
Alnor: Rekuperatory HRU-SlimAIR-350 i
HRU-SlimAIR-500

Dwa nowe modele HRU-SlimAIR-350 i HRU-SlimAIR-500 charakteryzują się
wydajnością odpowiednio 350 i 500 m3/h przy 100 Pa.

Podwieszane rekuperatory można wyposażyć w wymiennik entalpiczny (odzyskujący wilgoć) oraz
moduł CF (stałego wydatku powietrza). Maksymalny odzysk ciepła dla HRU-SlimAIR-350 wynosi do
94%. Wersja z wymiennikiem entalpicznym HRU-SlimAIR-350E charakteryzuje się odzyskiem ciepła
na poziomie do 91% oraz odzyskiem wilgotności do 87%. Sprawność odzysku ciepła rekuperatorów
HRU-SlimAIR-500 wynosi do 95,2%, a dla wersji z wymiennikiem entalpicznym HRU-SlimAIR-500E
do 89% odzysku ciepła i do 85% odzysku wilgotności.
 Rekuperatory SlimAIR wyróżniają się uniwersalnym montażem: naścienny poziomym, naściennym
pionowym oraz podwieszanym poziomym (HRU-SlimAIR-250 i HRU-SlimAIR-350). W przypadku
HRU-SlimAIR-500 konstrukcja umożliwia podwieszenie rekuperatora lub zamontowanie go na
ścianie w pionie.Centrale wyposażone są w filtry plisowane o zwiększonej powierzchni filtracji, które
generują niskie spadki ciśnienia. Filtry sklasyfikowane są jako ISO Coarse 70% wg normy ISO 16890.
Dostępne sa również filtry dokładne ISO ePM1 55%.

Dlaczego warto wybrać rekuperator SlimAIR?
 

Montaż w 3 pozycjach (HRU-SlimAIR-250 i HRU-SlimAIR-350)●

Płaska i kompaktowa konstrukcja●

Odzysk ciepła do 95,2% (HRU-SlimAIR-500)●

2 odpływy skroplin●

Dostęp do wymiany filtrów z dwóch stron●

Tylko 242mm wysokości (jedna z najcieńszych jednostek na rynku HRU-SlimAIR-250) lub 300mm●

wysokości (HRU-SlimAIR-350 i HRU-SlimAIR-500)
Lekka konstrukcja - tylko 25,5 kg / 36 km / 44 kg.●

System stałego przepływu CF●

Wbudowana nagrzewnica wstępna (tylko model HRU-SlimAIR-250-H)●

Wbudowany czujnik RH (HRU-SlimAIR-350 i HRU-SlimAIR-500)●

Wymiennik z PET lub entalpiczny (odzyskujący wilgoć)●

Montaż przez 1 osobę dzięki specjalnemu stelażowi●

Łatwo dostępny port USB●

Nowoczesna obudowa z polipropylenu spienionego (EPP)●

Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna obudowy●

Energooszczędne wentylatory EC●



Bezprzewodowe sterowanie, także poprzez aplikację mobilną (systemy Android i iOS)●

Bezprzewodowe czujniki do sterowania na żądanie: CO2 i RH●

Wymienne króćce przyłączeniowe.●
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