
Decentrális lakásszellőztetés                                                                                                     
recoVAIR 

VAR 60/1 D és VAR 60/1 DW  

 

 

Szállítási terjedelem 
recoVAIR VAR …/1 decentrális lakásszellőztető 
Elektronikával ellátott ventilátor-egység 
Belső (fehér) műanyag fedél 
Szerelőkeret rögzítő klipszekkel 
Automatikusan záródó belső zsalu 
2 db G3-as osztályú szűrő 
Kerámia regeneratív hőcserélő 
Szerelési segédanyagok 
Kezelési- és szerelési útmutató 

 
Főbb jellemzők 

- Decentrális lakásszellőztető készülék hővisszanyeréssel 
- Vezeték nélküli kommunikáció a VAR 60/1 DW készülékeknél 
- A levegő térfogatáramának igényfüggő szabályozása 
- Beépített páratartalom érzékelő 
- Integrált fényérzékelő 
- Magas hatásfokú szellőztető készülék 
- Halk EC ventilátor motor 
- Automatikusan záródó belső zsalu 
- CO2 szenzorral ellátott kezelőkonzol csatlakoztatható (opcionális tartozék) 
- Gyors és szerszámokat nem igénylő karbantartás 

 
A termék felszereltsége 

- Az üzemmód és szűrőcsere szükségességének LED-es kijelzése 
- Térfogatáram szabályozás 3, illetve 5 fokozatban (D / DW) 
- Eco, automatikus vagy kézi üzem regeneratív kerámia hőcserélővel  
- Alternáló működés (70 másodpercenként) hővisszanyeréssel 
- Kereszt-irányú szellőztetés, hővisszanyerés nélkül 
- Vízben átmosható szűrő (G3-as osztály) a befújt, illetve a távozó levegő számára 
- Külön tartozékként rendelhető infravörös távvezérlő 
- Vezeték nélküli kommunikáció akár 15 db készülékig, egyetlen vezérlő (MASTER) egységgel 

(VAR 60/1 DW) 
- Vezetékes összeköttetést igénylő kommunikáció akár 15 db készülékig, egyetlen vezérlő 

(MASTER) egységgel (VAR 60/1 D) 
 
 

Megnevezés VAR 60/1 D VAR 60/1 DW 

Rendelési szám 0010020773 0010020774 

Nettó listaár lásd: www.vaillant.hu  

 
Műszaki adatok VAR 60/1 D VAR 60/1 DW 

Hőcserélő típusa  Kerámia 

Térfogatáram (min – max) 

Hő-hasznosítási fok az EN 13141 szerint 

A hővisszanyerés termikus hatásfoka   

A beépített szűrők (2 db) osztálya (EN 779 szerint) 

m3/óra 

% 

% 

30-60 

85 

85 

G3 

Hangteljesítmény szint (min – max) 

Hangnyomás, 1 méteres távolságból (min – max) 

Hangszigetelés mértéke (működés és készenlét során) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

34-46 

26-38 

36-40 

Feszültség-ellátás 

Elektromos teljesítmény-felvétel (min/max) 

V/Hz 

W 

230/50 

4,9/8,9 

Megengedett környezeti hőmérséklet (min/max) ⁰C -20 – 50 

Tömeg kg 1,5 



Befoglaló méretek 

VAR 60/1 D és VAR 60/1 DW 

 

 

 

 



Opcionális tartozékok 

VAR 60/1 D és VAR 60/1 DW 

Tartozék Megnevezés Cikkszám 
 

 

 

 

VAZ beépítő készlet (Φ160 mm) 
Az építési fázisban előszereléshez alkalmazható, műanyagból 

készült telepítést segítő cső, 2 db porvédő kupakkal. Hossza: 

500 mm, de ez a szükségleteknek megfelelően vágható. 
 

Tudnivaló: feltétlenül szükséges a recoVAIR VAR 60/1 D (W) 

készülékek számára. Nagyobb falvastagságok esetén (egészen 

1 méterig) két darab csövet (beépítő készletet) lehet egymás 

mögé elhelyezve beépíteni. 

