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Indikacija

Viršutinis diodas šviečia žaliai

Viršutinis ir vidurinis diodas šviečia žaliai

Visi diodai šviečia žaliai

Diodai mirksi žaliai

Rekuperatorius Litvent skirtas patalpų vėdinimui, šilumos taupymui ir santykinės oro drėgmės 
palaikymui. Jis puikiai tinka namams, butams ir komercinės paskirties pastatams. Rekuperatoriaus 
pagrindiniai privalumai:

Norint užtikrinti sklandų įrenginio veikimą, įrenginys turėtų būti nuolatos įjungtas, išjungti jį 
rekomenduojama tik norint pakeisti filtrus arba atlikti aptarnavimo darbus. Įrenginį rekomenduojama 
naudoti kaip santykinė drėgmė iki 60%. Jei įrenginys yra sumontuotas drėgnose patalpose yra didelė 
tikimybė, kad esant šaltam lauko orui, ant įrenginio sienelių pradės kauptis kondensatas.

  panaikinama pelėsio atsiradimo tikimybė vėdinamose patalpose;

  į patalpas tiekiamas grynas ir išvalytas lauko oras bei iš patalpų pašalinamas nešvarus oras;

  integruota automatika su priešužšalimo funkcija;

  grąžinama iki 85% šiluminės energijos;

 įrenginys netinkamas patalpoms, kuriose yra sprogių medžiagų išsiskyrimo tikimybė. 
Rekuperatoriuje sumontuoti ekonomiški 12V ventiliatoriai, oro filtrai, priešpriešinių srautų šilumokaitis 
bei automatika su priešužšalimo funkcija žiemos metu. Automatiniai angų uždarymo vožtuvai užtikrina 
apsaugą nuo šalto oro patekimo į patalpas, kai prietaisas yra išjungtas. Šis įrenginys skirtas montuoti 
patalpų viduje, kuriose yra teigiama temperatūra. Rekuperatoriaus veikimo diapazonas priklauso nuo 
lauko temperatūros ir yra nuo -20 iki +35°C. Rekomenduotina minimali komfortabili lauko temperatūra 
nuo -10 iki +30°C

Rekuperatorius valdomas vienu mygtuku. Rekuperatoriui esant išjungtam, paspaudus mygtuką, jis 
pradeda veikti tyliu režimu. Dar kartą paspaudus mygtuką, įrenginys persijungia į vidutinį režimą. Trečią 
kartą nuspaudus mygtuką, įsijungia „turbo“ režimas. Paspaudus mygtuką veikiant „turbo“ režimui, 
rekuperatorius išsijungia.

Decentralizuotas vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu naudojant šilumokaitį su oro srautų 
judėjimu dviem kryptimis vienu metu. Įrenginio veikimo principas paremtas priverstiniu mechaniniu 
oro tiekimu bei šalinimu ir ištraukiamo iš patalpos oro šilumos panaudojimu, į patalpą tiekiamo oro 
pašildymui. Šilumos mainai vyksta be tiekiamo ir šalinamo oro srautų tiesioginio maišymosi.
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Jungiama prie 230V tinklo
Trijų greičių sistema
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