Sbohem plísně v koupelně!
Nyní přichází větrání koupelen 3v1 s 94% zpětným ziskem tepla.

www.inventer.cz

Větrání koupelny nemusí znamenat
přívod chladného vzduchu
Po sprše nebo koupeli zanecháte po sobě v koupelně vzduch
plný vodní páry, která by se dala téměř krájet. Pokud se
neotevře okno pro vyvětrání, hrozí riziko vzniku plísní.
Bohužel s otevřením okna se mimo vodní páry vyvětrá
z koupelny i teplo. Právě v zimě proto může být koupelna
během několika minut nepříjemně chladná. Náklady za
vytápění jsou tím „vyhozené z okna“, ale tak to přece být
nemusí…..

Řešení: Váš větrací koupelnový systém 3v1!
iV-Twin+ s 94 % zpětným ziskem tepla

Rychlá instalace & vysoký výkon
Samostatný větrací
přístroj iV-Twin +
iV-Twin+ slučuje dva ventilátory
v jeden. Odpadní a přívodní vzduch
jsou navzájem odděleny. Při velké
vlhkostní zátěž dosahuje objem
průtoku vzduchu až 45 m3/h. Díky
dvěma keramickým výměníkům
dosahuje zpětný zisk tepla až 94 %.
Instalace pomocí jádrového vrtání
výrazně zjednoduší rekonstrukci
koupelny.

Touch & Slide
regulátor sMove
Až 4 větrací přístroje lze intuitivně
ovládat pomocí regulátoru sMove.
Díky modernímu designu a úzké
krabičce bude ve Vaší koupelně
působit velice decentně. Přednastavené stupně větrání stejně jako
pauzu můžete pohodlně nastavit
pomocí dotekové plochy touch &
slide. S dodatečným senzorem
rozšíříte možnosti funkcí sMove.

Hygrostat
se zobrazením
Hygrostat slouží ke sledování
vlhkosti v koupelně, měří nejen
vzdušnou vlhkost, ale i teplotu.
Obě hodnoty lze snadno přečíst
na přehledném LED-displeji.
Po překročení mezní hodnoty
vzdušné vlhkosti automaticky
přepne větrák do režimu odtahu
vlhkosti, v tomto režimu zůstane
do té doby, než vlhkost neklesne.

Takto funguje iV-Twin+
iV-Twin spojuje dva decentrální větrací přístroje
v jeden. S dvojitým usměrňovačem vzduchu,
dvojitým ventilátorem Xenion® a dvojitým
keramickým výměníkem – vše důsledně vertikálně
oddělené – poskytuje optimální ochranu proti
vzdušné vlhkosti.
Ve stejný okamžik jeden z ventilátorů nasává čerstvý
vzduch do koupelny a v tom samém okamžiku druhý
z ventilátorů odsává znečištěný vzduch a vlhkost. Po
70 sekundách změní ventilátory směr svých otáček.
Střídání směru otáček ventilátoru zaručuje zpětný
zisk tepla. Právě během režimu odtahu nahřívá teplý
odpadní vzduch keramický výměník, po 70
sekundách je přiváděný chladný vzduch ohříván
ještě dříve, než se dostane do interiéru. S 94 %
zpětného zisku tepla patří iV-Twin k nejúčinnějším
decentrálním větracím přístrojům na trhu.

Váš příspěvek k ochraně klimatu
S použitím větracího přístroje iV-Twin+ v koupelně
snížíte emise CO2 přibližně o 60 kg ročně!
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