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Ačiū, kad domitės membraniniais EFFECTER rekuperatoriais!  

EFFECTER’is padės sukurti Jūsų namuose idealų mikroklimatą.
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EFFECTER – tai energiją taupantis agregatas, skirtas patalpų vėdinimui, išsaugant šilumą 
žiemą ir vėsą vasarą. Be to žiemą oras drėkinamas, o vasarą – sausinamas. Todėl EFFECTER 
įrenginys garantuoja komfortą bet kuriuo metų laiku. EC ventiliatorių variklių maitinimo 
technologija, lyginant su įprastais asinchroniniais varikliais, leidžia sutaupyti iki 50% 
elektros energijos. Integruota automatika leidžia atskirai valdyti oro tiekimo ir šalinimo 
ventiliatorių greičius, naudoti 1 iš 10 greičių diapazono, valdyti įrenginį nuotoliniu būdu.

EFFECTER REKUPERATORIŲ SAVYBĖS

• Stabiliai didelis  ventiliacijos įrenginių EFFECTER grąžinamos šilumos kiekis
• Drėgmės balansas.  EFFECTER įrenginiai užtikrina tiekiamo oro drėkinimą žiemą ir džiovinimą 

vasarą
• Didelis vėsos grąžinimo kiekis karštu metų laiku. Kondicionavimo įrangos sunaudojamas 

energijos kiekis sumažėja 20-35%
• Ypatingas atsparumas šalčiui ir stabilus darbas esant itin žemoms temperatūroms. 
• EbmPapst ventiliatoriai. Pirmaujančio Vokietijos gamintojo EbmPapst ventiliatoriai su 

Greentech technologija pastovios srovės EC ventiliatoriai. Sunaudoja iki 50% mažiau elektros 
energijos

• Aukšto lygio filtracija. Filtrų gamybai naudojamos medžiagos pasižymi antivirusinėmis ir 
antibakterinėmis savybėmis. Yra galimybė nauduoti papildomą filtrą.

• Entalpinis membraninis šilumokaitis. Garui laidi, tvirta iš organinių polimerų pagaminta 
membrana išsaugo visas ekologiškas šviežio oro  savybes

• Patikimas korpusas iš aliucinko. Korpuso apšildymo sluoksnio storis minimums 50 mm.
• Tripakopė rekuperacija.  3 padidinto ploto šilumokaičiai su itin dideliu šilumokaitos plotu
• Žemos energijos sąnaudos. Dėl šios priežasties žymiai sumažėja eksploatacijos kaštai
• Nereikalingas drenažo sistemos montavimas, todėl įrenginį galima montuoti bet kokioje 

padėtyje, net ir kampu į plokštumą

Įrenginiai EFFECTER padės sukurti Idealų mikroklimatą!

Tinka 
namams 

(m2)

Nominalus įrenginio 
našumas (m3/h / Pa)

Maksimali 
įrenginio galia 

(Wt)

Šilumokatos 
plotas (m2)

Matmenys (mm) Ortakių 
diematras 

(mm)

PR-200V3(A++) 205 prie 100 54 800 х 800 х 350 125

PR-300V3 292 prie 100 166 800 х 800 х 350 125

PR-400V3(A+) 421 prie 100 192 940 x 940 x 400 160

PR-550V3(A+) 560 prie 100 230 940 x 940 x 450 160

PR-700V3(A+) 721 prie 100 330 940 x 940 x 600 200

ĮRENGINIAI
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1. KORPUSAS

PR serijos EFFECTER įrenginiai turi patikimą, korozijai atsparų korpusą, kurio garso ir šilumos 
izoliacijos sluoksnis –  50 mm storio. 

KORPUSO NESANDARUMAS 0,1%
Ypatingai sandarus EFFECTER įrenginių korpusas leidžia neiššvaistyti energijos, 
grįžtančios rekuperacijos proceso metu.

MONTAVIMAS
Labai storas EFFECTER rekuperatorių izoliacijos sluoksnis leidžia juos montuoti 
nešildomose patalpose: balkone, palėpėje, ant stogo ir pan.

