BLAUBERG
VENTO EXPERT PLUS

Монтаж рекуператора
Blauberg Vento Expert Plus
На нашому сайті ви можете знайти спеціалізованих
монтажників Blauberg у вашому регіоні.
Завдяки спеціальному обладнанню установлення
рекуператора не завдасть зайвих клопотів.

Швидко
всього за 2 години
Чисто
завдяки спецобладнанню
Просто
без висотних робіт
Продуктивність
до 50 м3/год

Енергоефективність
рекуперації до 97%

Енергоспоживання
всього 5,2 Вт

Рівень шуму
від 11 дБА

Версія пристрою
Blauberg Vento Expert
Plus WiFi має вбудований
WiFi–модуль, що дозволяє
здійснити підключення до
системи «Розумний дім»,
легко налаштувати спільну
роботу декількох пристроїв,
а також керувати ними
зі смартфона.

До стандартної комплектації пристрою Blauberg
Vento Expert Plus входять фільтри грубого очищення
G3 і зовнішній ковпак для стін завтовшки 25-50 см.

ventoexpert.blauberg.ua
instagram.com/blauberg.ukraine
facebook.com/vento.blauberg.ua

Рекуператори Blauberg

Vento Expert –
комфорт і свіжість
у вашій оселі

Рекуператор
Blauberg Vento Expert
забезпечує:
Чисте повітря
Чисте повітря – це здоров’я вашої родини.
Тому система фільтрації Vento Expert
забезпечує приплив чистого повітря
до приміщення незалежно від рівня
забрудненості за вікном.

ФАЗА I

ФАЗА II

Витягання
теплого повітря
з приміщення

Приплив
свіжого повітря
з вулиці

70

Тепле провітрювання

секунд

Завдяки рекуперації у пристроях Vento
Expert провітрювання приміщення
відбувається теплим повітрям навіть
холодної пори року, що створює
максимальний комфорт для дітей
та дорослих.

Безшумна робота
Для того, щоб сон був дійсно міцним
і солодким, рекуператори Blauberg
працюють ледь чутно – всього 11 дБА
в нічному режимі.

Корисні аксесуари

Контроль вологості
Для комфортного дихання необхідно
підтримувати достатній рівень вологості
в приміщенні. Допоможе в цьому датчик
вологості в рекуператорі Vento Expert.

Енергоефективність
Споживає Vento Expert всього 5 Вт
електроенергії, що в 3 рази менше, ніж
вимкнений телевізор (у режимі standby).

Сучасний дизайн
Мінімалістичний дизайн пристрою
і його габарити дозволять гармонійно
доповнити інтер’єр будь-якого
приміщення – спальні, дитячої
або вітальні.

ПРИНЦИП РОБОТИ
РЕКУПЕРАТОРА

Ковпак
для тонких стін
завтовшки 15-25 см

Ковпак
для товстих стін
завтовшки до 80 см

Фільтр
тонкого очищення
F8

Набір змінних фільтрів
грубого очищення
G3

В основі роботи рекуператора лежить процес
рекуперації: витяжне повітря передає своє
тепло припливному.
Завдяки цьому повітря надходить теплим холодної пори року і на його підігрівання витрачається мінімальна кількість енергії.

