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OBSŁUGA
• Sterowanie bezprzewodowe
lub opcjonalne przewodowe
• Funkcja załączania czasowego
przewietrzania
• Bezprzewodowy przełącznik biegów
może być umieszczony w dowolnym
miejscu domu, możliwość zastosowania
dodatkowych przełączników
Opcjonalne sterowanie
• Możliwość rozszerzenia sterowania
o czujniki reagujące na aktualne potrzeby
wentylacyjne w czasie rzeczywistym:
– wilgotności – do łazienek
– zawartości dwutlenku węgla – w salonie
• w systemie sterowania można zastosować
do 20 przełączników/czujników

REKUPERATORY X350 / X500
Urządzenia do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepła.
Rekuperatory X350 / X500 wyposażone są w ultra ciche
i oszczędne wentylatory dla maksymalnej wydajności
i minimalnego hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych.
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Idealny dla średnich i dużych domów jednorodzinnych
Bardzo wysoka efektywność
Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej
Automatyczna stała kontrola ilości przepływającego
powietrza
Prosta instalacja
Łatwość użytkowania
Kompatybilne z systemami automatyki budynku (przez
sygnał 0–10 V)
Dostarczane standardowo z bezprzewodowym
przełącznikiem biegów
Sterowanie może być rozszerzone o kontrolę wilgotności
i zawartości CO2
Zalecane zastosowanie grzałki elektrycznej dla powietrza
z czerpni w celu utrzymania ciągłego nawiewu w okresie
zimy
Łatwe do czyszczenia lub wymiany filtry powietrza
Montaż na prawo lub lewo
Typ

Nr
katalogowy

CECHY
Wentylatory
• Łagodny rozruch i płynne zwiększanie prędkości
• Wyjątkowo cicha praca
• Stała kontrola ilości powietrza nawiewanego
i usuwanego
• Duże łopatki wentylatorów są odporne na zabrudzenia.
Filtry
• łatwa wymiana filtrów od przodu urządzenia
• żywotność filtrów do 12 miesięcy
G4 – filtr powietrza wywiewanego
F7 – filtr dla świeżego powietrza
Filtry opcjonalne
• o właściwościach elektrostatycznych i antybakteryjnych
• filtr zgrubny z dodatkową skutecznością pyłków
roślinnych i drobnych cząstek kurzu w zakresie
wymagań dla klasy F6
MONTAŻ PRAWY

na
zewnątrz

z zewnątrz

z pomieszczeń

do pomieszczeń

MONTAŻ LEWY

z pomieszz zewnątrz
do po- na
czeń mieszczeń zewnątrz

cena
PLN netto*

REKUPERATOR X350

11VE00029

8873

REKUPERATOR X500

11VE00028

10058

urządzenia sa dostarczane z 1 szt przełącznika RF
1400

G4/F7 kpl.

11VE50359

151

elektrostatyczne (zielone) kpl.

11VE50358

151

Filtry wymienne X350 / X500
z pomieszczeń

do
pomieszczeń

z pomieszczeń

*nie zawiera podatku VAT

do pomieszczeń

X300
Rozmiar wys. x szer. x głęb. (mm)

X500

724 x 764 x 560

Waga (kg)

45,4

Etykieta energetyczna
Etykieta energetyczna z 2 czujnikami C02

A

A

A+

A+

Maksymalny przepływ m /h

350

500

Poziom mocy akustycznej dB

48

51
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