Vallox

096 H2O

Vallox 096 H2O to najmniejsza z jednostek z serii H2O, ale tak jak cała seria ma duże możliwości. Wbudowany czujnik wilgotności zarządza jednostką automatycznie a sterowanie za pomocą panelu MyVallox
Control sprawia, że sterowanie wentylacją jest bardzo intuicyjne. Jest to jednostka przeznaczona do bu2
dynków o powierzchni do 130 m wyposażona w autorski system odszraniania wymiennika ciepła oraz
automatyczny bypass lato-zima.

Sterownik
MyVallox control

DANE TECHNICZNE
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Nowoczesny, estetycznie wyglądający panel sterowania. Dzięki
MyVallox Control możemy sterować wentylacją za pomocą zarówno panelu sterowania jak i
przez sieć LAN oraz internet. Panel
posiada 4 tryby pracy – w domu,
poza domem, booster oraz funkcja kominkowa. Możemy profilami
sterować ręcznie lub za pomocą
nastawy tygodniowej. Niniejszy
sterownik oprócz dostępu do internetu wyróżnia się obsługą wbudowanego w jednostkę czujnika wilgotności oraz dostępem do wielu
statystyk.

Zalety panelu MyVallox Control:
• 4 tryby pracy
• Programator tygodniowy
• Czujnik wilgotności i dostosowywanie wentylacji
do poziomu wilgotności
• Zdalne sterowanie przez internet
• Możliwość ustawienia każdego parametru
jednostki na ekranie komputera
• Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników
oraz przełączników
• Estetyczny design
• Możliwość podłączenia dodatkowych czujników
CO2 oraz wilgotności w celu większego
zautomatyzowania jednostki
• Możliwość podłączenia do automatyki budynku
poprzez interfejs MODBUS
• Dostęp do statystyk
• Dostarczany razem z każdą jednostką z serii H2O

Przeznaczony do domów m²: 130
Klasa odzysku ciepłą: A+
Sprawność odzysku ciepła: > 85 %
3
Współ. nakładu energii elektrycznej: < 0,36 Wh/m
3
Moc właściwa wentylatora (SFP): 1 kW/(m /s)
3
Powietrze wywiewane: 342 m /h, 100 Pa
3
Powietrze nawiewane: 331 m /h, 100 Pa
Króćce: 4 x 125 mm
Wymiary: 600 mm x 545 mm x 428 mm
Waga brutto: 53 kg
Połączenie elektryczne: 230 V, 50 Hz, 5,1 A plug
Dane wentylatora wywiewnego: 0,119 kW 0,9 A EC
Dane wentylatora nawiewnego: 0,119 kW 0,9 A EC
Typ wymiennika ciepła: przeciwprądowo-krzyżowy
Bypass wymiennika ciepła: automatyczny
Nagrzewnica wstępna: Nagrzewnica wtórna: elektryczna, 900 W
Nagrzewnica dodatkowa: Filtry nawiewne: G4 + F7
Filtry wywiewne: G4
Zestaw filtrów: number 27

Rozmieszczenie
króćców

powietrze nawiewane/wywiew

ane

Efektywność wentylatorów

Poziom hałasu

Model prawy

Wewnętrzny rozmiar
króćca to ø125 mm
1. Powietrze nawiewane
2. Powietrze wywiewane
3. Wyrzutnia
4. Czerpnia

BUD

OWA

Model Lewy

Wewnętrzny rozmiar
króćca to ø125 mm
1. Wyrzutnia
2. Czerpnia
3. Powietrze nawiewane
4. Powietrze wywiewane
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Wyposażenie opcjonalne:
Wersje urządzenia:
Vallox 096 H2O prawa
(wymiennik z aluminium)
Vallox 096 H2O lewa
(wymiennik z aluminium)

•
•
•
•
•

Filtry powietrza
Czerpnio-wyrzutnia Vallox
Czujnik wilgotności
Czujnik CO2
Nagrzewnica glikolowa zewnętrzna

Zawartość zestawu:
1.
2.
3.
4.

Jednostka wentylacyjna
Panel sterowania MyVallox Control
Komplet filtrów
Instrukcja obsługi

