
Gaisa apstrādes iekārta
ar siltuma atgūšanu



Gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu sniegs jaunu perspektīvu
komfortam jūsu mājā. Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu sazinieties ar mums.

Váš dodavatel:

Paaugstinoties māju energoefektivitātei un samazinoties gaisa caurlaidībai, pieaug risks, ka telpu gaisa kvalitāte pasliktnās un 
mitruma līmenis pieaug. Nepietiekamas gaisa apmaiņas dēļ esošais mitrums var negatīvi ietekmēt gan norobežojošās konstrukci-
jas, gan iemītnieku veselību. Optimālākais risinājums minēto risku samazināšanai ir gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu.

Gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu nodrošina efektīvu gaisa apmaiņu jūsu jaunajā mājā. Ņemot vērā pieaugošās māju 
energoefektivitātes prasības, ar dabisko ventilāciju vairs nav iespējams nodrošināt vēlamo komforta līmeni jaunā mājā. Gaisa 
apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu nepārtraukti rūpējas par  gaisa apmaiņu ar svaigu un attīrītu gaisu. Piemēram, ziemā āra 
gaiss tiek sasildīts ar esošo telpas gaisu Futura iekārtā, pateicoties F7 filtram, gaiss tiek attīrīts no putekļiem, putekšņiem un 
citiem altergēniem. Ar gaisa apstrādes iekārtu iespējams veikt gaisa apmaiņu mājā, neatverot logus. Protams, logus ir iespējams 
atvērt, kad vien vēlaties. Taču gadalaikos, kad vēlams ir saglabāt siltumenerģiju mājā, jūsu ģimene var baudīt svaigu gaisu, pateico-
ties pastāvīgai gaisa apmaiņai. Ar Futura gaisa apmaiņa tiek automātiski pielāgota, lai nodrošīnātu optimālu gaisa kvalitāti, 
balstoties uz saņemto informāciju no CO2 sensora.

Analoģija ar plaušām nav izraudzīta nejauši - gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu atspoguļo jūsu mājas plaušas un tā 
darbojas tāpat - tā nodrošina dabisko un mehānisko gaisa apmaiņu. Tirgū ir pieejamas daudz augstas kvalitātes gaisa apstrādes 
iekārtas ar siltuma atgūšanu, kā arī salīdzinošā informācija. Izmantojot fizikas likumus, lai nodrošinātu augstu gaisa kvalitāti 
telpās, Futura gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu pārspēj citu ražotāju sistēmas daudzās jomās.

Nepārspējami zems elektroenerģi-
jas patēriņš pat ziemas apstākļos
Laikā, kad visvairāk nepieciešama siltuma 
atgūšana, tiek samazināts enerģijas 
patēriņš. Pateicoties unikālajam dizainam un 
izmantojot fizikas likumus, Futura nav 
nepieciešama priekšsildīšana līdz pat -19 °C.

Izcila komplektācija
Standata Futura komplektācijā ir iekļauta piecu gadu 
garantija, 2x F7 filtri, vadības kontrolieris ar CO2 sensoru, 
iebūvēts sildīšanas elements, iekārtas vadība ar mobilo 
aplikāciju. Sistēmu ir iespējams papildināt līdz 3 vadības 
kontrolieriem, 8 CO2 sensoriem, kā arī CoolBreeze 
dzesēšanas moduli.

Viegla vadība
Lerīci ir iespējams vadīt ar vienkāršu 
pieskārienu uz komplektācijā iekļautās sienas 
vadības ierīces vai no jebkuras vietas ar ērtu 
MyJABLOTRON mobilo aplikāciju, kas informē 
par gaisa apstrādes iekārtas darbību un 
enerģijas patēriņu.

Optimāls mitruma līmenis telpās
Futura nodrošina optimālu mitruma līmeni jūsu 
mājā, izmantojot īpaši izstrādātu siltumap-
maiņas tehnoloģiju. Optimāls mitruma līmenis 
ir svarīgs elpošanas sistēmas veselībai, kā arī 
to novērtēs augi un masīvkoka mēbeles un 
grīdas.

Autonomā ekspluatācija 
Futura ir gudra, tā paziņos, kad būs nepieciešams 
nomainīt filtrus. Iekārta ir aprīkota ar siltummaiņa 
automātiskās tīrīšanas funkciju, kas nodrošina iekārtas 
izcilu tehnisko stāvokli un atvieglo ikdienā 
nepieciešamās apkopes. CO2 sensors, kas ietilpst 
standarta aprīkojumā, vienmērīgi pielāgo iekārtas 
jaudu nepieciešamajām iekštelpu gaisa kvalitātes 
prasībām.

