Neovent: HERU K - centrala wentylacyjna z
okapem kuchennym idealnie wpasowana do
zabudowy kuchennej

Urządzenie z odzyskiem energii przeznaczone głównie do instalacji nad
kuchnią. HERU K wyposażona jest we wbudowany okap kuchenny o wysokiej
wydajności, który usunie z kuchni wszystkie niepożądane zapachy i opary
podczas gotowania. Niewielkie rozmiary jednostki odzysku energii sprawiają,
że jest łatwa do ukrycia w kuchennej zabudowie. Poprzez wykorzystanie
najnowszej technologii urządzenie zapewnia skuteczny odzysk ciepła oraz
zdrowe powietrze w pomieszczeniach. Obrotowy wymiennik ciepła ze zmienną
regulacją prędkości gwarantuje dokładną kontrolę temperatury.

Niewielkie rozmiary jednostki odzysku energii HERU Kitchen sprawiają, że jest łatwa do ukrycia w
kuchennej zabudowie. Poprzez wykorzystanie najnowszej technologii urządzenie zapewnia skuteczny
odzysk ciepła oraz zdrowe powietrze w pomieszczeniach. Obrotowy wymiennik ciepła ze zmienną
regulacją prędkości gwarantuje dokładną kontrolę temperatury.

Podstawowe cechy urządzenia:
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Jednostka jest sterowana bezprzewodowym pilotem.
Urządzenie z odzyskiem energii przeznaczone głównie do instalacji nad kuchnią.
HERU® Kitchen jest wyposażona we wbudowany okap kuchenny, który usunie wszystkie
niepożądane zapachy i opary z kuchni powstające podczas gotowania.
Wysoka wydajność okapu kuchennego.
Zaprojektowana specjalnie do nawiewu i usuwania powietrza z odzyskiem ciepła.
Przeznaczona do instalacji w domach jednorodzinnych i innych pomieszczeniach gdzie występują
rygorystyczne wymagania związane ze środowiskiem wewnętrznym.
Wysoka sprawność temperaturowa 82%, niskie zużycie energii (SFP), niski poziom hałasu.
Unikalna konstrukcja minimalizuje powstawanie mostków termicznych
Przygotowana do komunikacji Modbus poprzez protokół RS485 (niezbędny pilot Modbus).
Okap wyposażony jest w filtr przeciwtłuszczowy, który można myć w zmywarce.
Zintegrowane sterowanie grzaniem i chłodzeniem.
Wbudowana nagrzewnica elektryczna.
Jednostka zbudowana jest z podwójnej warstwy blachy stalowej, ocynkowanej z izolacją pomiędzy.
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Przepływ powietrza odbywa się za pomocą wentylatorów promieniowych z silnikami EC,
podłączonych za pomocą szybkozłączy – ułatwiających demontaż celem czyszczenia.
Przeznaczona do pomieszczeń ogrzewanych.
Wszystkie jednostki HERU® Kitchen wyposażone są we wtyczkę zasilającą.
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