
List s technickými údaji

LWZ 130 Enthalpie
CENTRÁLNÍ Č. PRODUKTU: 237806

Použití • Centrální větrací přístroj s rekuperací tepla je vhodný pro přívod a odvod

vzduchu pro byty a malé rodinné domy.

Komfortní charakteristiky • Kompaktní design, optimalizovaný pro instalaci do

zavěšených stropů. Jednotka je vhodná pro obytné prostory o rozloze do cca 130 m

Účinnost • Ventilátor s konstantním objemovým průtokem umožňuje vyvážený

objemový průtok vzduchu, což vede k účinnému způsobu provozu.

Instalace • Stropní přístroj se instaluje v bytech, vzduchové přípojky se nacházejí

na pravé a na levé straně přístroje. Elektrický připojovací panel je snadno

přístupný bez nutnosti otevírání přístroje. • Skříň EPS má částečný plechový plášť

z pozinkovaného ocelového plechu. • Zakončení ze strany místnosti se realizuje

pomocí servisní klapky instalované v místě.

Nejdůležitější znaky

Centrální systém přiváděného a odsávaného vzduchu pro optimalizovanou kvalitu
vzduchu

Integrovaný elektrický předehřívací vzduchový registr

Integrovaná rekuperace vlhkosti (při entalpickém provedení)

Jednodušší instalace entalpického provedení, protože odpadá přepad kondenzátu

Prostorově úsporná montáž na strop
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Typ LWZ 130 Enthalpie

Číslo obj. 237806

Provedení

Třída filtru ePM10 ≥ 50 %
(M5) | ISO Coarse

> 60 % (G4)

Stupeň krytí (IP) IP20

Stupeň krytí (IP) IP20

Elektrotechnické údaje

Jmenovité napětí 230 V

Fáze 1/N/PE

Frekvence 50 Hz

El. proud s předehřívacím registrem 5,00 A

El. proud bez předehřívacího registru 0,46 A

Příkon s předehřívacím registrem 1150 W

Příkon bez předehřívacího registru 105 W

Údaje o hlučnosti

Hladina akustického výkonu Lwa 33 dB(A)

Hladina akustického výkonu při komfortním větrání a 50 Pa
externí

33 dB(A)

Rozměry

Hloubka 1113 mm

Maximální výška instalace 2000 m

Šířka 520 mm
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Výška 248 mm

Přípojky

Průměr vzduchové přípojky 125 mm

Hmotnosti

Hmotnost 18 kg

Hodnoty

Skladovací a přepravní teplota -15-50 °C

Průtok vzduchu 50-180 m³/h

Účinnost vzduchového rekuperačního přístroje se zahrnutím
vlastního odpadního tepla přístroje

77 %

Účinnost vzduchového rekuperačního přístroje se zahrnutím
vlastního odpadního tepla přístroje až

89 %

Hranice použití

Rozsah použití odsávaného vzduchu z místností (teplota) 15–35 °C

Energetické údaje

Třída energetické účinnosti A
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Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 220 800 200

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html


