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Topvex 
Nowoczesny wygląd i funkcjonalność w perfekcyjnej równowadze 

Wentylatory | Centrale wentylacyjne | Dystrybucja powietrza | Wentylacja pożarowa | Klimatyzacja | Kurtyny i ogrzewanie | Wentylatory tunelowe
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Szeroka gama modeli i wielkości sprawia, że centrale Topvex  
są odpowiednie do większości zastosowań i zapewniają najlepsze  
warunki dla optymalnego systemu wentylacji, zarówno pod względem 
oszczędności, jak i jakości powietrza w pomieszczeniach. 

Centrale Topvex zapewniają wysoką wydajność i niskie zużycie energii. 
Cały typoszereg Topvex wyposażony jest w energooszczędne  
wentylatory EC, które są ciche i niezawodne. 

Wszystkie centrale Topvex są kompaktowe, dzięki czemu
mieszczą się nawet w ciasnych pomieszczeniach i można je przenosić 
poprzez standardowe otwory drzwiowe. Zaprojektowane są zarówno
do budynków nowych jak i po renowacji. 

Centrale wentylacyjne Topvex 
OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DO WIĘKSZOŚCI ZASTOSOWAŃ 
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ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA JEST JUŻ  DOSTĘPNA 

W Systemair dokładamy wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych

Klientów i ułatwić im dostęp do nowych  zaawansowanych technologii. 

Systemair Access to kompleksowe sterowanie dla central 

wentylacyjnych, które pozwala zoptymalizować   

wydajność wentylacji. Zaawansowana technologia   

central wentylacyjnych Systemair jest łatwa   

w obsłudze, dzięki czemu w szybki i prosty 

sposób możesz podnieść jakość powietrza   

w pomieszczeniach zarówno w domu,  

w pracy czy w budynkach

użyteczności publicznej.  

Zainspirowani zaawansowaną 

prostotą dzisiejszych 

smartfonów, stworzyliśmy  

logiczną i intuicyjną strukturę 

menu w panelu sterowania. 

Teraz nawigacja  i korzystanie 

z pełnej funkcjonalności central 

wentylacyjnych Systemair   

są łatwiejsze niż kiedykolwiek.  

Systemair Access

Systemair

ACCESS
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Masz wszystko pod kontrolą
Dzieki NaviPad monitorujesz i sterujesz centralę wentylacyjną
poruszając się po łatwej  i intuicyjnej strukturze menu za pomocą ikon 
na ekranie dotykowym. Przyjazny dla użytkownika interfejs NaviPad 
sprawia, że zarządzanie centralą jest szybkie i proste. 

Prosta obsługa

Nie musisz być ekspertem od wentylacji, 
aby w pełni wykorzystać funkcjonalność centrali  
wentylacyjnej. Funkcje są łatwo   
dostępne i proste w obsłudze. 

Wysoka jakość powietrza

Ergonomiczny i wytrzymały panel sterowania, zaprojektowany 
specjalnie dla środowisk przemysłowych - wyposażony w łatwy 
w użyciu, intuicyjny interfejs użytkownika.

Łatwy do odłączenia 
NaviPad * to wytrzymały panel

sterowania, zaprojektowany specjalnie 
do użytku przemysłowego. Możliwość  

montażu na centrali wentylacyjnej  
lub na ścianie. 

Systemair Navipad

Tak prosty jak twój smartfon

*NaviPad jest podłączony za pomocą płaskiego kabla o długości 3 m

Pulpit nawigacyjny przeglądu systemu w NaviPad - 
kilka urządzeń można podłączyć

do tego samego zestawu NaviPad. 

SYSTEMAIR

ACCESS

Bardziej efektywne wykorzystanie centrali  
wentylacyjnej pomoże Ci oszczędzać  
energię i pieniądze oraz zapewni ludziom  
dobre samopoczucie. NaviPad pomoże  
zoptymalizować centralę wentylacyjną,  
aby ludzie mogli swobodnie oddychać  
powietrzem wysokiej jakości w pomieszczeniach. 
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Wytrzymała konstrukcja 
NaviPad został opracowany specjalnie  

do zastosowań przemysłowych – jest prosty 

w obsłudze, a jednocześnie solidny i trwały. 

Klasyfikacja IP54 oraz testy z upuszczeniem 

sprawiły, że NaviPad jest odpowiedni nawet

do wymagających instalacji. Ramka wykonana

z gumy o wysokiej przyczepności mocno utrzymuje

panel w uchwycie podczas sterowania centralą. 

Przyjazny dla użytkownika 
Podczas projektowania interfejsu użytkownika 

NaviPad inspirowaliśmy się współczesnymi 

urządzeniami konsumenckimi. Wystarczy kliknąć 

ikonę na ekranie dotykowym, aby aktywować 

funkcję, zmienić ustawienie lub nastawę.  

Dzięki intuicyjnemu graficznemu interfejsowi 

użytkownika NaviPad szybko nauczysz się 

sterowania swoją centralą. 

Przycisk home 
Naciśnij przycisk home,  aby wyświetlić 

dostępne w systemie funkcje. Dioda 

LED sygnalizuje o aktualnym stanie. 

Funkcja ta umożliwia dostęp do tablicy 

rozdzielczej systemu dla wszystkich 

podłączonych central wentylacyjnych, 

umożliwiając operatorowi kontrolę

kilku central z jednego NaviPada.

Pełna kontrola
NaviPad umożliwia kontrolę stanu centrali 

wentylacyjnej przez cały czas. Jeśli wystąpi błąd, 

natychmiast zostaniesz powiadomiony przez 

alarm. Naciskając ikonę alarmu  wyświetlisz listę 

aktywnych alarmów, w tym historię alarmów.

Dane w rzeczywistym czasie
Łatwe regulowanie i monitorowanie wydajności 

centrali wentylacyjnej. Odpowiednie dane pracy  

i schematy blokowe są łatwo dostępne w czasie 

rzeczywistym i można je zmienić za pomocą kilku 

kliknięć. Możesz zobaczyć status i dostosować 

ustawienia centrali wentylacyjnej. 

Dynamiczny schemat przepływu
dla centrali wentylacyjnej w NaviPad  

• Ergonomiczna i wytrzymała konstrukcja
• Intuicyjna, przyjazna dla użytkownika nawigacja
• Edytowalne nazwy alarmów, komponentów sterowania i nazwy urządzenia
• System przeglądu kilku central za pomocą przycisku home
• Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 7 cali TFT i 1024 x 600 pikseli
• Klasa wykonania, IP54
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TOPVEX seria T

Do wąskich pomieszczeń
Nasze centrale wentylacyjne Topvex z górnym 
podłączeniem króćców wentylacyjnych są idealne, 
gdy nie ma wystarczająco dużo miejsca,
aby podłączyć kanały wentylacyjne z boku. 
Seria T może być skonfigurowana z obrotowym 
wymiennikiem ciepła (Topvex TR)
lub wysokosprawnym wymiennikiem 
przeciwprądowym (Topvex TX/C). 

SYSTEMAIR

Access

Systemair Topvex

Nowoczesny wygląd i funkcjonalność
w doskonałej równowadze
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TOPVEX seria S 

Do niskich pomieszczeń
W przypadku niskich pomieszczeń, najlepiej wybrać 
boczne podłączenie króćców wentylacyjnych.           
Seria S może być wyposażona w obrotowy wymiennik 
ciepła (Topvex SR), przeciwprądowy wymiennik ciepła  
(Topvex SC) lub wysokosprawny przeciwprądowy 
wymiennik ciepła (Topvex SX/C). 

TOPVEX seria F 

Do podwieszenia pod sufitem
Ta seria jest umieszczana w sufitach podwieszanych 
lub innych miejscach, gdzie jest ograniczona wysokość 
pomieszczenia. Najmniejszy model ma wysokość tylko 
350 mm. Dostępne są z obrotowym wymiennikiem ciepła 
(Topvex FR), przeciwprądowym wymiennikiem ciepła 
(Topvex FC), a także jako centrala nawiewna (Topvex SF *). 

SYSTEMAIR

Access

SYSTEMAIR

Access

* Topvex SF nie jest dostarczany z Systemair Access 
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• górne podłączenie wymagające minimalnej
powierzchni podłogi

• seria TR jest elastyczna w montażu, dzięki
obrotowemu wymiennikowi ciepła, który nie wymaga
odprowadzenia wody

• seria TX/C posiada wymiennik przeciwprądowy i może
być stosowana, gdy wymagane jest odseparowanie
powietrza nawiewanego i wywiewanego.

• boczne podłączenie wymagające minimalnej
wysokości zabudowy

• seria SR jest elastyczna w montażu, dzięki
obrotowemu wymiennikowi ciepła, który nie wymaga
odprowadzenia wody

• seria SX/C posiada wymiennik przeciwprądowy i może
być stosowana, gdy wymagane jest odseparowanie
powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Topvex TR Topvex SR

Topvex TX/C 

Topvex TX/C i TR 
Przepływ do 6 120 m3/h  (1.7 m3/s)

Topvex SX/C   

Topvex SX/C i SR 
Przepływ do 5 760 m3/h ( 1.6 m3/s)

Systemair Topvex

Nowoczesny wygląd i funkcjonalność 
w doskonałej równowadze 
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* Min. przepływ przy 1 m/s, wysoki przepływ przy 0 Pa ciśnienia zewnętrznego.

 * * 
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Topvex SC
Przepływ do 6 840 m3/h  (1.9 m3/s)

• boczne podłączenie
• wyposażony w wysokosprawne przeciwprądowe

wymienniki ciepła, które zapewniają swobodny
przepływ powietrza wywiewanego i stosowane są tam,
gdzie wymagane jest odseparowanie powietrza
nawiewanego od powietrza wywiewanego oraz tam,
gdzie wymagana jest wysoka sprawność odzysku ciepła

• podwójne obejście by-pass zapewnia niski
współczynnik SFP

• funkcja przeciwpożarowa ze zintegrowanym obejściem
filtra wywiewnego

Topvex FC
Przepływ do 2 664 m3/h   (0.74 m3/s)

• niska wysokość obudowy – możliwość zastosowań
w sufitach podwieszanych

• niskie zużycie energii, dzięki wentylatorom EC i niskiemu
spadkowi ciśnienia wewnętrznego

• wysokowydajne przeciwprądowe wymienniki ciepła
z sekcyjnym 100% obejściem by-pass

• dobra izolacja akustyczna i termiczna, dzięki
dwuwarstwowej konstrukcji ściany o grubości 40 mm
z wełny mineralnej
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* Min. przepływ przy 1 m/s, wysoki przepływ przy 0 Pa ciśnienia zewnętrznego.

 * * 
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Topvex FR 
Przepływ do 6 120 m3/h  (1.7 m3/s)

• kompaktowa budowa z bocznymi przyłączami
do montażu pod sufitem i w niskich pomieszczeniach

• obrotowe wymienniki ciepła gwarantują sprawny
odzysk ciepła i nie wymagają odprowadzenia wody

• może być zainstalowany w wielu różnych miejscach
• nowe cichsze wentylatory o wyższej wydajności
• nowy obrotowy wymiennik ciepła o wyższej sprawności
• mniejsze zużycie energii

Topvex SF 
Przepływ do 4 320 m3/h  (1.2 m3/s)

• montaż w sufitach podwieszanych lub w niskich
pomieszczeniach

• dostarczane w komplecie ze wstępnie ustawionym
systemem sterowania gotowym do użycia

• duże drzwi inspekcyjne i wyjmowane główne
elementy umożliwiają łatwą konserwację

• dobra izolacja akustyczna i termiczna, dzięki
dwuwarstwowej obudowie o grubości 50 mm
z wełny mineralnej

Systemair Topvex

Nowoczesny wygląd i funkcjonalność 
w doskonałej równowadze
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* Min. przepływ przy 1 m/s, wysoki przepływ przy 0 Pa ciśnienia zewnętrznego.

Topvex SF nie jest dostarczany ze sterowaniem 
Systemair Access 

 * * 



 systemair 11

Topvex SoftCooler TR to seria modułów chłodzących dostosowanych do Topvex TR 09, 12 i 15. Topvex SoftCooler SR jest dostosowany do Topvex SR 09, 12 i 15. 

Topvex SoftCooler

SoftCooling daje unikalną kontrolę wydajności 
Topvex SoftCooler to dodatkowy moduł, który 
z łatwością integruje chłodzenie w centrali 
wentylacyjnej. Dzięki płynnej regulacji wydajności 
chłodzenia otrzymujesz duży zakres wydajności. 
Temperatura powietrza nawiewanego może być 
zatem utrzymywana na bardziej precyzyjnym 
poziomie niż w przypadku innych porównywalnych 
systemów, co skutkuje wyższym komfortem cieplnym 
w pomieszczeniach. Ponieważ wydajność można 
dostosować do bieżących wymagań chłodzenia,        
ma to pozytywny wpływ ma współczynnik wydajności 
(COP) systemu. 

SoftCooler TR ma unikalną funkcję obejścia,
która oszczędza energię i pieniądze 
Większość pomieszczeń wymaga jedynie chłodzenia  
w ograniczonym okresie roku. Wywiew powietrza, który 
w razie potrzeby chłodzenia przechodzi przez skra-
placz, może zamiast tego automatycznie ominąć go                
za pomocą specjalnej klapy obejściowej (dostarczana 

opcjonalnie). Zmniejsza to obciążenie wentylatora,  
co przekłada się na niższe koszty pracy. 

Topvex SoftCooler jest łatwy w instalacji 
SoftCooler jest instalowany pomiędzy sekcjami 
Topvex. Kable sterowania 
wewnętrznego podłączone 
są do złącz Topvex – 
wystarczy podłączyć odpływ 
skroplin oraz oddzielne 
źródło zasilania i gotowe.
Topvex SoftCooler dostarczany 
jest jako osobna sekcja, 
przetestowana fabrycznie 
i gotowa do uruchomienia. 
Moduł zawiera kompletny, 
gotowy do pracy system 
chłodzenia DX ze sprężarką 
o zmiennej prędkości.

Seria modułów chłodzących spełniających wysokie wymagania
dotyczące komfortu i energii 






