Lo-Carbon
TEMPRA
decentralizált
hővisszanyerős
szellőzőberendezés

70% hővisszanyerés
NA100 csatlakozás
Manuális nyári Bypass
Állítható alacsony sebességfokozat + emelt teljesítmény
Max 22,5W fogyasztással, max 36dB(A) zajjal

Lo-Carbon
TEMPRA
Decentralizált
Hővisszanyerős szellőzőberendezés

Modellek:

TEMPRA
Alap kivitel,
folyamatos vagy
szakaszos üzemre

 Alacsony energiafelhasználású EC/DC motorral szerelve

Rend.k.: 443309

 2 sebességfokozattal, melyből az alacsony fokozat állítható

TEMPRA P
Húzózsinóros
kivitel, folyamatos
vagy szakaszos
üzemre

 Folyamatos üzemre kialakítva
 IPX4-es védettséggel
 Alapkivitelű készülék folyamatos üzemű működésre, vagy
kapcsolóról történő vezérlés szakaszos üzemmel
 Időrelés kivitelek állítható kivitelben max. 30 percig

Rend.k.:
443312
TEMPRA
T
Időrelés kivitel,
folyamatos vagy
szakaszos üzemre
Rend.k.: 443310

 Időrelés (T modell) kivitelek magas fokozatra
kapcsolása kapcsolóról vagy érzékelőről
 Páraérzékelős (HT modell) kivitelek magas fokozatra
kapcsolnak pára érzékelésekor vagy kapcsoló hatására

TEMPRA HT
Páraérzékelős+Idő
relés kivitel,
folyamatos vagy
szakaszos üzemre
Rend.k.: 443311

Műszaki paraméterek:

Típus

Ref.No

Légszállítás
(m3/h)*

TEMPRA
TEMPRA P
TEMPRA T
TEMPRA HT

44 33 09
44 33 12
44 33 10
44 33 11

46,8 / 21,6 / 32,4 / 54
46,8 / 21,6 / 32,4 / 54
46,8 / 21,6 / 32,4 / 54
46,8 / 21,6 / 32,4 / 54

Felszereltség

Zajszint
dB(A)*

Elektromos
teljesítmény
(W)*

Húzózsinór
Időrelé
Páraé.+Időrelé

34 / 20 / 20 / 36
34 / 20 / 20 / 36
34 / 20 / 20 / 36
34 / 20 / 20 / 36

14,4 / 3,4 / 3,9 / 22,5
14,4 / 3,4 / 3,9 / 22,5
14,4 / 3,4 / 3,9 / 22,5
14,4 / 3,4 / 3,9 / 22,5

* A táblázatban szereplő értékek: Emelt teljesítmény/Alacsony fokozat1/Alacsony fokozat2/Szakaszos üzem

Méretek:

HR30W
Hővisszanyerős
szellőzőberendezés
egy helyiségre,
falba szerelhető

70%-os hővisszanyerés
2 sebességfokozattal, 50 / 35 m3/h
Hálószobákba, nappalikba
Pollenszűrővel a befúvó oldalon
Max. 500mm falvastagságig
23 / 10W teljesítménnyel, max. 28dB zajszinttel

HR30W

Modellek:

Hővisszanyerős szellőzőberendezés
egy helyiségre, falba szerelhető

HR30W
2 sebességű
hővisszanyerős
szellőzőberendezés
Alap kivitel

 2 sebességfokozattal
 Diszkrét, 1,5cm – es falsíkból való kiállással
 70% hővisszanyeréssel
 Kondenzelvezetés nélkül
 Pollenszűrővel a befúvó oldalon

Műszaki paraméterek:

Típus

Elszívás magas és
alacsony fordulaton

Befúvás magas és
alacsony fordulaton

Zajszint
@3m

HR100W/WH

50 / 35 m3/h

40/30 m3/h

Max
28dB(A)

