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MICRA 150 E

MICRA 150 E je rekuperační jednotka do jedné místnosti s elektrickým
ohřevem vzduchu. Je navržena k zajištění ventilace jednotlivých
místností, veřejných a komerčních prostorů, případně bytů a chat.
MICRA 150 E je nejvhodnějším řešením pro jednoduché ventilační
systémy prostorů po rekonstrukci. Snadno se montuje a není nutné
její připojení k vzduchotechnickému potrubí.

VLASTNOSTI
Účinná přívodní a odtahová ventilace jednotlivých místností
Pozistorový 350 W ohřívač vzduchu s ochranou proti přehřátí
Polystyrenový deskový protiproudý rekueprátor s účinností
rekuperace 82 - 92%
EC ventilátory s nízkou spotřebou energie (9 až 40 W)
Integrovaná automatika s 3 provozními režimy (od 60 do 150 m3/h)
Tichý chod (30 - 38 dBA)
Filtrace pomocí dvou zabudovaných G4 filtrů
Jednoduchá montáž
Kompaktní rozměry

OPLÁŠTĚNÍ
Opláštění z polymerem potažené oceli je dekorováno nerezovým
předním panelem. 10mm izolační vrstva (penopol) zajišťuje tichý chod a.
tepelnou izolaci. Díky modernímu designu se jednotka hodí do všech interiérů.
Odnímatelný přední panel zajišťuje snadný přístup pro servis a údržbu jednotky
a je vybaven ochranným čidlem, které odpojí jednotku od zdroje energie při otevření
předního panelu. Vzduch je přiváděn a odtahován pomocí Ø125mm potrubí.

FILTRACE
Dva zabudované G4 filtry zajišťují čištění příváděného a odtahovaného
vzduchu. Zabraňují vnikání prachu, pylu či hmyzu a chrání tak jednotku před
zanesením.

PŘÍVOD A ODTAH VZDUCHU
Vysoce účinné EC motory s externím rotorem a dopředu
zahnutými lopatkami zajišťují přívod čerstvého a odtah znečištěného
vzduchu. Motory ventilátoru jsou vybaveny integrovanou ochranou proti
přehřátí a vysoce kvalitními kuličkovými ložisky pro dlouhou životnost.
Díky technologii EC mají tyto rekuperační jednotky velmi nízkou
spotřebu elektrické energie a vysokou spolehlivost

VANA
Během rekuperace energie se uvnitř jednotky může vytvořit
kondenzát. Ten se hromadí ve speciální vaně. Pokud se vana naplní
kondenzátem, jednotka se automaticky vypne a objeví seupozornění
na ovládacím panelu. Po odstranění kondenzátu se jednotka automaticky
přepne do předchozího pracovního režimu.
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FUNKČNÍ LOGIKA

Výfuk

Filtr - vstup

Čerstvý vzduch přiváděný z vnějšího prostředí proudí skrz filtr do
rekuperátoru a je přiváděn do místnosti pomocí přívodního axiálního
ventilátoru. Teplý odtahovaný vzduch z místnosti proudí skrz výstupní filtr do
rekuperátoru a poté je vyfukován ven výstupním axiálním ventilátorem.
Tepelná energie teplého odtahovaného vzduchu je předávána čerstvému
přiváděnému vzduchu prostřednictvím rekuperátoru. Tak jsou redukovány
tepelné ztráty a sníženy náklady na vytápění v zimním a chlazení v letním
období. Přívod a odtah jsou plně odděleny a nehrozí tak přenesení pylu,
zápachu, mikrobů či jiných nečistot z odtahovaného do přiváděného vzduchu.

Rekuperátor

Filtr - výstup

Odtah

Přívod

REKUPERÁTOR
Jednotka je vybavena high-tech deskovým protiproudým
polystyrénovým rekuperátorem s účinností 82 - 92 %. Ten absorbuje
tepelnou energii odtahovaného vzduchu a ohřívá čerstvý přiváděný vzduch.
Částečně tak nahrazuje funkci ohřívače a výrazně tak napomáhá snížit
náklady za ohřev. V letním období se v rekuperátoru ochlazuje přiváděný
vzduch chladnějším vzduchem odtahovaným.

OHŘÍVAČ
Jednotka je osazena elektrickým ohřívačem, který zajišťuje ohřev
přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu a má spoustu výhod
oproti běžným ohřívačům. Ekonomicky udržuje nastavenou teplotu,
má zabudovanou ochranu proti přehřátí, je šetrný k životnímu
prostředí, má funkci samoregulace, vysokou elektrickou trvanlivost,
velký výkon, je velice spolehlivý a snadno udržovatelný. Jeho
účinnost je přímo úměrná množství proudícího vzduchu a dosahuje
až 90 - 95 %.

OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ
Rekuperační jednotka MICRA 150 E je vybavena integrovanou
ochranou proti zamrznutí. Během rekuperace v zimním období je tepelná
energie předávána přiváděnému studenému vzduchu a může se tvořit
kondenzát. Ten je shromažďován ve speciálně navržené vaně.
Elektronická ochrana proti zamrznutí zabraňuje zamrzání kondenzátu
při velmi nízkých teplotách ve vnějším prostředí. Pokud teplota
vyfukovaného vzduchu klesne pod prahovou hodnotu, přívodní ventilátor
se automaticky vypne. Poté, co odtahovaný vzduch ohřeje rekuperátor
a nebezpečí zamrznutí pomine, ventilátor se opět zapne a jednotka
se navrátí k předchozímu provoznímu režimu.

OVLÁDÁNÍ A PROVOZNÍ REŽIMY
Jednotka je vybavena ovládacím panelem. Balení obsahuje dálkový ovládací panel a její kontrolní systém
podporuje následující tři provozní režimy:
- 1. rychlost - vzduchový výkon 60 m3/h s funkcí ohřevu vzduchu
- 2. rychlost - vzduchový výkon 105 m3/h s funkcí ohřevu vzduchu
- 3. rychlost - vzduchový výkon 150 m3/h s funkcí ohřevu vzduchu
Dále jsou k dispozici následující funkce:
Extra ohřev přiváděného vzduchu;
Časovač vysokého výkonu nastavitelný od 20 do 60 minut;
nastavení rychlosti ventilátoru;
Nastavení týdenního časového rozvrhu;
Indikace zanesení filtrů a nouzové situace;
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PŘÍKLAD VENTILAČNÍHO SYSTÉMU S JEDNOTKOU MICRA 150 E
Nainstalujte jednu nebo více jednotek MICRA 150 E do každé místnosti, kde vyžadujete ventilaci. Jedna jednotka dokáže zajistit ventilaci v místnosti
o rozloze až 60 m 2. Ventilační systém založený na jednotkách MICRA 150 E zajišťuje trvalou výměnu vzduchu v místnosti a uchovává chlad v letním
a teplo v letním období.

Micra 150 E

iFan

Jednotka MICRA 150 E se instaluje do interiéru na povrch zdi, jejíž tloušťka
nesmí být menší než 100 mm. V první řadě si označte umístění potrubí pomocí
kartonové šablony, která je součástí balení. Poté vytvořte otvory pro potrubí a
připevěnte šablonu ke zdi pomocí hmoždinek.
Do připravených otvorů nainstalujte potrubí a připevněte ho pomocí šablony
do požadované pozice. Kovová šablona zajišťuje správné zarovnání potrubí. Poté
připevněte na vnější povrch zdi dvojitý vnější kryt, který zabraňuje vnikání vody a
nežádoucích objektů do jednotky. Po umístění a připojení potrubí ke krytu a kovové
šabloně vyplňte mezery mezi potrubím a zdí montážní pěnou skrz předvrtané otvory.
Po zatvrdnutí montážní pěny odstraňte šablonu a přečnívající potrubí, aby bylo
zarovnané s povrchem zdi. Před upevněním opláštění otevřete přední panel a
vyjměte rekuperátor. Připojte příruby k potrubí a uchyťte opláštění jednotky
hmoždinkami. Jednotka je vybavena předazpojeným napájecím kabelem a
zástrčkou. Před dokončením vnitřního zapojení pomocí vyvedených kontaktů
jednotku odpojte od zdroje elektrické energie. Po dokončení prací na elektrickém
zapojení a opláštění umístěte rekuperátor zpět na své místo a zavřete přední panel.
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Pro zajištění optimální ventilace doporučujeme doplnit jednotku MICRA 150 E
ventilátory řady VN (především v koupelnách a vlhkých místnostech).
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Model

MICRA 150 E

Rychlost

1

2

Napětí [V/50 Hz]

3

230

Příkon ventilátoru [W]

9

16

Příkon ohřívače [W]

350

Maximální proud [A]

1,68

Vzduchový výkon [m3/h]

40

60

105

150

Otáčky [min ]

450

780

2000

Akustický tlak ve 3m [dB(A)]

30

35

38

Účinnost rekuperace [%]

92

87

82

-1

-25...+50

Maximální teplota vzdušiny [°C]
Průměr potrubí [mm]

125

Tloušťka izolační vrstvy [mm]

10

Hmotnost [kg]

20

VNĚJŠÍ ROZMĚRY [MM]
500

Ø125

580

260

0

20

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø124

255

430

155

Montážní sada MK MICRA 150:
2x plastové potrubí (Ø 125 mm, délka 500 mm);
ddvojitý vnější kryt