2. ENTALPINIS MEMBRANINIS ŠILUMOKAITIS 

HOME grupės PR serijos EFFECTER įrenginiuose unikalus Europoje naudojamas 3-jų pakopų 
entalpinis priešprišinių srautų šilumogrąžis iš garui laidžios membranos, kombinuotas iš после-
довательно по воздушным потокам трех соединенных križmeninių srautų šilumokaičių.

MEMBRANA
Rekuperatoriuje EFFECTER naudojama itin plona – 28 mkm storio - garui laidi 
membrana, turinti ypatingų savybių. Toks membranos storis ir padidinti šilumokaičių 
matmenys leido pasiekti maksimalų šilumokaitos plotą ir sumažinti oro judėjimo 
rekuperatoriuje greitį. Todėl pasiekiami idealūs šilumos ir drėgmės išsaugojimo 
efektyvumo rodikliai.

STABILIAI DIDELIS VENTILIACIJOS ĮRENGINIŲ EFFECTER GRĄŽINAMOS ŠILUMOS KIEKIS
Šilumokaičiai EFFECTER turi labai didelę šilumokaitos plotą. Šilumokaitos plotas 
– tai suminis šilumokaičių plokštelių plotas. Pvz., modelyje EFFECTER PR-550V3 
šilumokaitos plotas yra 23 kv.m. O tai reiškia, kad tiekiamas oras keičia savo savybes 
dėl šalinamo oro per membraną, savo plotu prilygstančią nedidelei salei. 

ĮSPŪDINGAS DRĖGMĖS BALANSAS
EFFECTER įrenginiai užtikrina tiekiamo oro drėkinimą žiemą ir džiovinimą vasarą

DIDELIS VĖSOS GRĄŽINIMO KIEKIS KARŠTU METŲ LAIKU
Kondicionavimo įrangos sunaudojamas energijos kiekis sumažėja apie 35%

3. VENTILIATORIAI

EFFECTER įrenginiuose naudojami Europoje pirmaujančios ventiliatorių gamintojos EBM 
PAPST (Vokietija) ventiliatoriai su Greentech technologija. Juose sumontuoti EC varikliai, kurių 
technologija specialių elektroninių sprendimų pagalba emuliuoja trifazį variklio apvijų maitinimą, 
kai yra pajungta viena fazė. Tai leidžia žymiai padidinti ventiliatorių našumą ir slėgį, sutaupant 
iki 50% elektros energijos, lyginant su tradiciniais asinchroniniais varikliais. Taip pat įrenginiai su 
įmontuotais EC ventiliatoriais kelia daug mažiau triukšmo. 

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
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AUKŠTO LYGIO FILTRAVIMAS 

PR serijos EFFECTER įrenginiuose standartiškai komplektuojami paneliniai M5 klasės (tiekiamam 
iš lauko orui) ir G3 klasės (šalinamam iš patalpų orui) filtrai. Bei turi po 2 filtrams skirtas kišenes 
iš abiejų - oro padavimo ir oro ištraukimo - pusių. Toks sprendimas leidžia naudoti anglies filtrus, 
kurie sugeria visus kvapus ir sulaiko lauko dulkes. Be to galima įstatyti kišeninius filtrus, kuriuos 
reikia rečiau keisti.

NAUDOJAMI FILTRAI
- Paneliniai (PLT ir PLT XL) filtrai, pagaminti iš sintetinės termoplisuotos filtruojančios 
medžiagos. Galimos filtravimo efektyvumo klasės G3/4, M5 (pagal EN779) arba ISO 
coarse (pagal ISO16890). 
- Kasetiniai (MPL) filtrai, pagaminti iš miniplisuotos sintetines, NANO integruoto 
pluošto medžiagos. Turi ypač didelį filtravimo paviršių.
- Kišeniniai filtras (KF) filtrai, turintys ypač didelį filtravimo paviršių.  
- Anglies (AF) filtrai, naudojami kaip papildomi filtrai nepageidaujamų kvapų šalinimui. 