Elektromos
teljesítmény
(W)
23/10 W

HR100R
Hővisszanyerős
szellőzőberendezés
egy helyiségre,
légcsatornázható

70%-os hővisszanyerés
2 sebességfokozattal, 66 / 49m3/h
Fürdőkbe, hálószobákba, hotelszobákba
Felső vagy alsó hozzáférési lehetőséggel
4xNA100 kivezetéssel
29 / 19W teljesítménnyel, 30 / 20 dB zajszinttel

HR100R

Modellek:

Hővisszanyerős szellőzőberendezés
egy helyiségre, légcsatornázható
 2 sebességfokozattal

HR100R
2 sebességű
hővisszanyerős
szellőzőberendezés
padlástérbe

HR100RS
2 sebességű
hővisszanyerős
szellőzőberendezés
álmennyezet alá

 Mennyezeti vagy padlástéri elhelyezéssel
 70% hővisszanyeréssel
 DC motorral
 Kondenzelvezetési lehetőséggel

Műszaki paraméterek:

Típus
HR100R/RS

Súly
kg

Légszállítás alacsony és
magas fordulaton

Zajszint
@3m

5,6 kg

49/66 m3/h

20/30 dB(A)

Elektromos
teljesítmény
(W)
19/29 W

HR100S
Hővisszanyerős
Szellőzőberendezés
egy helyiségre

60%-os hővisszanyerés
2 sebességfokozattal, 30 / 75m3/h
Tusolókba, fürdőkbe, IP44 védettséggel
Mosható hőcserélővel, cserélhető szűrőkkel
NA100 kivezetéssel
35 / 14W teljesítménnyel, 20 / 30 dB zajszinttel

HR100S

Modellek:

Hővisszanyerős szellőzőberendezés
egy helyiségre

HR100S
2 sebességű
hővisszanyerős
szellőzőberendezés

 2 sebességfokozattal
 Falra szerelhető kivitelben
 60% hővisszanyeréssel
 DC motorokkal
 Könnyen cserélhető EU3 szűrőkkel

Műszaki paraméterek:

Típus
HR100S

Ref.No
14110010

Légszállítás elsz./bef.
alacsony és magas
fordulaton
30/25 – 75/52 m3/h

Zajszint
@3m
20/30 dB(A)

Elektromos
teljesítmény
(W)
14/35 W

HR100W/WH
Hővisszanyerős
szellőzőberendezés
egy helyiségre,
falba szerelhető

70%-os hővisszanyerés
2 sebességfokozattal, 77 / 43 m3/h
Fürdőkbe, mellékhelységekbe
Alap, vagy beépített páraérzékelős kivitelben
Max. 500mm falvastagságig
31 / 12W teljesítménnyel, 35 / 20 dB zajszinttel

HR100W/WH

Modellek:

Hővisszanyerős szellőzőberendezés
egy helyiségre, falba szerelhető
 2 sebességfokozattal

HR100W
2 sebességű
hővisszanyerős
szellőzőberendezés
Alap kivitel

HR100WH
2 sebességű
hővisszanyerős
szellőzőberendezés
Beépített
páraérzékelővel

 Diszkrét, 1,5cm – es falsíkból való kiállással
 70% hővisszanyeréssel
 Kondenzelvezetés nélkül

Műszaki paraméterek:

Típus

Elszívás magas és
alacsony fordulaton

Befúvás magas és
alacsony fordulaton

Zajszint
@3m

HR100W/WH

77 / 43 m3/h

69/38 m3/h

35/20 dB(A)

Elektromos
teljesítmény
(W)
31/12 W

HR200W
Nagy teljesítményű
Hővisszanyerős
szellőzőberendezés
egy helyiségre

75%-os hővisszanyerés*
3 sebességfokozattal, 220 / 110 / 60 m3/h
Konyhákba és kiszolgáló helységekbe
Beépített mosható szűrővel
Max. 550mm falvastagságig
140 / 60 / 25W teljesítménnyel, max. 46dB zajszinttel

HR200W

Modellek:

Nagy teljesítményű
Hővisszanyerős szellőzőberendezés
egy helyiségre, falba szerelhető

