REKUPERAČNÍ JEDNOTKY PRO LOKÁLNÍ INSTALACI

ENBRA ReVent Base a Wireless
Decentralizovaná rekuperační jednotka ENBRA ReVent byla navržena pro zajištění výměny vzduchu uvnitř objektů. Při vyfukování ohřátého
vzduchu z místnosti dochází k akumulaci tepla ve vestavěném keramickém výměníku tepla. Při nasávání čerstvého vzduchu z okolí se naakumulované teplo opět uvolňuje. Ušetří se tak energie, která by jinak byla ztracena.
Oproti centralizovaným rekuperačním jednotkám se výrobek vyznačuje velmi snadnou instalací a údržbou. V objektu není zapotřebí instalace
dlouhých úseků vzduchotechnického potrubí, které vyžaduje více prostoru pro instalaci a také následnou údržbu.
Rekuperace se vyznačuje zcela automatickým chodem, kdy si sama hlídá v objektu úroveň vlhkosti, případně i koncentraci CO2. Po setmění
pak automaticky přechází do velmi tichého nočního režimu.
Výrobek je dodáván ve dvou verzích: Base – základní verze / Wireless – verze s bezdrátovou komunikací

Technická speciﬁkace a výhody:
ideální řešení pro rodinné domy
jednoduché čištění a údržba (bez nutnosti instalace obtížně
čistitelného potrubí v domě)
bez nutnosti instalace odvodu kondenzátu
účinnost rekuperace tepla až 90 %, účinnost keramického
výměníku tepla až 93 %
dlouhá životnost díky použitým materiálům
nízká spotřeba a tichý chod (5 rychlostí ventilátoru u verze
Wireless), automatický režim spánku (ztišení po setmění)
vybaveno ﬁltry G3 na vstupu i výstupu, indikátor zanesení ﬁltru
u verze Wireless čidlo vlhkosti pro udržování zdravějšího
prostředí domu a volitelně čidlo CO2
nastavitelná délka potrubí 25 až 40 cm – standardně součásti
dodávky potrubí o délce 40 cm (max. délka rovného potrubí
je 3 m, minimální délka je 25 cm)
centrální bezdrátové dálkové ovládání (až pro 16 jednotek
v 1 systému) – verze Wireless
provozní rozsah od -30 °C do +50 °C
energetická třída A

Model

ReVent 100 Base

ReVent 150 Base

ReVent 100 Wireless

ReVent 150 Wireless

10 cm

16 cm

10 cm

16 cm

30 m3/h
34 Pa
7,9 W
23 dB(A)
3,5 kg
0010130

60 m3/h
31 Pa
8,9 W
24 dB(A)
4,6 kg
0010230

Průměr otvoru ve zdi
Napájení
Průtok vzduchu (dovnitř nebo ven)
Max. tlak
Max. příkon
Hlučnost
Hmotnost
Kód

230 V / 50 Hz
30 m3/h
34 Pa
7,9 W
23 dB(A)
3,5 kg
0010100

60 m3/h
31 Pa
8,9 W
24 dB(A)
4,6 kg
0010200

* verze 100 pouze na objednání

ROZMĚRY (mm)
Model
ReVent 100
ReVent 150

OVLÁDÁNÍ pro verzi Wireless
A

B

C

D

ØE

Model

215
215

215
215

83
83

80,5
80,5

100
160

Přenosné dálkové ovládání
Bezdrátový ovládací panel pro verzi 100
Bezdrátový panel s čidlem CO2 pro verzi 100
Bezdrátový ovládací panel pro verzi 150
Bezdrátový panel s čidlem CO2 pro verzi 150

Kód
0010330
0010381
0010311
0010380
0010310

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Model
Trubka 100-1000 mm
Trubka 100-700 mm
Trubka 150-1000 mm
Trubka 160-700 mm
Filtr CERAM 100 (4 pz)
Filtr CERAM 150 (4 pz)
bezdrátový panel

ENBRA, a.s.

