzewcza OnyX3 Experience - woda[kW]

Moc chłodnicza OnyX3 Experience [kW]

Sprawność temperaturowa - wykres

Moc grzewcza OnyX3 Experience - powietrze[kW]

Moc grzewcza OnyX3 Experience - woda [kW]

Sprawność temperaturowa

Zima Lato

Temperatura 
zewnętrzna 
(°C)

-23 -15 -10 -5 0 30

Teperatura 
za odzyskiem 
ciepła (°C)

15,25 16,45 17,20 17,95 18,70 25,00

Dane akustyczne

Nawiew Wywiew

Punkt pracy, 
wydajność 
powietrza 
(m3/h)

800 800

Punkt pracy, 
ciśnienie 
powietrza 
(Pa)

100 100

Poziom mocy akustycznej

Poziom 
mocy 
akustycznej

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Całk.

Nawiew dB(A) 45 60 66 66 68 67 61 51 73

Powietrze 
zewnętrzne

dB(A) 43 55 54 47 49 49 52 51 61

Wyrzut dB(A) 42 61 66 63 67 65 58 46 72

Wywiew dB(A) 43 54 54 44 43 37 31 27 57

Otoczenie dB(A) 40 51 51 43 37 33 31 24  



30 FRAPOL | OnyX

Linia produktów OnyX Sterownik Frapol-SMART+ / OnyX Akcesoria

OnyX3 Experience jest wyposażony w odpowiednio zaprogramowany i skon-
figurowany sterownik swobodnie programowalny Frapol-SMART+. Centrala 
posiada przynajmniej jeden terminal użytkownika do obsługi parametrów cen-
trali. Sterowanie, wizualizacja i archiwizacja danych mogą być dostępne na 
czytelnym ekranie dotykowym a pracą urządzenia można zarządzać z dowol-
nego miejsca na świecie.

Sterowniki Frapol-SMART+ mają możliwość wyposażenia w dodatkowe karty 
komunikacyjne, celem integracji z innymi systemami automatyki poprzez sze-
reg protokołów umożliwiającymi dostęp zdalny do urządzenia. Algorytm stero-
wania może realizować zróżnicowane scenariusze sterowania:

• Normalny tryb pracy

• Wentylowanie powietrza w pomieszczeniach  

• Grzanie powietrza nawiewanego

• Chłodzenie powietrza nawiewanego

• Grzanie zasobnika wody 

• Szybkie grzanie powietrza 

• Szybkie chłodzenie powietrza

• Szybkie grzanie wody 

• Przegrzew zasobnika c.w.u. (usunięcie bakterii Legionella) 

• Przewietrzanie budynku 

Normalny tryb pracy

Sterownik Frapol-SMART+

Specjalne tryby pracy

Φ
• filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego 
Filtrowanie powietrza chroni centrale wentylacyjne przed zanie-
czyszczeniem i wydłuża ich żywotność. Dbałość o okresowe wy-
miany zabrudzonych filtrów, przyczynia się do zapewnienia kom-
fortu w pomieszczeniach i chroni centrale wentylacyjną przed 
awarią. 

• Nagrzewnice / chłodnice wodne i freonowe 
Ogrzewanie oraz chłodzenie powietrza w instalacjach wentyla-
cyjnych. Wymiennik nagrzewnicy wykonany z miedzianych rurek, 
na których osadzony jest pakiet aluminiowych lamel. Obudowa 
zewnętrzna wykonana jest z blachy lakierowanej proszkowo, 
natomiast wewnętrzna z blachy ocynkowanej. Izolację stanowi 
wełna mineralna o grubości 30mm. Pod wymiennikiem znajduje 
się taca ociekowa wraz z króćcem do odprowadzania kondensatu. 
W standardzie do nagrzewnic/chłodnic wodnych dostarczany jest 
zawór trójdrogowy Belimo. 

- Chłodnico/nagrzewnica kanałowa DN 200 Onyx (V
nom

- 200-
550 m3/h) – Qgrz – 1.8-6.9 kW (70°C/50°C), Qchł – 0.5-1.3kW 
(7°C/15°C) 
- Chłodnico/nagrzewnica kanałowa DN 315 Onyx (V

nom
- 550-1500 

m3/h) – Qgrz – 6.0-13.5 kW (70°C/50°C), Qchł – 1.2-2.75kW  
   (7°C/15°C) 
- Kanałowy czujnik temperatury (czujnik TTL-10KC3-223-PL) 

• Nagrzewnice elektryczne 

Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych, w funkcji 
nagrzewnicy wstępnej lub wtórnej: 

- Nagrzewnica elektryczna kanałowa, moc 2kW, średnica DN 160 
- Nagrzewnica elektryczna kanałowa, moc 2kW, średnica DN 200 

- Nagrzewnica elektryczna kanałowa, moc 4kW, średnica DN 250 
- Nagrzewnica elektryczna kanałowa, moc 4kW, średnica DN 315 
- Kanałowy czujnik temperatury (czujnik TTL-10KC3-223-PL) 

• Przepustnice gruntowego wymiennika ciepła 

Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika 
gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym ce-
lem sterownika jest maksymalne wykorzystanie zasobów energii 
wymiennika gruntowego w zakresie ekstremalnych temperatur 
powietrza zewnętrznego. 

- Przepustnica GWC (bez siłownika) 
- Przepustnica GWC (z siłownikiem) 
- Przepustnica GWC (z siłownikiem i sterowaniem)
 
• Akcesoria automatyki 

Automatyka dokonuje pomiaru temperatury, wilgotności względ-
nej czy stężenia gazów w pomieszczeniach (np. CO2). W zależ-
ności od odnotowanych warunków układ sterowania zwiększa 
udział powietrza świeżego dystrybuowanego przez centralę 
wentylacyjną, uruchamia procesy chłodzenia, grzania powietrza 
każdorazowo zapewniając najbardziej energooszczędny i kom-
fortowy wariant sterowania systemem wentylacyjnym. 

- Kanałowy czujnik temperatury (czujnik TTL-10KC3-223-PL) 
- Przetwornik stężenia CO

2
 (wyjście analogowe/cyfrowe) –  

   24VAC/0-10V 
- Przetwornik wilgotności (wyjście analogowe/cyfrowe) – 
   24VAC/0-10V 
- Przepustnica razem z siłownika czerpni, wyrzutni – 
   24VAC/On-Off, sprężyna, bez sprężyny 
- Moduł Econet – podgląd zdalny pracy centrali.

Akcesoria OnyX
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