HR200W
3 sebességű
hővisszanyerős
szellőzőberendezés
Alap kivitel

 3 sebességfokozattal, opcionálisan választható fordulatszám
szabályzóval
 Max. 85cm falsíkból való kiállással
 75% hővisszanyeréssel alacsony fokozaton
 Kiegészítő fali átvezetéssel, max 550mm falvastagság áthidalására
 Mosható szűrőkkel elszívó és frisslevegős oldalon
 Mosható hőcserélővel
 Opcionálisan csatlakoztatható külső páraérzékelővel

Műszaki paraméterek:
Típus
HR200WK

Elszívás magas,
közepes és alacsony
fordulaton
220/110/60 m3/h

Befúvás magas, közepes
és alacsony fordulaton

Zajszint
@3m

200/100/50 m3/h

46/33/19
dB(A)

* Hővisszanyerés magas/közepes/alacsony fokozatokon: 65/70/75%

Elektromos
teljesítmény
(W)
140/60/25 W

HR300
Nagy teljesítményű
Hővisszanyerős
Szellőzőberendezés
Egy helyiségre

70%-os hővisszanyerés
Félipari helységekbe, uszodába, irodába,
tanterembe
Maximum 300 m3/h légszállítással
Beépített zsaluval, teljes szabályozhatósággal
Maximum 650mm falvastagságig
max.108W teljesítménnyel, 44/40/37dB zajszinttel
Mosható hőcserélővel

HR300

Modellek:

Nagy teljesítményű
Hővisszanyerős szellőzőberendezés
Egy helyiségre

HR300
Nagy teljesítményű
hővisszanyerős
szellőzőberendezés
Félipari felhasználásra
Max. 300m3/h

Opcionális
tartozékok:

 3 sebességfokozattal

VCON6:
fordulatszám
szabályzó,
KI/Alacsony/Normál/
Magas/Szenzor
üzemmódokkal

 Opcionálisan rendelhető fordulatszám szabályzóval
 70% hővisszanyeréssel
 Csendes működéssel
 Mosható szűrővel és hőcserélővel
 Opcionálisan rendelhető fali teleszkópos átvezetővel (max. 650mm)
 Külső vezérlők csatlakoztatási lehetőséggel (pl.: páraérzékelő,
Időrelé…stb)

C1,5:
Fordulatszám
szabályzó,
KI/BE/Szenzor
3 sebességfokozat
ESHR300:
Teleszkópos fali
átvezető max 650mm
falvastagságig

Műszaki paraméterek:

Típus
HR300

Súly
kg
11

Légszállítás
alacsony/közepes/mag
as fordulaton
75/210/300 m3/h

Zajszint
@3m
37/40/44 dB(A)

Elektromos
teljesítmény
(W)
Max. 108 W

HR500(X)
Fali hővisszanyerős
szellőzőberendezés

70% hővisszanyerés
550 m3/h hővisszanyerős üzzemmódban
900 m3/h csak elszívó üzemmódban
„X” típus beépített zsaluval
Opcionálisan rendelhető fordulatszámszabályzóval
Kompakt, könnyen telepíthető és tisztítható

HR500(X)
Fali hővisszanyerős
szellőzőberendezés

Modellek:

HR500
Alap kivitel

HR500X
Zsalus kivitel

A HR500 (X)
- ideális számítógép termek, irodák,
osztálytermek és nagyobb terek
szellőzésére
- kiegyenlített szellőzés biztosít

Opciók:

- friss,szűrt, temperált levegőt juttat a
helységbe

HR500
Controller:

- 450 – 670mm falvastagságig beépíthető
- Szűrt levegőt juttat be a helyiségbe

Fordulatszám
szabályzó,
hővisszanyer
ős és csak
elszívó
üzemmód
közti váltás,
ki/be
kapcsolás,
szenzor mód,
állítható
minimális
fordulat

Műszaki adatok:

Belső rács

Áthidalók

Hőcserélő

Motorok 2db

3 fok
döntés

Külső rács

Szükséges fal nyílás 610x380mm
Súly: 19,5kg
Légszállítás
(l/s)
Hővisszanyerős
üzem