0020236365 

 

 

VAZ-G 160 külső fedél (Φ 160 mm) 
recoVAIR VAR 60/1 D(W) decentrális lakásszellőztetőhöz 

feltétlenül szükséges homlokzati fedél. Részei: szerelőlemez a 

külső falra történő felszerelésre és kültéri műanyag kilépő 

nyílás kapcsos rögzítéssel (fehér, átfestésre alkalmas), 

valamint a kisebb állatok elleni védelemmel.  

Magasság x szélesség x mélység: 210 x 210 x 80 mm 

0020236366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAZ-RC távvezérlő 
Infravörös távirányító készülék egy VAR 60/1 D (master) és 

akár 15 db további (slave) decentrális lakásszellőztető 

készülékek egyszerű működtetésére, a készülékek közötti 

vezetékes adatkommunikáció útján.  

Magasság x szélesség x mélység: 86 x 40 x 6.4 mm 
 

Beállítási lehetőségek: 
- Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3 

- Működés a levegő páratartalma alapján 
 

Üzemmódok: automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; 

befújó/elszívó üzem 
 

Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 D készülékhez használható. 
 

Tudnivaló: VAR 60/1 D decentrális lakásszellőztető 

rendszerenként egy VAZ-RC távvezérlő feltétlenül szükséges a 

vezérlő (master) készülék beüzemeléséhez, valamint az adott 

esetben fellépő hibák törlésére. 

0020236363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAZ-RC Wtávvezérlő 
Infravörös távirányító készülék egy VAR 60/1 DW (master) és 

akár 15 db további (slave) decentrális lakásszellőztető 

készülékek egyszerű működtetésére, a készülékek közötti 

vezeték nélküli adatkommunikáció útján.  

Magasság x szélesség x mélység: 86 x 40 x 6.4 mm 
 

Beállítási lehetőségek: 
- Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3, 4, 5 

- Működés a levegő páratartalma alapján 
 

Üzemmódok: automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; 

befújó/elszívó üzem 
 

Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 DW készülékhez használható. 
 

Tudnivaló: VAR 60/1 DW decentrális lakásszellőztető 

rendszerenként egy VAZ-RC W távvezérlő feltétlenül 

szükséges a vezérlő (master) készülék beüzemeléséhez, 

valamint az adott esetben fellépő hibák törlésére. 

0020236364 

 

 



Tartozék Megnevezés Cikkszám 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VAZ-CPC kezelőegység CO2 szenzorral 
Falra szerelt kezelőegység a VAR 60/1 D (master) és akár 15 

db további (slave) decentrális lakásszellőztető készülékek 

komfortos működtetésére, a készülékek közötti vezetékes 

adatkommunikáció útján. A kezelőegységbe integrált CO2-

szenzor segítségével a rendszer működése a helyiség CO2 

tartalmának függvényében vezérelhető. Magasság x szélesség 

x mélység: 77 x 121 x 22 mm 
 

Beállítási lehetőségek: 
- Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3 

- Működés a levegő páratartalma alapján 
 

Üzemmódok: automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; 

befújó/elszívó üzem 

 

LED kijelzések: 
- Az előre beállított páratartalom átlépése 

- Szűrőcsere jelzés 

- Az előre beállított CO2 tartalom átlépése 
 

Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 D készülékhez használható. 

0020236367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAZ-CPC W kezelőegység CO2 szenzorral 
Falra szerelt kezelőegység a VAR 60/1 DW (master) és akár 15 

db további (slave) decentrális lakásszellőztető készülékek 

komfortos működtetésére, a készülékek közötti vezeték 

nélküli adatkommunikáció útján. A kezelőegységbe integrált 

CO2-szenzor segítségével a rendszer működése a helyiség CO2 

tartalmának függvényében vezérelhető. Magasság x szélesség 

x mélység: 77 x 121 x 22 mm 
 

Beállítási lehetőségek: 
- Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3, 4, 5 

- Működés a levegő páratartalma alapján 
 

Üzemmódok: automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; 

befújó/elszívó üzem 

 

LED kijelzések: 
- Az előre beállított páratartalom átlépése 

- Szűrőcsere jelzés 

- Az előre beállított CO2 tartalom átlépése 
 

Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 DW készülékhez használható. 

0020236368 

 

 

 

 

 
 

Szűrő készlet G3 (VAR 60) 
recoVAIR VAR 60/1 D(W) készülékekhez alkalmazható, 10 db-

os szűrőkészlet (G3-as osztály). 

0020236370 

 

 


