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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Centrale cienne HRU-MinistAir-W-450 ce-
chuje znakomita wydajno  – do 95% odzy-
sku ciep a. Pozwala to w znacznym stopniu 
zniwelowa  straty energii. Dzi ki funkcji by-
-pass – je li ró nice temperatur s  niewielkie 
lub kiedy powietrze na zewn trz ma tempe-
ratur  wy sz  ni  w pomieszczeniu, mo li-
we jest przesy anie powietrza z pomini ciem 
wymiennika. Przefiltrowane wie e powietrze 
trafia wówczas do pomieszcze  bez wymiany 
ciep a z pomieszcze .
Prac  rekuperatora atwo sterowa  za pomo-
c  praktycznego kontrolera, który w oparciu 
o zegar tygodniowy pozwala dopasowa  ilo
nawiewanego powietrza oraz jego temperatu-
r  do potrzeb mieszka ców.
Aby zwi kszy  komfort domowników, reku-
perator mo na po czy  z czujnikami CO2 czy 
wilgotno ci. Pozwoli to w sposób automatycz-
ny dopasowa  parametry urz dzenia do ak-
tualnych warunków pomieszcze . Czujniki 
mo na dokupi  dodatkowo, nie stanowi  jed-
nak podstawowego wyposa enia rekuperatora.
W trosce o wie o  dostarczanego powietrza, 
kontroler informuje o potrzebie wymiany fil-
trów. Funkcja sygnalizuje konieczno  wy-
miany filtrów na podstawie sygna ów jakie 
s  otrzymywane od presostatu ci nieniowego. 
Dzi ki tej funkcji b dziemy mie  pewno , e
zawsze mamy czyste filtry i tym samym wie-
e powietrze w pomieszczeniach, w których 

przebywamy. Presostat jest elementem dodat-
kowego wyposa enia rekuperatora.
Central  HRU-MinistAir-W-450 wyró niaj
nast puj ce cechy:
l wymiennik przeciwpr dowy z tworzywa 

sztucznego o dobrej szczelno ci i wysokiej 
odporno ci na starzenie;

l odzysk ciep a do 95% zgodnie z norm  EN 
308 – lider na polskim rynku;

l funkcja przeciwzamro eniowa zabezpiecza 
wymiennik przed zamarzaniem, utrzymu-
j c w jego wn trzu temperatur  dodatni ;

l funkcja kontroluj ca prac  nagrzewnicy 
elektrycznej wst pnej i wtórnej pozwala na 
odpowiednie sterowanie prac  nagrzewni-
cy wst pnej, gwarantuje zaci ganie powie-
trza z zewn trz o odpowiedniej temperatu-
rze chroni c tym samym wymiennik przed 
zamarzni ciem; nagrzewnica wtórna w ra-
zie potrzeby dogrzewa powietrze nawiewa-
ne do pomieszcze ;

l funkcja kontroli filtrów sygnalizuje koniecz-
no  ich wymiany, w zale no ci od stopnia 
zanieczyszczenia;

l mo liwo  pod czenia kró ców w ró nej
konfiguracji  dzi ki temu mo na dostoso-
wa  indywidualnie konstrukcj  rekuperatora 
w zale no ci od miejsca i sposobu monta u;

l zegar tygodniowy umo liwia ustawienie 
cyklu pracy rekuperatora wed ug kolejnych 
dni tygodnia;

l energooszcz dne wentylatory EBM pozwa-
laj  na oszcz dno  energii elektrycznej.

Rekuperatory Alnor – ciche i energooszcz d-
ne, pozwol  cieszy  si  zdrowym i czystym 
powietrzem przez ca y rok.

Wiemy dobrze jak trudno znale
odpowiednie urz dzenie w rozs d-
nej cenie. Jak wybra  najlepsze 
urz dzenie spo ród wielu dost p-
nych na rynku? Przede wszystkim 
nale y dopasowa  je do indywidu-
alnych potrzeb, szuka  produktów 
sprawdzonych i przebadanych oraz 
energooszcz dnych – tak by in-
westycja przynosi a jak najwi cej 
oszcz dno ci.

Niewielkie rekuperatory o wielkich mo liwo ciach 
firmy Alnor Systemy Wentylacji
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