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Nástěnné rekuperátory : DHW-10

DHW-10

• Vysoká účinnost entalpického výměníku tepla až 80%
• Dálkové ovládání 
• Celá instalace je možná zevnitř 

Řeší problémy místního větrání, poskytuje čerstvý filtrovaný a částečně přede-
hřátý vzduch. Ideální pro obývací pokoje, ložnice apod.  

  

Čelní panel vyroben z plastu a vnitřní části izolovány polystyrénem
Dodávaná délka kabelu 2m se standardní zástrčkou
Entalpický výměník tepla z nanopolymerické membrány, nevyžadující odtok kon-
denzátu
Infračervené dálkové ovládání pro nastavení rychlosti ventilátorů na vysoké, 
střední nebo nízké proudění vzduchu. 2 baterie typu AAA 1,5 V vyžadována (ne-
jsou součástí dodávky)
Ventilátor: dvojité oběžné kolo s přímým napojením na DC ECO 24 V DC motor, 
230V-1-50Hz
Hrubý filtr pro odsávaný i čerstvý vzduch  

Snadná montáž pomocí šablony umožňuje vyvrtat otvory na skříni (5° sklon) a 
montáž na stěnu. Pomocí GRID mřížky lze nainstalovat z vnitřku budovy. Přístroj 
je zavěšen na zeď a napájecí kabel připojen do standardní zásuvky. 
Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalo-
vacími spotřebiči. 

Filtry by měly být čištěny nebo vyměněny dle potřeby.Výměník rekuperace by 
měl být čištěn s použitím speciálních čisticích prostředků. 
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Max. množství vzduchu: 100 / 80 / 50 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 1x230 V 

Výkon motoru(ů): 36 / 25 / 20W 

Stupně rychlostí: 3

Účinnost rekuperace: 80 (72 / 76 / 80)%

Maximální teplota vzduchu / oblast: 40°C / 40°C

Hladina hluku: 32 / 30 / 28 dB(A) 1,5m

Filtry: prachový hrubý

Váha: 7 kg

Připojení: Ø100mm - Ø160mm

ErP2016 se nevztahuje (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 dle Článek 1 
bod 2. b)

ErP2018 se nevztahuje (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 dle Článek 1 
bod 2. b)

Další: nástěnné provedení, deskový výměník, EC motor, do 40°C

Příslušenství:-
FILT P DHW-10:- Filtry: Přívodni filtr sít
FILT O DHW-10:- Filtry: Odvodni filtr sít
GRID DHW-10:- 2ks Flexibilní mřížky s upevňovací klipy: 
AIRCO GEL:- : Gel pro čištění povrchů 500ml
AIRCO SPRAY:- : Sprej na odstranění pachů 250ml
FOAM CLEAN:- : Pěna vhodná pro údržbu povrchů 500ml
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