Приточно - вентиляційні установки з рекуперацією тепла “MVHR”
Застосування
Для нових споруд або повністю
реконструйованих, а також в
проектах термомодернізації.
Основним призначенням установок є збереження та рекуперація тепла, яке зазвичай
втрачається при використанні
стандартних систем вентиляції.

Як це працює
Безперервна робота центральної
установки забезпечує притік

свіжого очищеного повітря та видалення волого
відпрацьованого. Проходячи через теплообмінник,
відпрацьоване повітря віддає значну частину тепла,
яке нагріває свіже зовнішнє повітря, що подається
до житлових приміщень через вентиляційні канали.

РЕКУПЕРАЦІЯ ПОВІТРЯ В
ТЕПЛООБМІННИКУ

Потужність пристрою автоматично збішується
при утворенні надмірної вологості, завдяки
датчикам рівня вологості та повертається до
початкових налаштувань при її нормалізації.

Блок керування

Нагрівач повітря

Усі моделі обладнані новітніми двигунами з низьким
рівнем енергоспоживання.

Теплообмінник

Фільтр

Витяжний
вентилятор з
двигуном

MVHR

Приточний
вентилятор з
двигуном

Загальні
характеристики

HRV1 Q Plus

HRV2 Q Plus

HRV3 Q Plus

HRV10 Q Plus

Ширина

600мм

715мм

715мм

790мм

Висота

430мм

490мм

490мм

665мм

Глибина

285мм

415мм

415мм

485мм

Глибина з монтаж.крон.

295мм

426мм

426мм

495мм

Оцинкований лист

Оцинкований лист

Оцинкований лист

Поліпропілен

Корпус
Вага

16 кг

24 кг

24,5 кг

Фільтри

G3 Synthetic

G3 Synthetic

G3 Synthetic

Макс. к-сть приміщень

Кухня + 4

Кухня + 6

Кухня + 10

Питома потужність
вентилятра

0.53 Вт/л/с

0.63 Вт/л/с

0.66 Вт/л/с

Максимальна
ефективність
теплообмінника

205 Вт

Максимальна
потужність

Гофрофільтр

Кухня + 10
0.48 Вт/л/с

90%

90%

95%

Опція “SummerBypass”*

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

Опція “SUMMERboost”**

ТАК

ТАК

ТАК

ТАК

≤5

≤5

≤5

≤5

Макс. площа, м

110

170

240

240

Продуктивність, м3/год

215

285

415

475

*Summer Bypass - автоматично контрольована опція проходження повітря повз теплообмінник в літню пору року.
**SUMMERboost - опція максимальної потужності, як захист від перегріву, вмикається автоматично.

КОНСТРУКЦІЯ
Зовнішній корпус виготовлений із
оцинкованої сталі, пофарбованої
порошковими фарбами. Внутрішня
частина виконана із поліпропілену,
який володіє хорошими теплоізоляційними та акустичними
властивостями.

BYPASS
Автоматична функція в стандартній
опції. Комплексна автоматизація, що
забезпечує найбільший комфорт в
літню пору року, коли процес рекуперації тепла не є потрібним.

ДВИГУН
Тихий та енергозберігаючий з плавним регулюванням обертів, оснащений автоматикою з можливістю
додаткового програмування.

ТЕПЛООБМІННИК
Виготовлений з високоякісного
полістиролу, що забезпечує високий ККД [до 95%]. Легкий демонтаж
та технічне обслуговування.
Миється побутовими миючими
засобами під проточною водою.

Контролери та перемикачі
Датчик стану
[фільтр,
ввімкнені
опції, стан]

Інтелектуальний
LCD контролер
[підключається
безпосередньо
до установки]

3

475м/год Максимальна
продуктивність

17,5 кг

91%

2

95%

G4 PleatedPanel

Макс. рекуперація тепла

Герметичність констр.

Відтік конденсату

Механічний
перемикач
швидкостей
[три рівня
швидкості]

.Додатково включають опції: інтелектуальний контроль вологості, Boost, Літній режим, Summer Bypass та SUMMERboost®, а також Нагрівач - захист від замерзання.

Контролер рівня
вологості вмикає опцію boost
при підвищенні
вологості вище
вказаного [заданого]
значення у %

Датчики СО2, кімнатної
температури, рівня
вологості та якості повітря.
Всі датчики використовуються
в поєднанні та підключенні
з aurastat

ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ
Функція захисту від замерзання
працює при дуже низьких температурах зовнішнього повітря.
Контролер періодично зупиняє
вентилятор приточного повітря
для запобігання зледеніння
всередині теплообмінника. Коли
температура в рекуператорі збільшується, притік повітря здійснюється згідно стандартних налаштувань. Нагрівач вмикається
автоматично.