CoolBreeze
CoolBreeze dzesēšanas moduļa primārā funkcija ir nodrošināt 
optimālu iekštelpu temperatūru karstajās vasaras dienās. 
CoolBreeze ir īpaši izstrādāts pasīvajām un zema enerģijas 
patēriņa ēkām, kuru norobežojošās konstrukcijas ir ar ļoti augstu 
siltumizolāciju.
  

Zonas ventilācija
Gaisa plūsma tiek novadīta, kur 
nepieciešama. Pateicoties zonu 
kontrolei, gaisa plūsma tiek 
piegādāta nepieciešamajā 
intensitātē, pat tad, kad gaisa 
apstrādes iekārta ar siltuma 
atgūšanu darbojas ar zemu 
noslodzi. Gaisa apstrādes iekārta 
ar siltuma atgūšanu darbojas 
ilgāk pie mazākas noslodzes. Tās 
parametri, kā piemēram, 
efektivitāte, kopējais patēriņš un 
trokšņu līmenis, tiek optimizēti 
gandrīz visu ierīces darbības laiku.



Tikai pasīvajām mājām. Izmantojot CoolBreeze entalpijas sildīšanas / dzesēšanas moduli.
Deklarētās vērtības tiks noteiktas pēc akreditētas pārbaudes centra sertificēšanas.

*
**

FUTURA gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu ir paredzēta kontrolētai iekštelpu gaisa apmaiņai. Ierīce nodrošina siltuma un 
mitruma atgūšanu, attīra āra gaisu, palīdz uzturēt optimālu mitruma līmeni telpās, kā arī ļauj atdzesēt telpu ar apvedceļa (by-pass) 
funkciju. FUTURA ir aprīkota ar entalpijas siltummaini.

JEBKURAS ATKĀPES NO TEHNISKAJIEM DATIEM IR IEROBEŽOTAS.

Gaisa apstrādes iekārtai ar siltuma atgūšanu ir jābūt uzstādītai vertikālā stāvoklī pie sienas, telpas temperatūrai ir jābūt vismaz 
+10 °C. Telpai, kur atrodas ierīce, ir jābūt pietiekami lielai, lai bez grūtībām būtu iespējams veikt uzturēšanas un apkalpošanas 
darbus.

Ierīces uzstādīšana

FUTURA iekšējā struktūra ir izgatavota no monolīta EPP (paplašināta polipropilēna) - bez siltuma tiltiem.Korpuss

Ierīcē ir uzstādīti 2 filtri, no kuriem viens gaisa pieplūdē, otrs - gaisa izmešanā. Ierīce paziņos par filtra maiņas nepieciešamību 
automātiski, filtru maiņa ir atkarīga no gaisa kvalitātes, kādā tiek lietota ierīece (apmēram reizi 2 - 6 mēnešos). FUTURA iespējams 
pievienot papildu oglekļa filtru, kas tiek ievietots iekārtā tieši zem gaisa filtra.

Filtri

Ierīce ir aprīkota ar četriem EPP Ø 150 mm atlokiem. Ierīces savienošanai jāizmanto EPP caurules, lai novērstu nevēlamu kondensāta 
veidošanos.Savienojošās caurules

Ierīces darba temperatūras diapazons ir no -19 °C līdz +45 °C. Šajā temperatūras diapazonā nav nepieciešama priekšsildīšana.
Aizsalšanas aizsardzība

Strāvas padeve 230 V / 50 Hz, 6 A. Spēka kabelis 3 x 2,5 mm2 ar dubulto kontaktligzdu un perifēro ierīču kabeļi (LAN, sensori, 
piespiedu izplūdes pogas). Kabelis ir iekļauts komplektācijā.Elektropievads

Ar MyJABLOTRON mobilo aplikāciju ērti pārvaldiet ierīci un veiciet ierīces pārvaldību attālināti. Standarta komplektācijā ietilpst 
vadības panelis ar integrētu CO2 sensoru.Vadība

Pilnībā automātiska 100% apvedceļa (by-pass) kontrole, izmantojot temperatūras iestatījumusVasaras funkcija

CoolBreeze entalpijas sildīšanas / dzesēšanas modulis, piespiedu gaisa izmešana (Boost) pogas ar darbības indikāciju, CO2 sensori, 
citi elementi.

