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Свіже повітря в нових та 
модернізованих будинках

VLR 70

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ 
РЕКУПЕРАТОР VLR 70

ВИСОКА ЯКІСТЬ 
ПОВІТРЯ - МІНІМАЛЬНИЙ ШУМ



VLR 70: висока ефективність в 
малих розмірах.

Переваги для Вашого будинку
› Децентралізований рекуператор для помешкань із зовнішніми стінами
› Алюмінієвий теплообмінник забезпечує виняткову гігієну та легке очищення під проточною водою
› Високий повітрообмін до 70 м³ / год, інтенсивна вентиляція з низьким рівнем шуму
› Використання двох фільтрів на вентилятор покращує якість повітря в приміщенні та продовжує термін 

його служби
› Фільтр дрібного пилу ідеально підходить для людей, що страждають на алергію та для боротьби зі смогом
› Тиха робота. 25 дБ на відстані 1 м при 40 м3/год.
› Економія витрат на опалення завдяки високому відновленню тепла до 89%
› На фасаді не залишається слідів конденсату
› Замикається внутрішня панель, наприклад, у випадку неприємного запаху зовні

Модель VLR 70 L Trend EU

203133
Клас енергоефективності A
Макс. потужність В 12
Відновлення тепла % 89
Повітрообмін м³/год 20-70
Висота/Ширина/Глибина мм 285/360/780
Вага кг 5,2

Вентилятор

Електронно керований вентилятор 
забезпечуєенергоефективну роботу.

Зовнішній фільтр G2

Зовнішнє повітря попередньо 
фільтрується через фільтр G2 з 
додаванням активованого вугілля.

Зовнішня кришка

Сучасна зовнішня панель, стійка до 
сильного вітру та дощу, 
виготовлена   з нержавіючої сталі з 
білим порошковим покриттям.

Теплообмінник

Високоефективний і простий в очищенні 
модульний алюмінієвий теплообмінник.

Фільтр повітря F7

Відмінна якість фільтрації завдяки 
застосуванню фільтра пилу F7 з 
ефективністю фільтрації 97,6% для PM 
2,5. Проста змаіна фільтра завдяки 
легко знімній установці вентиляторів.

Внутрішня кришка

Сучасна пластикова кришка з можливістю 
закриття у разі появи запахів зовні.

Стіновий перехід

Квадратна форма для легкої ізоляції. 
Довжина 300-550 мм з можливістю 
збільшення ще на 315 мм за допомогою 
подовжувача.

Управління

Один загальний контролер з 4 рівнями 
продуктивності та функцією літнього 
байпасу для управління до 8 одиниць.



1
Протягом 40 секунд 
вентилятор відводить 
відпрацьоване тепле повітря 
з приміщення, пропускаючи 
його через теплообмінник, 
який акумулює тепло. 

2
Теплообмінник зберігає 
тепло.

3
Потім вентилятор змінює 
напрямок і починає втягувати 
свіже зовнішнє повітря 
протягом 40 секунд, яке 
протікає через теплообмінник 
і нагрівається.

Принцип рекуперації тепла. Push-Pull технологія.
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