
List s technickými údaji

VRC-W 400 E
CENTRÁLNÍ Č. PRODUKTU: 203637

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

z/do rodinných domů, velkých bytů a malých komerčních budov.

Komfortní charakteristiky • Moderní design s ergonomicky uspořádaným

ovládacím dílem. • Integrovaný regulátor je vybaven multifunkčním displejem

a týdenním programem a lze jej použít i jako jednotku dálkového ovládání.

• Přístroj nabízí celou řadu výhod: vysoce účinný ventilátor s lopatkami zahnutými

dozadu s regulací konstantního průtoku, vysoce účinný křížový protiproudý

výměník tepla, elektrický předehřev pomocí vysoce výkonného topného registru,

elektronicky řízený obtok v přívodu vzduchu. • Integrované čidlo vlhkosti lze

použít k regulaci průtoku vzduchu v závislosti na vlhkosti. • Jednoduchá výměna

filtru pomocí kombinované filtrační kazety. Jemné prachové filtry jsou k dostání

jako příslušenství. • Dvouplášťový kryt z ocelového plechu má viditelnou plochu

práškově lakovanou v barvě alpská bílá.

Účinnost • Ventilátory s lopatkami zahnutými dozadu s konstantním průtokem

a regulací množství vzduchu zajišťují vyvážený průtok vzduchu a tím umožňují

účinný způsob provozu.

Instalace • Instalace v bytech, technických místnostech, sklepních prostorách atd.

• Přípojky vzduchu se nachází na horní straně přístroje, elektrický připojovací

panel je snadno dosažitelný bez otevření přístroje.

Nejdůležitější znaky

Pro byty, rodinné domy a komerční objekty s plochou max. 250 m²

Centrální systém přiváděného a odsávaného vzduchu pro optimalizovanou kvalitu
vzduchu

Efektivní provoz díky ventilátoru s konstantním objemovým průtokem, který
umožňuje vyvážený průtok vzduchu

Jednoduché ovládání pomocí ergonomického ovládacího dílu

Vyvážení objemového průtoku v zimě díky integrovanému předehřívacímu
registru
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Ovládací díl lze použít také jako dálkové ovládání pro větrání řízené snímačem
vlhkosti

Během horkých letních nocí snižuje teplotu integrovaný obtokový modul

Znečišťující látky z obytného prostoru jsou průběžně odstraňovány

Jednoduchá elektroinstalace, protože připojovací pole je snadno přístupné při
zavřeném přístroji

Pro rekuperaci vlhkosti v zimě je integrován entalpický výměník tepla
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Typ VRC-W 400 VRC-W 400 E

Číslo obj. 203636 203637

Provedení

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

> 60 % (G4)

ePM10 ≥ 50 %
(M5) | ISO Coarse

> 60 % (G4)

Stupeň krytí (IP) IP22 IP22

Údaje o hlučnosti

Hladina akustického výkonu Lwa 50 dB(A) 49,6 dB(A)

Hladina akustického výkonu při max. objemovém průtoku a
100 Pa

58 dB(A) 58 dB(A)

Hladina akustického výkonu při komfortním větrání a 50 Pa
externí

50 dB(A) 49,6 dB(A)

Rozměry

Hloubka 534 mm 534 mm

Maximální výška instalace 2000 m 2000 m

Šířka 690 mm 690 mm

Výška 997 mm 997 mm

Přípojky

Průměr vzduchové přípojky 160 mm 160 mm

Hmotnosti

Hmotnost 78 kg 80 kg

Elektrotechnické údaje
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Jmenovité napětí 230 V 230 V

Fáze 1/N/PE 1/N/PE

Frekvence 50 Hz 50 Hz

Příkon max. 9,00 A 9,00 A

El. proud s předehřívacím registrem 7,30 A 7,30 A

El. proud bez předehřívacího registru 0,80 A 0,80 A

Příkon s předehřívacím registrem 1650 W 1637 W

Příkon bez předehřívacího registru 150 W 137 W

Hodnoty

Max. okolní teplota 40 °C 40 °C

Skladovací a přepravní teplota -25 to +50 °C -25 to +50 °C

Průtok vzduchu 60-400 m³/h 60-400 m³/h

Disponibilní tlaková ztráta na straně ventilace 160 Pa 160 Pa

Účinnost vzduchového rekuperačního přístroje se zahrnutím
vlastního odpadního tepla přístroje

88,3 % 75,9 %

Účinnost vzduchového rekuperačního přístroje se zahrnutím
vlastního odpadního tepla přístroje až

94 % 89 %

Energetické údaje

Třída energetické účinnosti při průměrných klimatických
poměrech pro ruční ovládání

A+ B

Třída energetické účinnosti A+ 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