Elszívó
üzem

Teljesítmény
(W)

Hang
dB@3m
max

HR500DP
Passzív hővisszanyerő
ventilátor nélkül

70% hővisszanyerés 650m3/h mellett
Ventilátorok nélküli passzív hővisszanyerő
Robosztus műanyag házban
Légcsatornázható kivitelben
Bármely típusú cső-, csatornaventilátor ráköthető
Választható 4xNA200/250/315 csatlakozásokkal
Ideális légkondicionált helységekhez

HR500EP/IP
Passzív hővisszanyerő
ventilátor nélkül

70% hővisszanyerés, max. 880m3/h
Ventilátorok nélküli passzív hővisszanyerő
Robosztus műanyag házban
Falba szerelhető ráccsal, ellenoldalon légcsatornázható
kivitelben
Bármely típusú cső-, csatornaventilátor ráköthető
Választható 4xNA200/250/315 csatlakozásokkal

ÚJ!

HR205
Hővisszanyerős
konyhai páraelszívó
Könnyű telepítés és
karbantartás

70%-os hővisszanyerési
hatékonyság
Mosható szűrők

DC motorral
ellátva
Állandó / magas
fokozattal
Tűzcsappantyúval ellátva

6 sebességfokozattal

HR205

Hővisszanyerős
konyhai páraelszívó
Méretek:

Jelleggörbe:

 Központi
elszívás a
szennyezett
terekből (WC,
fürdő, konyha),
temperált, szűrt
levegő
bejuttatása tiszta
terekbe (nappali,
háló).
 Folyamatos
szellőzésnek
köszönhetően a
levegő
páratartalma
megfelelő szinten
tartható.
 6 féle
sebességfokozat
 Kiegyensúly
ozott légszállítás.
 A
páraelszívó
kihúzásakor a
készülék
automatikusa a
legmagasabb
elszívási
teljesítményre
kapcsol.
 Maximális
légszállítás:
185m3/h

Szabályzók és érzékelők:

HR200V
Központi
Hővisszanyerős
szellőzőberendezés

70%-os hővisszanyerés
Robosztus kialakítás, kisebb kereskedelmi, félipari
helységekbe
Maximum 371 m3/h légszállítással
Alacsony energiafelhasználás max. 110W
4xNA150 csatlakozásokkal
5 sebességfokozattal
Mosható hőcserélővel

HR200V

Modellek:

Központi Hővisszanyerős
szellőzőberendezés
 5 sebességfokozattal, mely opciós trafóval elérhető
 Mosható műanyag keresztáramú hőcserélővel
 70% hővisszanyeréssel

HR200V
5 sebességű
hővisszanyerős
szellőzőberendezés
Max. 371m3/h

Opcionális
tartozékok
150VA:
Trafó 6 feszültség
fokozattal

 Előkábelezve szállítva
 139/187/241/286/371 m3/h
 Alacsony energiafelhasználssal

Műszaki paraméterek:

Típus

Súly
kg

Légszállítás az 5 fordulaton

Fokozatok feszültség
értékei

HR200V

10,4

139/187/241/286/371 m3/h

100/120/140/160/240

Elektromos teljesítmény
5 fokozaton
(W)
30/40/51,5/60/110

SENTINEL
KINETIC
Központi hővisszanyerős
szellőzőberendezés

92%-os energiahatékonyság
Konyha párelszívóval egybeépíthető
Programozható nyár bypass-al
Változtatható oldalsó/felső kivezetéssel, 600 mm szélesség
Digitális kijelzővel, opcionális vezeték nélküli szabályzás
Épületfelügyeleti rendszer ki és bemenettel

SENTINEL KINETIC
Központi hővisszanyerős
szellőzőberendezés

Modellek:
KINETIC V
Nyári bypass nélkül
KINETIC B
Nyári bypass-al

 3 sebességfokozattal, elő és utókésleltető időrelével (5-25 percig)
 7 napos szárítási funkcióval

