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A gyártó neve vagy védjegye

Modell

Egységnyi energiafogyasztás (EEF) az egyes megfelelő  
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Motor fajtája
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A hővisszanyerés hőhatásfoka
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4.1
4.1

Cechy & zalety 

A berendezés standard kivitelben multifunkciós LCD (CTRL-DSP) 
kijelzővel ellátott vezérlővel rendelkezik, amely:

•  1-10V analóg bemenet az „alárendelt” 
    funkció BMS rendszerbe történő bekötés 
    esetén (a berendezés üzemi fordulatszámának
    fokozatmentes vváltoztatása)
•  a berendezés működése szabályozható külső 
    automatika rendszerről (BMS)
•  külső S/L bemenet a teljesítmény növeléséhez
    pl. külső villanykapcsolóval vagy speciális 
    mozgásérzékelővel (BOOST FUNKCIÓ)
•  külső elsődleges / másodlagos fűtés 
    csatlakoztatásának lehetősége
•  külső szárító (a levegőt hűtő) berendezés 
    csatlakoztatásának lehetősége

•  3 sebesség beállítását teszi lehetővé 
   (fokozatmentesen szabályozható)
•  vakáció üzemmódot biztosít
•  éjszakai üzemmód: éjszaka automatikusan 
•  csökkenti a teljesítményt (a ventilátorok 
    fordulatszámát), hogy meg lehessen előzni a    
    fordulatszám nem kívánt növekedését és az ebből
    eredő zajt

*Rendkívüli esetekben kikapcsolja a berendezést.
 
•  automatikus BYPASS
•  kiegyenlített légáram
•  szűrőcsere szükségességének, valamint 
    a ventilátorok üzemzavarának jelzése
•  üzemóra számláló
•  plusz kimenet a hőérzékelőnek (SEN-HY, SEN-PIR, 
    SEN-CO2)

Komplett szellőztető rendszer példája

Alkalmazása: új és meglévő épületek energiahatékonysági korszerűsítése.

Hogyan működik ez: a berendezés folyamatos módon működik cserélve az elhasznált levegőt – 
kivonva belőle a hőt (a mellékhelyiségekből elszívott, nedves levegőből), és átadva a befújt, friss 
levegőnek, ami a vezetékek a lakóhelyiségekbe vezetnek. A légelosztó rendszer könnyű 
beépíthetőségének köszönhetően minden hely megfelelően szellőztethető: a BOOST funkció lehetővé 
teszik a helyiségek, ahol megnőtt a légnedvesség vagy kellemetlen szag keletkezett, gyors átszellőztetését. 
A berendezés működése halk, ami biztosítja a használat magas fokú kényelmét.

Energiatakarékosság: a berendezés folyamatos működésével fűtött/hűtött belső levegő 
(a légcserekor) jelentős megtakarítást tesz lehetővé a hideg-/ melegigénynél.
A kefe nélküli EC motorok csökkentik az elektromos energia felhasználását.

A levegő minősége a helyiségben: a megfelelően megválasztott szellőztető rendszer biztosítani 
tudja a magas minőségű levegő fenntartását az épület belsejében, aminek rendkívül pozitív hatása van a 
lakók egészségére és jó közérzetére. A megfelelő légcsere magára az épületre is előnyös hatású. 
Az időben kicserélt szűrőknek köszönhetően a befújt levegő megfelelően por- és pollenmentes lesz, 
mielőtt bejut az épületbe.
*ajánlott a szűrőket évente 2 alkalommal kicserélni.

Alkalmazása
Aircycle 4.1 mennyezetre és álmennyezetbe telepíthető szellőztető berendezés az otthon levegőjében lévő 
hő visszanyerésével.