Kód

Vhodné pro verzi

DUCT 1000/100
0010391
DUCT 1000/150
0010371
0010351
0010350

100
100
150
150
100
150

dálkový ovladač
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ENBRA ReVent Base a Wireless
Problémy způsobené nedostatečným větráním
V důsledku vysokých požadavků na energeticky účinnější budovy jsou tyto objekty extrémně izolované. To znamená, že správné a řádné větrání je v tomto případě
naprosto nezbytné.
V případě nedostatečného větrání totiž dochází v objektech ke zvyšování relativní
vlhkosti vzduchu. Vzdušná vlhkost pak kondenzuje v místech s nižší povrchovou teplotou (jako jsou okna apod.), kde následně mohou vznikat plísně. Zdravotním důsledkem nedostatečného větrání pak mohou být různá respirační onemocnění jako např.
alergie nebo astma. Vysoké koncentrace CO2 pak způsobují bolesti hlavy a únavu.
V běžné domácnosti se opakovaně uvolňuje mnoho škodlivých látek a vlhkosti: od
praní a vaření; chemikálie uvolňované z nábytku a čisticích prostředků a další.
Rekuperační jednotka je vhodným řešením, protože je tento větrací systém schopný
neustále zajišťovat vysokou kvalitu vzduchu v místnostech a současně minimalizovat
ztrátu tepla a energie.
Pro optimální provoz je vhodná instalace dvou lokálních rekuperačních jednotek.
Obě zařízení mohou vzájemně bezdrátově komunikovat a vytvářet tak vyvážené
a synchronizované proudění vzduchu.

7 důvodů proč si pořídit ENBRA ReVent Base nebo Wireless
1. Vyšší komfort
Dvojitý účinek znamená odvod pachů a vlhkosti. Z venkovního prostředí je dodáván čerstvý vzduch, takže není třeba otvírat okna a vytvářet
teplotní výkyvy. Chod zařízení je zcela automatický dle aktuální úrovně vlhkosti a oxidu uhličitého (verze s čidlem CO2).

2. Zdravější prostředí
Trvalá výměna vzduchu rekuperační jednotkou znamená, že prostředí vnitřního ovzduší je stále zdravé. Tím se zabrání tvorbě plísní a vlhkosti,
což omezuje množení roztočů a bakterií.

3. Úspora energie
Odvod teplého vzduchu z vnitřku budovy ohřívá přívod čerstvého vzduchu z venkovního prostředí uvnitř vestavěného výměníku tepla.
To znamená, že energie spotřebovaná při ohřevu vnitřního vzduchu není zmařena.

4. Úspora nákladů
Rekuperační jednotka zvyšuje energetickou účinnost budov a tím také jejich energetickou třídu. Navíc jsou zde další výhody v podobě nižších
účtů za energie, neboť se v systému sníží ztráty tepla.

5. Estetický návrh
Rekuperační jednotka má moderní a elegantní design. To znamená, že lze jednotku bez problémů umístit do jakéhokoliv prostředí, zejména tam,
kde je estetika klíčovým prvkem požadavku projektu.

6. Snadná instalace
Žádejte u svého prodejce, partnera ENBRA, a.s.

Na rozdíl od centralizovaných systémů
není nutné instalovat v domě rozsáhlá
potrubí. Jednotky s dálkovým ovládáním
mezi sebou komunikují bezdrátově, takže
není nutno instalovat ani komunikační
kabeláž (verze Wireless).

7. Bezproblémová údržba
Oproti systému s centrální jednotkou
odpadá riziko problémů s čištěním
rozsáhlých úseků vzduchotechnického
potrubí. Použité ﬁltry lze také snadno
vyčistit pomocí vysavače nebo umýt
pod tekoucí vodou. Po jejich opotřebení
je lze kompletně vyměnit za nové.
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