KINETIC BH
Nyári bypass-al és
páraérzékelővel

 Beépített kondenzelvezetéssel

KINETIC CW L
Fehér páraelszívóval

 EC/DC motorokkal

KINETIC CS L
Alu páraelszívóval

 Könnyen cserélhető szívott és nyomó oldali EU3 szűrőkkel
 Állítható légszállítási mennyiségek a különböző fokozatokon
 Állítható nyomásértékek a különböző fokozatokon

KINETIC CW R
Fehér páraelszívóval

KINETIC CS R
Alu páraelszívóval

 Kompakt méret, kis súly, könnyen szerelhető,
akár konyhaszekrénybe is

KINETIC PLUS B
400m3/h – nyári
bypassal

 Páraelszívós kivitelek tűzcsappantyúval ellátva
 PIN kóddal ellátható
 Működési idő tárolása
 Opcionális tartozékok (plug and play rendszerű):
-

PIR – mozgásérzékelő
Villanykapcsoló
Páraérzékelő

KINETIC PLUS
CVP
400m3/h – nyári
bypassal konstans
légszállítással

Termék leírás:
A Sentinel Kinetic széria egy központi hővisszanyerős szellőztető berendezés, 92%-os
energiahatékonysággal. A hővisszanyerést egy könnyen hozzáférhető keresztáramú
hőcserélőn keresztül valósítja meg, melyet 2db mosható/cserélhető EU3-as szűrő véd
az elpiszkolódástól. Két energiatakarékos DC motor (kétszer hosszabb élettartamú
motorok a hagyományos AC motorokhoz képest ) hajtja a készülék járókerekeit. A
hőcserélőt és a járókerekeket, motorokat vastag hő és hangszigetelés veszi körül,
beépített kondenzelvezető csatornával.
A készüléknek 3 állítható sebességfokozata van, normál – 104m3/h, Boost (emelt
teljesítmény 144m3/h és egy tisztítási beállítás – maximum.
A készülék elején elhelyezkedő digitális szabályzó segítségével tudjuk állítani a
sebességeket %-os formában, egészen 270m3/h teljesítményig, felajánlva a megfelelő
szellőzési értékek beállítását, megelőzvén ezzel a túlventillálás lehetőségét.
A beállítható működési hőmérséklettartománynak köszönhetően a nyári bypass
automatikusan működik a készülékben. Ezen opciót manuálisan a digitális kijelző
segítségével ki és bekapcsolhatjuk a készüléken.
Opciók:
Beépített páraérzékelő segítségével a készülék a relatív páratartalom szintek arányában
szabályozza a motorok sebességét, ezzel energiát takarít meg és zajt csökkent. Az
érzékelő a kicsi és gyors páraértékekre is azonnal reagál, akkor is, ha ezen értékek nem
érik el a szokásos küszöbértéket. Ezzel az egyedülálló funkcióval biztosítja a megfelelő
szellőzést a még a legkisebb páraképződésre is.
Konyhai páraelszívóval egybeépített kivitelek – CW ÉS CS MODELLEK (600mm
széles
A Sentinek Kinetic páraelszívóval egybeépített egységek mérete megfelel a standard
tűzhely fölé építendő konyhabútorok méretével, azokban könnyen és láthatatlanul
elhelyezhetők. A teleszkópos páraelszívó „ernyő” két, mosható fém szűrőt tartalmaz,
energiatakrékos izzókkal van ellátva, fehér és alumínium színben.
Az elszívó tartalmaz egy beépített tűzcsappantyút, mely galvanizált acél légcsatornával
csatlakozik a hővisszanyerőhöz, a könnyebb tisztítás érdekében.
Amikor az elszívó ernyőrészt kihúzzuk, a készülék BOOST fokozatra kapcsol és a nyári
bypass automatikusan kinyílik, hogy megakadályozza a piszkos levegő hőcserélő
celláiba való jutását.
Egy kiegészítő biztonsági funkció, a légcsatorna tartalmaz egy resetelhető hőkapcsolót,
mely lekapcsolja a készüléket túlzott hőmérséklet esetén.
FIGYELEM! A PÁRAELSZÍVÓS MODELLEK CSONKJAI NEM FORGATHATÓAK,
BALOS VAGY JOBBOS KIVITELBEN KELL ŐKET RENDELNI.