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA IR GALIMYBĖS

Oro filtrai (papildomas komplektas ir/arba aukštesnės filtravimo klasės)
Sklendės, vožtuvai su prievadais
Tvirtinimo detalės ir kojelės
Davikliai (CO2, CO, oro kokybės, drėgmės, temperatūros, filtrų užterštumo ir pan.)

PAPILDOMA, DAUGIAU KOMFORTO SUTEIKIANTI ĮRANGA:

Vandeniniai šildytuvai
Elektriniai kaitinimo elementai (ir keraminiai)
Drėkintuvai
Oro džiovintuvai
• Triukšmo slopintuvai

ŽENKLŲ STRUKTŪRA
CC-NNNNCN-xx-xxx-pn-x-m

PR – įrenginys su EC ventiliatoriais, padidintais šilumokaičiais, padidinta 
šilumos ir garso izoliacijа ir kitais pranašumais

3-4 skaičiai – nurodo įrenginio oro mainų našumą m3/h
V – sąlyginai vertikalus ortakių išdėstymas
H – sąlyginai horizontalus ortakių išdėstymas
1 skaičius – rekuperacijos pakopų kiekis

U – padidinta garso ir šilumos izoliacija
Z – sklendžių reguliavimo relė

F – išorinis elektrinis pašildymas (funkcija), t.y., kanalinis pašildymas, su 
nurodyta galia kW
W – vandeninis šildytuvas, su  nurodyta galia kW
Q – freoninis arba vandeninis aušintuvas

P0 – be automatikos
P1 – MTP tipo rankinis reguliatorius
P5 -  su ERA-500 automatika su spalvotu sensoriniu pultu, WIFI

L – kairinis modelis
R – dešininis modelis

M – (xxx) nestandartinės (vienetinės) modifikacijos įrenginys. Neserijiniams 
modeliams. Skliaustuose - detalizavimas.
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VALDYMAS
  Automatika P5

• Filtrų užterštumo kontrolė, nustatant slėgio kritimą 
arba dirbtas valandas, su tekstiniu informaciniu 
pranešimu, sudubliuotu su šviesos ir garso signalizacija
• Šildytuvų ir ventiliatorių darbo kontrolė realiuoju 
laiku, savalaikis sugedusių įrengimų atjungimas, 
siekiant apsaugoti automatiką ir pačius įrengimus
• Valdymas kanaliniais šildytuvais be papildomos 
įrangos
• Šildytuvo valdymas (vandeninio arba elektrinio, 
arba vandeninio-elektrinio)

• Tiekiamo oro temperatūros palaikymas su tikslumu iki 0,10
• Galimybė pasirinkti lietuvių, anglų bei rusų kalbas.
• 

Automatika P6
• Filtrų užterštumo kontrolė, nustatant slėgio kritimą arba dirbtas valandas, su tekstiniu 
informaciniu pranešimu, sudubliuotu su šviesos ir garso signalizacija
• Įeinančio, tiekiamo, ištraukiamo, išmetamo oro ir „laisvo“ (pvz., vandens) daviklių parodymų 
nuskaitymas. Komandinio daviklio perprogramavimas leidžia kontroliuoti į patalpas tiekiamo oro 

temperatūrą arba iš patalpų ištraukiamo oro temperatūrą. 
Tai ypač patogu, kai veikia ir kondicionavimo sistema
• Šildytuvų ir ventiliatorių darbo kontrolė realiuoju laiku, 
savalaikis sugedusių įrengimų atjungimas, siekiant apsaugoti 
automatiką ir pačius įrengimus
• Pilnavertis vandeninio kaloriferio prijungimo mazgo PID-
reguliatorius
• Oro kokybės arba CO2 daviklio pajungimas
• Valdymas kanaliniais šildytuvais be papildomos įrangos 
• Automatinis slėgio palaikymas tiekiamo ir šalinamo oro 
ortakiuose (VAV sistema)
• Šildytuvo valdymas (vandeninio arba elektrinio, arba 
vandeninio-elektrinio)

