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VENTS hővisszanyerő berendezések

HŐVISSZANYERŐ LEVEGŐKEZELŐK 
 

    

Széria 
VENTS VUE2 250 PU EC 

 

  
  Burkolat 

Polimer bevonatú acél, belül 20 mm vastag, 
ásványgyapot hő- és hangszigetelő réteggel. 
 

  Szűrő 
A szállított és elszívott levegőáramok 
megtisztítása két G4 szűrőosztályú 
szűrőpanelen keresztül történik. 
 

  Ventilátorok 
Nagy hatásfokú, elektronikus kommutátorral 
ellátott külső motorral és hátrahajló lapátú 
járókerékkel. 
Ezek a motorok a legmodernebb energia-
takarékos megoldást képviselik. 
Az EC motorok jellemzője a magas telje-
sítmény és a teljes egészében vezérelhető 
fordulatszám tartomány. Az elektronikus át-
váltású motorok további előnye a 90%-ot is 
elérő magas hatásfok.  
 

  Hőcserélők 
A polimerizált cellulóz hőcserélők feladata, 
hogy mind az érzékelhető, mind a látens 
energiát visszanyerjék.  
Ezek a hőcserélők fagyállóak, és nem 
termelnek kondenzátumot. A polimerizált 
cellulóz hőcserélőkkel bíró berendezések 
légkondicionált helyiségekbe ajánlhatók. 
 
A VUE2 250 PU EC berendezés két kereszt-
áramú, polimerizált cellulóz hőcserélőt tartal-
maz. 
 
 

  Változatok 
VENTS VUE2 250 PU EC – két keresztáramú, 
polimerizált cellulóz hőcserélővel. 

  
  Vezérlés és automatika 

A berendezés beépített automatikával és 
multifunkcionális, LED-kijelzéssel ellátott 
vezérlőpanellel rendelkezik. 
A leszállított készlet tartalmaz egy 
jelzőkábelt is a vezérlőpanel csatlakoz-
tatásához. 
A beépített fagyvédelmi rendszer feladata, 
hogy megakadályozza a hőcserélő elfa-
gyását alacsony hőmérsékleten. 
 A hőmérséklet-érzékelő fagyveszély jelzése 
esetén a befúvó ventilátor kikapcsol, hogy a 
meleg, elszívott levegőáram átjárja és 
felmelegítse a hőcserélőket. 
 Ha a fagyveszély elmúlt, a szállító ventilátor 
bekapcsol, és a berendezés visszatér a 
standard üzemmódba. 
A vezérlőpanel funkciói 
 A berendezés be-/kikapcsolása; 
 Szellőző mód választása: 

 
 minimum, 
  közepes,  
 maximum; 

 
 A minimum üzemmód beállítása 7 

előre beállított fordulatszámot tar-
talmazó tartományban történik.  

 A közepes fordulatszám automati-
kusan, a minimális fordulatszám fölött 
80 m3/h-val van beállítva, de nem ha-
ladja meg a maximális fordulatszámot. 

 Szűrőcsere kijelzése. 
 

  Szerelés 
A berendezés függesztett helyzetben 
mennyezetre szerelhető erkélyen, tároló 
helyiségben, alagsorban, padláson és más 
mellékhelyiségben. A berendezést nagyobb 
helyiségekben, közvetlenül a mennyezetre is 
fel lehet szerelni. Szerviz vagy tisztítás 
céljából a hozzáférés az alsó panelen 
keresztül történik. 

 
Függesztett légkezelő berendezés  
hő- és hangszigetelt burkolatban, 

többirányú csővég tájolással. 
Légteljesítmény akár 275 m3/h, a 
hővisszanyerés hatásfoka elérheti  

a 90%-ot. 

  

 
   Leírás 

A VUE2 PU EC függesztett légkezelő 
berendezések komplett szellőzőegységek, 
melyek biztosítják a levegő szűrését, a friss 
levegőellátást és az elhasznált levegő 
elszívását. 
A VUE2 modell hő- és nedvesség vissza-
nyerést biztosítanak két lemezes hőcse-
rélőben. 
A berendezéseket különböző helyiségek 
szellőztető és légkondicionáló hálózatának 
részegységeiként alkalmazzák. A berende-
zéseket rendkívül alacsony zajszint jellemzi a 
két hőcserélő között elhelyezett ventilá-
toroknak, valamint az EC motor techno-
lógiának köszönhetően. 
A berendezések magas hővisszanyerési ha-
tásfoka kielégíti a piac szigorú energia-
takarékossági igényeit. Kompatibilisek kerek, 
Ø125 mm átmérőjű légcsatornákkal. 
 
 

 

  

HŐVISSZANYERŐ LEVEGŐKEZELŐ BERENDEZÉSEK

Széria

VENTS VUE2 250 PU EC

Széria Hőcserélők száma
Névleges légteljesítmény

(m3/h) Szerelés pusa Csővég tájolása Motor pusa

VENTS VUE 2 250 P - függeszte U – sarok (többirányú) EC – elektronikus szinkronmotor

  Jelölési kulcs:

mepokerkft.hu
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   Műszaki adatok: 

 VUE2 250 PU EC 
Egység-tápfeszültség, 50 Hz [V] 1 ~ 230 

Max. ventilátor teljesítmény [W] 135 
Ventilátor áramerőssége [A] 0,87 
Max. légteljesítmény [m3/h] 275 

RPM [min-1] 2650 
Hangnyomás-szint 3 m-nél [dB(A)] 38 

Max. szállított levegő hőmérséklet [C°] -25 C°-tól +40 C°-ig 
Burkolat anyaga polimer bevonatú acél 

Szigetelés 20 mm ásványgyapot 
Szűrő: elszívó / szállító G4 szűrőpanel 

Csatlakoztatott légcsatorna átmérő [mm] Ø 125 
Hővisszanyerés hatásfoka 90 %-ig 

Hőcserélő típusa keresztáramú, 2 darab 
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  Befoglaló méretek:

mepokerkft.hu
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  Alkalmazási példa:

  A berendezés kivitele:

vezérlőegység

lefolyótálca
VUT2 250 PU EC – 2 db
VUTE2 250 PU EC – 1 db
VUE2 250 PU EC - nincs

szállító ven látor
EC motorral

kifújt levegő

lefolyócső
VUT2 250 PU EC – 2 db
VUTE2 250 PU EC – 1 db
VUE2 250 PU EC - nincs

hőcserélő

beszívo  levegő

elszívó szűrő

elszívó ven látor
EC motorral

hőcserélő

szállíto  levegő

elszívó szűrő

elszívo  levegő

ereszelem

állítható 
légszelep

VENTS VUE2 250 PU EC

mepokerkft.hu




