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Najnowszy rekuperator firmy WANAS to połączenie czterech funkcji w jednym urządzeniu.
Innowacyjna konstrukcja rekuperatora oraz zastosowanie wysokowydajnych wymienników
ciepła zapewnia utrzymanie wysokiej sprawności cieplnej. Dodatkowymi atutami są wyjątkowo
cicha praca oraz niskie zużycie energii. Dzięki kreatywnemu podejściu inżynierów nowe
rekuperatory to nie tylko wentylacja.

  

      

  

Wewnątrz centrali wentylacyjnej zastosowano ewaporacyjny nawilżacz, który pozwoli utrzymać
odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniach, szczególnie w okresie zimowym.
Rekuperator standardowo wyposażony jest w czujnik wilgotności i temperatury – miniControl,
który umożliwia bezprzewodowy odczyt wilgotności pomieszczenia.
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  Dodatkowo rekuperator w opcji PRESTIGE wyposażony jest w moduł nagrzewnico-chłodnicy,co pozwala połączyć rekuperator z dostępnym źródłem ciepła lub chłodu. Dzięki temu możnadodatkowo schłodzić lub dogrzać powietrze nawiewane do pomieszczeń. Jest to idealnerozwiązanie do domów ogrzewanych za pomocą pompy ciepła. Dzięki wykorzystaniunajnowszej generacji wentylatorów rekuperator jest wyjątkowo cichy oraz energooszczędny,utrzymując tym samym wysoką sprawnością ciepła i odzysk na wysokim poziomie.  Każdy rekuperator wyposażony jest w nowoczesny dotykowy sterownik ścienny, uchwyt domontażu, syfony oraz komplet filtrów. Dodatkowo rekuperator można rozbudować o modułWANAS MOBILE CONTROL W-15 lub WANAS MOBILE CONTROL W-19 Wi-Fi do zdalnegosterowania centralą przez Internet.    
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    ��Cechy produktu:        -   wbudowany ewaporacyjny nawilżacz powietrza;      -  �� wbudowany moduł nagrzewnico-chłodnicy (wersja Prestige);      -  �� bezprzewodowy czujnik wilgotności miniControl w komplecie;      -  �� protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalający na połączenie rekuperatora zsystemem inteligentnego domu;       -  �� 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem;      -  �� automatyczna nagrzewnica wstępna SMART HEATER;      -  �� automatyczny 100% Bypass;      -  �� dotykowy, łatwy w obsłudze sterownik;      -  �� malowane wnętrze farbą poliestrową;      -  �� solidna, niepalna konstrukcja – brak elementów styropianowych;      -  �� energooszczędne wentylatory najnowszej generacji;      -  �� możliwość sterowania centralą wentylacyjną przez Internet;      -   możliwość rozbudowy o automatyczne równoważenie przepływów instalacji – XFSYSTEM.     www.wanas.pl
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http://www.wanas.pl