• Tiekiamo oro temperatūros palaikymas su tikslumu iki 0,10
• Savarankiškas paleidimas pagal užduotą režimą, atnaujinus maitinimą
• Darbo parametrų ir avarijų archyvas
• Pajungimas prie centralės ar gaisrinės signalizacijos
• „Pauzė“ – darbo nutraukimas, gavus išorinio įrenginio signalą per „sausą kontaktą“
• Rekuperatoriaus apšalimo kontrolė, esant galimybei savarankiškai nustatyti individualius 
galimo apšalimo taško parametrus
• Oro džiovintuvų ar drėkintuvų valdymas
• Kondicionierių valdymas (vandeninių ar freoninių)
• Prijungimas prie „protino namo“ (Smart-House) per MODBUS185 protokolą
• Ventiliatorių darbo ir išorinio įrenginio valdymas vienu metu
• Oro sklendžių valdymas (atidarymas/uždarymas)
• Galimybė pasirinkti lietuvių, anglų bei rusų kalbas.
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PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Sutartinių ženklų aprašymas

M1–tiekimo ventiliatorius
M2–šalinimo ventiliatorius
S1–lauko oro temperatūros daviklis
S2–tiekiamo oro temperatūros daviklis
S3–šalinamo oro temperatūros daviklis
К1, К2, К3–šilumokaičiai
F1–šalinamo oro filtras
F2–tiekiamo oro filtras
Ек–el. šildytuvas*
DP1–filtro užteršimo daviklis
CO2–daviklis CO2*
FA–priešgaisrinės signalizacijos daviklis*

* komplektuojamas pagal užsakymą

STATINIO SLĖGIO GRAFIKAS ŠILUMOS NAUDINGUMAS

* patalpos temperatūra +22 0C, 20% santykinė drėgmė

AKUSTINĖS CHARAKTERISTIKOS DB(A)

* 3m. atstumu nuo korpuso

TECHNINIAI DUOMENYSPOPULIARIAUSI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

Matmenys (mm) 800 х 800 х 350
Šilumos ir garso izoliacijos storis (mm) min 50
Masė (kg) 17
Nominalus įrenginio našumas (m3/h / Pa) 205 / 100
Maksimali įrenginio galia (Wt) 54 (66*)
Minimali įrenginio galia (Wt) 14
Darbinė temperatūra (0C) от -35 iki +60
Ortakių diametras (mm) 125
Maitinimo kabelis, skersmuo / ilgis 3 * 1,5/2,5  

Filtras
tipas kasetiniai
filtravimo klasė M5/G4

Ventiliatoriai

nom. tinklo pasipriešinimas 119,6 Pa
statinis slėgis 618 PA
oro kiekis 200 m³/h
maksimali galia 2*27 Wt
maitinimas 1~230 V

Šilumokaitis

entalpinis, membraninis, 3-jų pakopų
šiluminis naudingumas 90-96 %
drėgmės atgavimo iki 82 %
bendras šilumokaičio plotas 11,90 m2

PR-200V3(А++)

ŠILUMOKAITOS 
PLOTAS

11,90 m2

Lauke Po šilumokaičio*
Т (0C) Т (0C)
-23 17,5
-15 19,8
0 22,2

+30 24,8

Iš atmosferos 37 Išmetamasi 57

Į patalpas 57 Iš patalpų 38

Korpusui 32 Į aplinką 24

Membraninis rekuperatorius su 3-jų pakopų 
entalpiniu šilumokaičiu. Įrenginio našumas: 205m3/h 
prie 100 Pa; Efektyvumo klasė: A++; Variklių galia: 
27Wt; . Šilumokaičių plotas: 11,90kv.m.; Šilumos 
efektyvumas: 90-96%;  EC Ventiliatoriai; Filtravimo 
klasė M5/G4; Yra galimybė pajungti papildomą 
anglies/HEPA filtrą; Garso lygis: 32dB(A);  Gabaritai: 
800x800x350mm; Svoris: 17; Yra galimybė montuoti 
stačiai, gulsčiai ar kabinti. Galima montuoti ant 
stogo, balkone ar kitoje Jums patogioje vietoje. 
Dėl daugiapakopės konstrukcijos, įrenginys pasižymi 
dideliu atsparumu šalčiui.