Specifikáció
Az aircycle 4.1 külső burkolata porszórással festett, galvanizált acéllemezből készül, amely biztosítja az 
esztétikus megjelenést és a hosszantartó korrózióvédelmet. A berendezés fehér színben kapható.  
A belső szerkezet EPP-ből (habosított polipropilénből) készült, ami korlátozza a zajkibocsájtást, biztosítja a 
hőszigetelést és a maximális tömítettséget. A rekuperátor standard módon energiatakarékos, hővédelem-
mel ellátott, EC motorokkal van felszerelve, a lapátkereket pedig tömített golyócsapágyak rögzítik. 
A ventilátor forgórészének hátrafelé hajló lapátjait a motor közvetlenül hajtja meg, biztosítva a levegő 
turbulenciamentes átáramlását a berendezésen. A rendkívül hatékony, keresztáramlású hőcserélő 
maximálisra növeli a hő visszanyerését.

TULAJDONSÁGOK & ELŐNYÖK
aircycyle 4.1

Könnyű beépíthetőség: 243 mm magasság (maximálisan 269 mm, a rögzítő kapcsokkal, valamint 
a kondenzvíz elvezetés bekötéseivel együtt), beszerelhető a födém és az álmennyezet közötti 
lapos térbe.

A szűrők könnyen cserélhetők, valamint egyszerű hozzáférni a berendezéshez  tisztítás 
céljából: nem kell a berendezés paneljét eltávolítani. Rendelhető hozzá F7 osztályú szűrővel ellátott 
kazetta. 

Beépített, automata BYPASS a nyári időszakra.

Automata befagyás elleni védelem, ami megakadályozza a jég lerakódását, a deresedést 
a keresztáramlású hőcserélő belépő oldalán.

Két nyílás a kondenzátum elvezetéséhez.

A legújabb szabványok szerint tesztelt: a berendezéseket a TUV Rheinland laboratóriumában tesztelik.

A berendezést az EN60335-2- és az EMC szerint tervezték és kivitelezték.

Alacsony zajszint: a berendezésnek rendkívül alacsony a zajkibocsájtási szintje.
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céljából: nem kell a berendezés paneljét eltávolítani. Rendelhető hozzá F7 osztályú szűrővel ellátott 
kazetta. 

Beépített, automata BYPASS a nyári időszakra.

Automata befagyás elleni védelem, ami megakadályozza a jég lerakódását, a deresedést 
a keresztáramlású hőcserélő belépő oldalán.

Két nyílás a kondenzátum elvezetéséhez.

A legújabb szabványok szerint tesztelt: a berendezéseket a TUV Rheinland laboratóriumában tesztelik.

A berendezést az EN60335-2- és az EMC szerint tervezték és kivitelezték.

Alacsony zajszint: a berendezésnek rendkívül alacsony a zajkibocsájtási szintje.
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A gyártó neve vagy védjegye

Modell

Egységnyi energiafogyasztás (EEF) az egyes megfelelő  
éghajlati zónákra megadva

Energetikai címke

Motor fajtája

A hővisszanyerő rendszer típusa

A hővisszanyerés hőhatásfoka

A q légáramlás intenzitásának maximális értéke (szellőztető légáramlás)

A ventilátor motorjának teljesítményfelvétele maximális légáramlásnál
Hangteljesítmény szintje (LwA)

A légáramlás intenzitásának optimális értéke 

A nyomáskülönbség vonatkoztatási értéke
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Szűrőcsere vizuális figyelmeztetései

Az előzetes beszerelési/leszerelési útmutató webcíme

Éves elektromos energiafelhasználás (EEE) – éghajlattól függően
Éves megtakarítás a fűtésen (ÉFM) – az éghajlattól függően

Maximális környezeti hőmérséklet

IP védettségi osztály
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A  Kívülről beáramló levegő (a belépőnyílástól)
B  Kívülre kinyomott levegő (kilépőnyíláshoz) 
C  Belülre befújt levegő (légbefújás) 
D  Belülről kifújt levegő (kifújás) 
E  Kondenzvíz elvezetés (téli időszak) 
F  Kondenzvíz elvezetés (plusz csőcsonk)
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