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VL-50 / VL-100
LOKALNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE
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    LASTNOSTI

- Naprave lahko uporabljamo do -10°C zunanje temperature.
- Imajo nastavljive lopute za izpih zraka
- Filtriranje zraka
- Nizki stroški investicije in obratovanja
- VL-50 lahko zmontiramo horizontalno ali vertikalno

    ŠUMNOST

    DELOVANJE

Naprava Lossnay izmenjuje zrak iz zaprtih prostorov in 
dovaja čist zunanji zrak v prostor. Pri dovajanju zunajega 
zraka, naprava deluje kot toplotni izmenjevalec in segreje 
zrak na sobno temperaturo, preden ga vrne v notranje 
prostore.

     HIŠNA SERIJA REKUPERATORJEV

S pojavom sodobne in varčne gradnje je prezračevanje 
prostorov postalo nepogrešljivo. Energetsko varčnost 
objekta zagotavljamo z učinkovito rekuperacijo tako 
lokalno, kot tudi centralno. Zagotavljanje svežega zraka v 
prostoru je bistvenega pomena za kvaliteto bivanja, hkrati 
pa je v prezračevanih prostorih manjša možnost pojava 
plesni in vlage. 

Lossnay rekuperatorji zagotavljajo energetsko varčno 
prezračevanje, s široko paleto naprav različnih oblik in 
pretokov pa pokrivajo večino stanovanjskih in poslovnih 
prezračevalnih projektov.

Pridružujemo si pravice do tiskarskih napak in sprememb tehničnih podatkov.
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*Pri pogojih 50Hz, 230V in najmanjši hitrosti ventilatorja

PREZRAČEVALNE NAPRAVE



     TEHNIČNI PODATKI

VL-50SR2-E VL-100EU5-E

Električno napajanje (V/Hz) 240V/50Hz 220V/60Hz 220V/50Hz 230V/50Hz

Hitrost prezračevanja Visoka Nizka Visoka Nizka Visoka Nizka Visoka Nizka

Vhodna moč (W) 34 17 34 17 30 13 31 15

Pretok zraka (m3/h) 106 61 103 57 100 55 105 60

Učinkovitost izmenjave 
toplote (%) 72 79 73 80 73 80 73 80

Raven hrupnosti (dB) 38 27 38 25 36.5 24 37 25

Razred energetske učinkovitosti C B

Masa (kg) 6,2 7,5

Dimenzije V x Š x G (mm) 245 x 522 x 168 265 x 620 x 200
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Pooblaščeni prodajalec in monter

Pridružujemo si pravice do tiskarskih napak in sprememb tehničnih podatkov.

Notranja enota / daljinski upravljalnik

     PREZRAČEVALNI ENOTI

VL-50SR2-E VL-100EU5-E

Naprava ima priložen daljinski upravljalnik, s katerim 
lahko napravo:

- Vklopimo/izklopimo

- Spremenimo hitrost ventilatorja – povečamo ali zmanjšamo

Naprava nima priloženega daljinskega upravljalnika, 
zato je potrebno pred zagonom naprave pripraviti 
stensko stikalo, s katerim upravljamo z napravo.


