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Rekuperacijske naprave Soler & Palau
IDEO 325 ECOWATT

- V naprave je vgrajen plastični šestrobi ploščni reku-
perator s funkcijo obvoda (by-pass)
- Popolna avtomatska regulacija (plug & play)
- Naprave krmilimo preko brezžičnega 
posluževalnega tabloja.
- Poleg glavnega tabloja je k napravam priloženo še 
kuhinjsko stikalo.
- Visoko učinkoviti tihi ventilatorji z EC motorji.

Funkcije

Tedenski 
program

Konstantna 
temperatura vpiha

Konstantni pretok Sobno tipalo 
kvalitete zraka 

(opcijsko)

Sobno tipalo vlage 
(opcijsko)

- Zaščita proti zamrzovanju rekuperatorja.
- Nizka raven hrupa.
- Vse enote so testirane in preverjene. 
- Enostavna namestitev.

Namestitev: 
Naprave so namenjene za vertikalno ali horizon-
talno postavitev v ogrevan prostor. Naprave lahko 
postavimo bodisi na tla ali jih obesimo na steno.
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Varčevanje z energijo: 
učinkovitost toplotnega 
izmenjevalnika do 95%

Enostavno vzdrževanje in 
dostop do filtrov

Hidravlično odpiralo in 
izolirano ohišje enote

Zunanja antena z območjem 
delovanja v radiju 150m v 
odprtem prostoru, ki oddaja 
signal dvema brezžičnima 
upravljalnikoma.

Brezžičen daljinski upravlja-
lec za nastavitev programov, 
hitrosti pretoka zraka, by-
passa, ure, itd...

Dodaten upravljalec s funk-
cijo zvišanja hitrosti, ki se 
uprablja v kuhinjah

Cena

Dodatki

Osnovni model 1 2 3 4

1600 47 25 44 70

1 Dodatna antena, ki ojača signal na 200m
2  Material za horizontalno namestitev
3  Higrostat
4  Preklopnik, ki tipa kvaliteto zraka

Dodatna oprema

1. 2. 3. 4.

Odvodni ventilator z
 EC motorjem

Dovodni ventilator z
 EC motorjem

Obvod (by pass) za nočno 
pohlajevanje

Panelni filter dovodnega 
zraka F5 (opcijsko F7)

Ploščni rekuperator z 
visokim izkoristkom

Panelni filter odvodnega 
zraka F5 (opcijsko F7)

Panelni predfilter  
dovodnega zraka G4

Skica naprave

Cene so v Eur brez DDV
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Hidravlične karakteristike in tehnični podatki naprave

Dimenzije 

Parameter Vrednost
Napetost 230 V
Frekvenca 50 Hz
Faza 1
Tok, oba ventilatorja 0,7 A
Moč, oba ventilatorja 198 W
Maksimalni temperaturni izkoristek - pri optimalni pogojih 92 %
Temperaturni izkoristek - pri 200 m3/h 88,5 %
Maksimalni zvočni tlak na razdalji 3m 35,5 dB(A)
Teža 45 kg
Premer priključkov 125 mm
Filterni razred - dovodni F5 (opcijsko F7)  s predfiltrom 

G4
Filtrni razred - odvodni G4
Regulacija 4 stopenjska
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