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KOMFORT EC DE 
Závěsné rekuperační jednotky 

Vlastnosti 

o Rekuperační jednotka je určena pro účinný 
přívod a odtah vzduchu v bytech, domech, na 
chatách a v jiných budovách. 

o Mechanicky ovládáné a energeticky úsporné 
větrání. 

� 

Průtok vzduchu: 
až 4000 m3/h 

1111 I/s 

Účinnost rekuperace 
až 90 % 

o Rekuperace snižuje tepelné ztráty při ventilaci. 
o Kontrola nad výměnou vzduchu. 
o Kompatibilní se vzduchovým potrubím (/J 160 

až 400 mm ��� 

1-UBM,i 
o Kryt je vyroben z dvouvrstvých aluzinkových panelů, uvnitř je vyplněn 

vrstvou minerální vlny zajišťující teplotní a hlukovou izolaci. 
o Pro jednoduchou instalaci je jednotka vybavena upevňovacími

konzolemi s vibrace pohlcujícími konektory . 
o Hrdla pro připojení ke vzduchovému potrubí jsou umístěna na stranách 

jednotky a jsou vybavena gumovým těsněním pro vzduchotěsné
připojení vzduchového potrubí. 

o Servisní panel zajišťuje jednoduchý přístup do jednotky pro údržbu a 
výměnu filtrů. 

KOMFORT EC DE400-2 ... KOMFORT EC DE1100-4 

Ventilátory 

o Pro odtah i přívod vzduchu jsou použity ventilátory s vysoce výkonným 
externí rotorem, EC motory a radiální oběžná kola se zpětně zakřivenými 
listy. 

o EC motory mají nejlepší poměr spotřeby energie a průtoku vzduchu a 
splňují nejnovější požadavky na vysokou výkonnost a úsporu energie . 

o Mezi vlastnosti EC motorů patří vysoký výkon, nízká hlučnost a ovla
datelný rozsah otáček. 

o Dynamicky balancované oběžné kolo 

Odtahový filtr-------=-�--�="°'�" 

2 

Výměník tepla ------=ij-�---;-'-"'"""�� 

� 
Odpadní vzduch "' 

Přiváděný vzduch 
KOMFORT EC DE2000-2 ... KOMFORT EC DE4000-2 

l\fcl::,,:�=----- Elektrický ohřívák 

-==----- Výměník tepla 

o,-,----::;,,7-"------ Přívodní filtr 

Bypass ----------� 
Výměník tepla----------� 

Přívodní filtr------------:::=--. 

�---------- Vanička odvodu kondenzátu 

�----------- Potrubí pro odvod kondenzátu 

=;=======;;:==- -i===::::------ Odtahový ventilátor 

Přiváděný vzduch .... .... Odpadnívzduch 

Odtahovaný vzduch .... Přiváděný vzduch 

Bypass --------------' 

bla u bergventilatoren.de 