Könnyű szerelhetőség:
A Sentinel Kinetic készülékeket szerelhetjük függőlegesen tetőtérbe, falra vagy
konyhaszekrénybe. Fűtetlen területre való elhelyezéskor a csőhálózatot szigetelni kell. A
csőhálózatot csatlakoztathatjuk függőlegesen, vízszintesen, vagy mindkét irányban.
Konyhaszekrénybe szereléskor a szekrény minimális mélysége V és B modelleknél
290mm, CW modelleknél 300mm.
Kondenzelvezetés:
A kondenzvíz elvezetés történhet a készülék alján, hátulján vagy elején. Ehhez
használjuk a gyári kondenzelvezető kiegészítőket.
Szabályzás:
A készüléket szabályozhatjuk egy vezeték nélküli szabályzón keresztül is, melyet bárhol
a lakásban elhelyezhetünk.

SENTINEL KINETIC PLUS:
A készülék néhány különbséget eltekintve teljes egészében megegyezik a Sentinel
Kinetic szériával.
Különbségek:
Légszállítás: 400m3/h
Légszállítás beállítás:
B kivitel - a légszállítás rendszernyomáson alapul – a légszállítás csökken a nyomás
növekedésekor
CVP kivitel – fenntartja az előre beállított légmennyiséget, függetlenül a rendszer
ellenállásától (a légszállítás állandó értéken van)
-- a rendszerben lévő csappantyúknak (melyek nyitnak vagy zárnak, ez
által nyomást csökkentenek vagy növelnek) megfelelően igazítja a nyomásértékeket.

Műszaki paraméterek:
Jelleggörbe:

Sentinel Kinetic Plus

Méretek:

Sentinel Kinetic Plus

Automat znzoros
vezérléssel ( mozgás,
pára, hőmérséklet,
CO2 szint érzékelés)

ÚJ

Sentinel
Totus D-ERV
Központi
Hővisszanyerős
Szellőzető berendezés

90%-os hővisszanyerési
hatékonyság
Kis fogyasztású EC/DC
motorokkal szerelve
Kültéri vagy
beltéri elhelyezésre
Alumínium cellás
hővisszanyerővel
Automata szenzoros
vezérléssel ( mozgás,
pára, hőmérséklet,
CO2 szint érzékelés)
Hűtési/fűtési
rendszerrel
összekapcsolási
lehetőség

Beépített cseppvíz
pumpával
Fagyvédelemmel,
előfűtéssel
Épületfelügyeleti
rendszerre köthető

Sentinel
Totus D-ERV
Modellek:
MINI:

 Dupla szigetelésű, hő és hangszigetelt házzal ellátott, építőelemekből
700 m3/h
összeállítva

teljesítménnyel

 Dinamikusan kiegyensúlyozott, hátrahajló lapátozású járókerékkel,
golyóscsapágyakkal

MIDI:

 Beépített hővédelemmel és lágy indítási funkcióval

1000 m3/h
teljesítménnyel

 G4-es szintetikus szűrőkkel a szívó és nyomó oldalon egyaránt,
szűrő telítettség visszajelzéssel

MAXI:

 Automatikus sebességszabályzás szenzorok által leadott jelek
szerint, használaton kívüli helység esetén standby üzemmóddal
 Számos érzékelővel vezérelhető: Mozgásérzékelő, Páraérzékelő,
Termosztát, CO2 érzékelő (csatorna és szobai), Épületfelügyeleti
Rendszerről vezérelhető
 Két fokozatú elektromos fagyvédelem, beállítható hőmérsékleti
értékekkel
 Alumínium cellás keresztáramú hővisszanyerővel
 Nyári bypass-al

2000 m3/h
teljesítménnyel

Műszaki paraméterek:
Midi modell:

Műszaki paraméterek:
Maxi modell:

Méretek:

