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Kilka słów o marce SALDA...

UAB SALDA jest europejskim liderem w dziedzinie produkcji i wdrażania urządzeń wentylacyjnych z ponad 22-letnim doświadczeniem. Firma SALDA 
jest producentem szerokiej gamy urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. W początkowym okresie UAB SALDA importowała 
większość sprzedawanych przez siebie urządzeń. Jednak dzięki ciężkiej pracy, wysoko wyspecjalizowanej kadrze inżynierskiej oraz uporowi w dążeniu 
do rozwoju firmy, dzisiaj jest największym producentem urządzeń wentylacyjnych na terenie Państw Nadbałtyckich i jednym z największych na terenie 
Unii Europejskiej. UAB SALDA obecnie eksportuje swoje produkty do ponad 30 krajów, tj.: Belgia, Szwajcaria, Rosja, Estonia, Łotwa, Białoruś, Ukraina, 
Polska, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Austria, Włochy, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia, Węgry, Mołdawia, Holandia, Dania, Islandia, Turcja, Grecja 
Francja, Irlandia, Hiszpania, Gruzja, Czechy czy Wyspy Owcze.

"...Zawsze świeże powietrze" to hasło popierające koncepcję naszej firmy. Odzwierciedla ono nasz główny cel - upewnienie się, że produkty Salda spełniają 
potrzeby Klientów i zapewniają komfort. Wielokrotne doświadczenie pokazało, że dla naszych Klientów świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach 
jest warunkiem koniecznym, jeśli chcesz pracować produktywnie i czuć się dobrze. Niech będzie... zawsze świeże powietrze!

SALDA oferuje urządzenia wentylacyjne dla dużych inwestycji przemysłowych i zakładów produkcyjnych, biur, kawiarni, hoteli, jak również 
indywidualnych gospodarstw domowych. Dzisiaj podobnie jak wymagania dotyczące komfortu, rosną także wymagania dotyczące zużycia energii 
elektrycznej, która jest coraz droższa - odpowiedzią na te problemy jest zastosowanie zaawansowanych rozwiązań wentylacyjnych takich jak centrale 
wyposażone w wymienniki ciepła pozwalające odzyskać nawet do 94% energii cieplnej z powietrza wywiewanego. 
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DYSTRYBUCJA SCROL - SALDA

VKA / VKA EKO / VKAS
Wentylatory do kanałów okrągłych - VKA, VKA EKO, VKAS
§

3§wydajność do 2100m /h
§możliwość regulacji w pełnym zakresie wydajności
§możliwość montażu w dowolnej pozycji
§obudowa ze stali ocynkowanej lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035 
§wsporniki montażowe w standardzie
§dostępne w wersji z kwadratową płytą do montażu ściennego (VKAS)
§dostępne w wersji z silnikiem EC (VKA EKO), zgodne z ErP 2015

montowane na przewodach okrągłych w zakresie średnic 100-355 mm

VSV / VSV EKO / VSVI / VSVI EKO
Wentylatory dachowe - VSV, VSV EKO, VSVI, VSVI EKO
§wyrzut pionowy

3§wydajność do 16000m /h
§możliwość regulacji w pełnym zakresie wydajności
§silnik i wirnik zabezpieczone siatką ochronną
§obudowa ze stali ocynkowanej lub aluminium
§dostępne w wersji izolowanej akustycznie (VSVI)
§dostępne w wersji z silnikiem EC (VSV EKO, VSVI EKO), zgodne z ErP 2015

VEKA / VEKA INT EKO
Centrale klimatyzacyjne - VEKA, VEKA INT EKO
§wyposażone w nagrzewnicę wodną lub elektryczną, wentylator promieniowy i filtr Eu5

3§wydajność do 6000 m /h
§moce elektryczne do 54 kW
§możliwość instalacji w stropie
§wyposażona w uchylną klapę inspekcyjną
§możliwość regulacji w pełnym zakresie wydajności
§możliwość regulacji temperatury nawiewu
§obudowa ze stali ocynkowanej izolowana akustycznie
§dostępne w wersji energooszczędnej z wentylatorami EC oraz wbudowaną automatyką (VEKA INT EKO)

VKS / VKSA / VKSB
Wentylatory do kanałów prostokątnych - VKS, VKSA, VKSB
§
§dostępne w wersji izolowanej akustycznie (VKSA)
§łopatki wirnika zagięte do tyłu (VKS/VKSA) lub do przodu (VKSB)
§możliwość montażu w dowolnej pozycji
§łatwy dostęp do wirnika 
§możliwość regulacji w pełnym zakresie wydajności
§obudowa ze stali ocynkowanej

3 3wydajność do 7200m /h (VKS/VKSA) i 9500 m /h (VKSB)

VSA / VSA EKO
Wentylator dachowy - VSA, VSA EKO
§wyrzut poziomy

3§wydajność do 1350 m /h
§możliwość regulacji w pełnym zakresie wydajności
§dostępny w wersji energooszczędnej z silnikami EC (VSA ECO)
§łatwy dostęp do czyszczenia wirnika
§obudowa ze stali ocynkowanej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9005
§dostępne w wersji z silnikiem EC (VSA EKO), zgodne z ErP 2015

RIS / RIS EKO
Centrale z wymiennikiem krzyżowym - RIS, RIS EKO
§jednostki nawiewno-wywiewne z wysokowydajnym wymiennikiem krzyżowym

3§wydajność do 6000 m /h
§dostępne z nagrzewnicą elektryczną lub wodną
§do wielkości 1500 system automatyki w standardzie
§możliwość regulacji w pełnym zakresie wydajności
§możliwość regulacji temperatury nawiewu
§obudowa ze stali ocynkowanej izolowana akustycznie
§możliwość zmiany strony obsługowej przez użytkownika
§możliwość wykonania w wersji pionowej, poziomej lub podwieszanej
§dostępne w wersji energooszczędnej z wentylatorami EC i wbudowaną automatyką (RIS EKO)

AKU / AKU EKO
Wentylatory kanałowe izolowane - AKU, AKU EKO
§montowane na przewodach okrągłych w zakresie średnic 125-400 mm
§dostępny model dla kanałów prostokątnych o wymiarach 500x250 mm w wersji EKO
§wyposażone w izolowaną skrzynkę redukującą poziom hałasu do otoczenia

3§wydajność do 4500m /h
§możliwość regulacji w pełnym zakresie wydajności
§możliwość montażu w dowolnej pozycji
§łatwy dostęp do wirnika dzięki otwieranej pokrywie
§obudowa ze stali ocynkowanej lub alucynku
§dostępne w wersji z silnikiem EC (ACU EKO), zgodne z ErP 2015

EKA / EKS
Nagrzewnice elektryczne - EKA, EKS
§wersja EKA montowana na przewodach okrągłych w zakresie średnic 100–500 mm
§wersja EKS montowana na przewodach prostokątnych
§możliwość montażu poziomego lub pionowego
§temperatura powietrza wylotowego do 50°C
§dostępne w wersji bez automatyki lub z wbudowanym regulatorem
§obudowa ze stali pokrytej alucynkiem o wysokiej odporności temperaturowej

RIRS / RIRS EKO
Centrale z wymiennikiem obrotowym - RIRS, RIRS EKO
§jednostki nawiewno-wywiewne z wysokowydajnym wymiennikiem obrotowym

3§wydajność do 6000 m /h
§dostępne z nagrzewnicą elektryczną lub wodną
§do wielkości 1500 system automatyki w standardzie
§możliwość regulacji w pełnym zakresie wydajności
§możliwość regulacji temperatury nawiewu
§obudowa ze stali ocynkowanej izolowana akustycznie
§możliwość zmiany strony obsługowej przez użytkownika
§możliwość wykonania w wersji pionowej lub poziomej
§dostępne w wersji energooszczędnej z wentylatorami EC i wbudowaną automatyką (RIRS EKO)

KUB / KUB T120
Wentylatory kanałowe izolowane - KUB, KUB T120
§- montowane na przewodach okrągłych 

- wyposażone w izolowaną skrzynkę redukującą poziom hałasu do otoczenia
3- wydajność do 16000m /h

- możliwość regulacji w pełnym zakresie wydajności
- dostępne w wersji do pracy ciągłej do 120°C (KUB T120)
- możliwość montażu w dowolnej pozycji 
- obudowa ze stali ocynkowanej z ramą z profili aluminiowych

AVS / SVS
Nagrzewnice wodne - AVS, SVS
§wersja EKA montowana na przewodach okrągłych w zakresie średnic 100–500 mm
§wersja EKS montowana na przewodach prostokątnych
§możliwość montażu poziomego lub pionowego
§temperatura powietrza wylotowego do 50°C
§dostępne w wersji bez automatyki lub z wbudowanym regulatorem
§obudowa ze stali pokrytej alucynkiem o wysokiej odporności temperaturowej

Akcesoria
§regulatory mocy nagrzewnic elektrycznych
§transformatorowe regulatory prędkości obrotowej wentylatorów
§tyrystorowe, regulatory prędkości obrotowej wentylatorów
§regulatory prędkości do wentylatorów p. wybuchowych EX
§wyłączniki główne
§sterowniki programowalne do centrala z programatorami czasów i trybów pracy
§zespoły pompowo regulacyjne do nagrzewnic wodnych
§zawory 3 i 2-drogowe z siłownikami
§elementy regulacyjne i pomiarowe (czujniki ciśnienia, stężenia CO, wilgotności itp....)
§presostaty

KF T120
Wentylatory do wyciągów kuchennych - KF T120
§przystosowane do pracy ciągłej do 120°C 
§wyposażone w izolowaną obudowę

3§wydajność do 5390 m /h
§możliwość regulacji w pełnym zakresie wydajności
§łatwy dostęp do wirnika dzięki otwieralnej pokrywie
§obudowa wykonana z podwójnej blachy ze stali ocynkowanej

OTA
Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną - OTA
§wyposażone w nagrzewnicę elektryczną EKA, wentylator VKA i filtr Eu3

3§wydajność do 1370 m /h
§moce elektryczne do 9 kW
§wyposażona w uchylną klapę inspekcyjną
§możliwość regulacji w pełnym zakresie wydajności
§możliwość regulacji temperatury nawiewu
§obudowa ze stali ocynkowanej izolowana akustycznie

Elementy dodatkowe
Możliwość wykonania pod dowolny wymiar elementów dodatkowych:
§podstaw dachowych
§cokołów dachowych
§tłumików akustycznych (prostokątnych, okrągłych)
§kanałów
§kształtek, redukcji i innych nietypowych elementów
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