
List s technickými údaji

VRC-W 400 E
CENTRÁLNÍ Č. PRODUKTU: 203637

Exkluzivní ventilační zařízení pro příjemnou atmosféru obytného prostoru.

Díky obzvláště tichému provozu se závěsné ventilační zařízení na stěnu VRC-

W 400 E výborně hodí k použití v bytech, rodinných domech nebo i menších

komerčních objektech. Všechny funkce lze maximálně pohodlně ovládat pomocí

volitelného dálkového ovládání FEB.

Vždy správná kvalita vzduchu při maximální efektivitě: Křížový protiproudý

entalpický výměník tepla ventilační jednotky rekuperuje až cca 65% vlhkosti

vzduchu a až 90% tepelné energie z odváděného vzduchu. Energeticky účinné

chlazení zajišťuje v letních měsících vysoký komfort bydlení.

Nejdůležitější znaky

Centrální větrací zařízení pro optimální kvalitu vzduchu

Vysoký stupeň rekuperace tepla, až 93 %

Tichý provoz díky výrazně snížené hlučnosti

Výměník tepla s rekuperací vlhkosti zajišťuje ještě příjemnější vnitřní vzduch

Jednoduchá a intuitivní obsluha přímo na přístroji nebo volitelně pomocí
dálkového ovládání FEB

Nový, moderní design STIEBEL ELTRON

Snadná výměna filtru
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Typ VRC-W 400 VRC-W 400 E

Číslo obj. 203636 203637

Hloubka 534 mm 534 mm

Šířka 690 mm 690 mm

Výška 997 mm 997 mm

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

Technická data

Třída energetické účinnosti při průměrných klimatických
poměrech pro časové ovládání

A+ A

Třída energetické účinnosti při průměrných klimatických
poměrech pro centrální ovládání podle potřeby

A A

Zpětné získání tepla až 94 % 89 %

Průměr vzduchové přípojky 160 mm 160 mm

Hmotnost 78 kg 80 kg

Jmenovité napětí 230 V 230 V

Příkon ventilátoru 132 W 135 W

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

> 60 % (G4)

ePM10 ≥ 50 %
(M5) | ISO Coarse

> 60 % (G4)

Hladina akustického tlaku (EN 12102) 50 dB(A) 49.6 dB(A)
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Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 800 123 133

Vyhledání servisů a prodejců

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

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám

poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k

instalaci zařízení.


