
Gaisa apstrādes iekārta
ar siltuma atgūšanu



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 mājā. Ņemot vērā pieaugošās māju energo-
efektivitātes prasības, ar dabisko ventilāciju vairs nav iespējams nodrošināt vēlamo komforta līmeni jaunā mājā. Gaisa apstrādes 
iekārta ar siltuma atgūšanu rūpējas par  gaisa apmaiņu ar svaigu un attīrītu gaisu. Piemēram, ziemā āra gaiss tiek sasildīts ar 
esošo telpas gaisu FUTURA iekārtā. F7 filtrs attīra gaisu no putekļiem, putekšņiem un citiem altergēniem. Ar gaisa apstrādes iekār-
tu iespējams veikt gaisa apmaiņu mājā, neatverot logus. Protams, logus ir iespējams atvērt, kad vien vēlaties. Gadalaikos, kad ir 
vēlams ir saglabāt siltumenerģiju mājā, Jūsu ģimene var baudīt svaigu gaisu, pateicoties 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, nodrošinot dabisko un mehānisko gaisa apmaiņu. Tirgū ir pieejamas vairākas augstas kvalitātes gaisa apstrādes 
iekārtas ar siltuma atgūšanu, kā arī to 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 elektroenerģijas 
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, telpas vadības panelis ar CO2 
sensoru, iebūvēts sildīšanas elements, iekārtas vadība ar 
mobilo aplikāciju. Sistēmu ir iespējams papildināt līdz 3 
paneļiem, 8 CO2 sensoriem, kā arī CoolBreeze dzesēšanas 
moduli.

Viegla vadība
Ierīci ir iespējams vadīt ar vienkāršu pieskārienu 
uz komplektācijā iekļautās telpas vadības 
paneļa 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 
siltumapmaiņas tehnoloģiju. Optimāls mitruma 
līmenis ir svarīgs elpošanas sistēmas veselībai, 
kā arī to novērtēs augi, masīvkoka mēbeles un 
grīdas.

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.

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

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 zemu 
siltuma caurlaidības koeficientu.
  

VLAT2018/04/4