Papildaprīkojums

Entapijas siltummainis ar mitruma atgūšanas kontroliSiltummainis

Gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu Futura pieejama divos dažādos jaudas variantos

Drenāžas caurule, sifons

230 V / 50 Hz, 6 A;
strāvas vads

-19 °C līdz +45 °C

2x EBM Papst ar integrētu 
elektronisku bloku un 
pastāvīgu gaisa plūsmas 
kontroli

līdz 3 kW / 2 kW * / **

835 x 995 x 522 mm

47 kg

2,29 / 1,84 / 7,66**

47 / 92 / 21**

50 - 250 m3/h**

FUTURA

divvirzienu

mainīga ātruma piedziņa

rekuperācija

50 - 250 m3/h**

230 W**

610 W**

A+**

90,8 %**

175 m3/h**

48 dBa**

50 Pa**

0,35 W/(m3/h)**

Modeļa nosaukums

Piedziņas veidstype

Siltuma reģenerācijas sistēmas tips

Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP) 
kWh / (m2.a) katrai piemērotajai 
klimatiskajai zonai un katrai 
piemērojamajai ĪEP kategorijai

Kondensāta izvads

Elektriskie savienojumi

Darbības diapazons bez 
priekšsildīšanas

Ventilatori

Apkures / dzesēšanas jauda *

Ikgadējais elektroenerģijas patēriņš 
(AEC) (kWh/m2 par elektroenerģiju 
gadā) ("vidēji", "karsti", "aukstā") pie 
standartplūsmas

Ikgadējais siltuma ietaupījums 
(AHS) (primārās enerģijas kWh/m2) 
atsevišķiem klimata veidiem 
("vidēji", "karsti", "aukstā") pie 
standartplūsmas

FUTURA

divvirzienu

mainīga ātruma piedziņa

rekuperācija

100 - 350 m3/h

320 W

700 W

A+

90,2 %

245 m3/h

52 dBa

50 Pa

0,33 W/(m3/h)

Izmēri (A x G x P)

Svars

Patēriņš, lai uzsildītu 1 m3/h

Siltuma atgūšanas efektivitāte

Gaisa plūsma

Drenāžas caurule, sifons

230 V / 50 Hz, 6 A;
strāvas vads

-19 °C līdz +45 °C

2x EBM Papst ar integrētu 
elektronisku bloku un 
pastāvīgu gaisa plūsmas 
kontroli

līdz 3 kW / 2 kW * / **

835 x 995 x 522 mm

47,5 kg

2,20 / 1,75 / 7,57

47 / 92 / 21

100 - 350 m3/hGaisa plūsma

Atsauces plūsma

Ventilatoru elektriskā jauda, t.sk. 
motora kontroles iekārta pie 
maksimālās plūsmas

Maksimālā jauda

Akustiskās jaudas līmenis

Atsauces spiediena starpība

Deklarētā tipoloģija



Mobilās aplikācijas pamācība

Holešovská 1692, 769 01 Holešov, Czech Republic

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o.

 Tel: +420 775 587 595 | E-mail: info@jablotronlt.com | Web: JABLOTRONLT.COM

Visas tiesības aizsargātas.
Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu sazinieties ar:

1. JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY mobilā aplikācija ir pieejama 
Android vai iOS ierīču lietotājiem Google Play un Apple App Store.
Lai lejupielādētu aplikāciju, izmantojiet QR kodu.

2. Lai aplūkotu FUTURA paplašinātās realitātes (Augmented Reality - 
AR) režīmā, Jums ir nepieciešama ierīce ar kameru un šī brošūra. Ar 
tā palīdzību mobilā aplikācija atpazīs, kurā vietā ir jāveido FUTURA 
virtuālais 3D modelis reālajā telpā. Aplikācijā pārejiet uz paplašinātās 
realitātes (AR) režīmu, kā norādīts šajā materiālā.

3. Lai AR režīmā virtuālais FUTURA 3D modelis būtu attēlots kvalitatīvi, 
nepieciešams labs apgaismojums, kā arī mobilajai ierīcei jābūt miera 
stāvoklī . Piemēram, tumši vai parāk gaiši atspulgi uz brošūras var 
radīt traucējumus 3D modeļa atainošanā, kā arī novietot FUTURA 
telpā nekvalitatīvi.

4. Displeja kreisajā pusē ir vairāki numurēti punkti, kuros ir iespējams 
aplūkot FUTURA vairākos stāvokļos, piemēram, veicot filtru 
nomaiņu.

Lejupielādējiet JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY mobilo aplikāciju ar FUTURA 3D modeli un 
aplūkojiet to tuvumā.
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