
Műszaki adatok

VRC-W 400
KÖZPONTI SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS TERMÉKSZÁM: 203636

Tapasztalja meg a légcsere halk oldalát

Attól tart, hogy túl hangos lesz a lakóhelyiség szellőztetése?Megnyugtathatjuk,

ugyanis ez a falra szerelhető modell kiemelkedően halk működése.Ezáltal

különösen jól használható családi házakban.

Légcsere és hőmegtakarítás

A szellőztetőberendezés funkciói az opcionálisan kapható távirányítóval különösen

kényelmesen kezelhetők.De nem csupán légcseréről van szó: az integrált

hőcserélőnek köszönhetően ez a modell visszanyeri a párát és a hőenergiát az

elszívott levegőből.

Használjon testreszabott készleteket

A készülék Balance-szettben is kapható, amellyel kiváló energiahatékonysági

osztály érhető el.Különösen jó levegőminőséget a Balance Set Premiummal érhet

el, amely a légcserét a CO₂- és jelenlét-érzékelővel, kézi beavatkozás nélkül,

pontosan szabályozza.

A legfontosabb jellemzők

Hővisszanyerős központi szellőztetőberendezés

Magas fokú kényelem az automatikus szellőztetésnek köszönhetően, az ablakok
időigényes kézi nyitása nélkül

Halk üzem a nagyon jó hangszigetelésnek köszönhetően

A legjobb levegőminőség az opcionálisan választható szűrőnek – akár aktív
szenes szűrőnek és virágporszűrőnek – köszönhetően

Egyszerű tisztítás és könnyű szűrőcsere az optimális higiénia érdekében

A hőenergia akár 94 % mértékű visszanyerése az elszívott levegőből

VRC-W 400 E
Termékszám: 203637



Műszaki adatok

Típus VRC-W 400 VRC-W 400 E

Megrendelésszám 203636 203637

Műszaki adatok

Hőhasznosítási arány akár 94 % 89 %

Levegő térfogatáram 400 m³/h 400 m³/h

Szűrőosztály ePM10 ≥ 50%
(M5) | ISO durva

> 60% (G4)

ePM10 ≥ 50%
(M5) | ISO durva

> 60% (G4)

Hangteljesítményszint (EN 12102) 50 dB(A) 49.6 dB(A)

Magasság 997 mm 997 mm

Szélesség 690 mm 690 mm

Mélység 534 mm 534 mm

Levegőcsatlakozó átmérője 160 mm 160 mm

Tömeg 78 kg 80 kg

Névleges feszültség 230 V 230 V

Fajlagos energiafogyasztás átlagos klimatikus viszonyok mellett,
idővezérlés esetén

-37,96 kWh/(m²a) -34,58 kWh/(m²a)

Fajlagos energiafogyasztás átlagos klimatikus viszonyok mellett,
központi igényfüggő vezérlés esetén

-40,18 kWh/(m²a) -37,28 kWh/(m²a)

Energiahatékonysági osztály átlagos klimatikus viszonyok
mellett, idővezérlés esetén

A+ A

Energiahatékonysági osztály átlagos klimatikus viszonyok
mellett, központi igényfüggő vezérlés esetén

A A

Energiahatékonysági osztály A+ A+



Műszaki adatok

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00

és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/

viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését

kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési

útmutatójának megfelelően.