PR-200V3(А++)-P1 Rankinis valdymas P1. Be pašildymo.  

PR-200V3(А++)-P6 Automatika P6 su LCD pultu. Be 
pašildymo.

PR-200V3(А++)-F-P6
Automatika P6 su LCD pultu. 
Galimybė valdyti 1 arba 2 tenais iki 
1kWt kiekvienas.
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POPULIARIAUSI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

Sutartinių ženklų aprašymas

M1–tiekimo ventiliatorius
M2–šalinimo ventiliatorius
S1–lauko oro temperatūros daviklis
S2–tiekiamo oro temperatūros daviklis
S3–šalinamo oro temperatūros daviklis
К1, К2, К3–šilumokaičiai
F1–šalinamo oro filtras
F2–tiekiamo oro filtras
Ек–el. šildytuvas*
DP1–filtro užteršimo daviklis
CO2–daviklis CO2*
FA–priešgaisrinės signalizacijos daviklis*

* komplektuojamas pagal užsakymą

STATINIO SLĖGIO GRAFIKAS ŠILUMOS NAUDINGUMAS

* patalpos temperatūra +22 0C, 20% santykinė drėgmė

AKUSTINĖS CHARAKTERISTIKOS DB(A)

* 3m. atstumu nuo korpuso

TECHNINIAI DUOMENYS

PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Matmenys (mm) 800 x 800 x 350
Šilumos ir garso izoliacijos storis (mm) min 50
Masė (kg) 18
Nominalus įrenginio našumas (m3/h / Pa) 292 / 100
Maksimali įrenginio galia (Wt) 166
Minimali įrenginio galia (Wt) 32
Darbinė temperatūra (0C) от -35 iki +60
Ortakių diametras (mm) 125
Maitinimo kabelis, skersmuo / ilgis 3 * 1,5/2,5  

Filtras
tipas kasetiniai
filtravimo klasė M5/G4

Ventiliatoriai

nom. tinklo pasipriešinimas 151 Pa
statinis slėgis 573 Pa
oro kiekis 280 m³/h

maksimali galia 2*83 Wt

maitinimas 1~230 V

Šilumokaitis

entalpinis, membraninis, 3-jų pakopų
šiluminis naudingumas 75-92 %
drėgmės atgavimo iki 82 %
bendras šilumokaičio plotas 11,90 m2

PR-300V3

Lauke Po šilumokaičio*
Т (0C) Т (0C)
-23 12.9
-15 16,3
0 18,1

+30 21,3

Iš atmosferos 45 Išmetamasi 65
Į patalpas 64 Iš patalpų 46
Korpusui 39 Į aplinką 30

ŠILUMOKAITOS 
PLOTAS

11,90 m2

PR-300V3-P1 Rankinis valdymas P1. Be pašildymo.  

PR-300V3-P6 Automatika P6 su LCD pultu. Be 
pašildymo.

PR-300V3-F0,6-P6
Automatika P6 su LCD pultu. 
Galimybė valdyti 1 arba 2 tenais iki 
1kWt kiekvienas.

Membraninis rekuperatorius su 3-jų pakopų 
entalpiniu šilumokaičiu. Įrenginio našumas: 
292m3/h prie 100 Pa; Efektyvumo klasė: A; Variklių 
galia: 83Wt; . Šilumokaičių plotas: 11,9kv.m.; Šilumos 
efektyvumas: 75-92%;  EC Ventiliatoriai; Filtravimo 
klasė M5/G4; Yra galimybė pajungti papildomą 
anglies/HEPA filtrą; Garso lygis: 39dB(A);  Gabaritai: 
800x800x350mm; Svoris: 18kg; Yra galimybė 
montuoti stačiai, gulsčiai ar kabinti. Galima montuoti 
ant stogo, balkone ar kitoje Jums patogioje vietoje. 
Dėl daugiapakopės konstrukcijos, įrenginys pasižymi 
dideliu atsparumu šalčiui.
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PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Sutartinių ženklų aprašymas

M1–tiekimo ventiliatorius
M2–šalinimo ventiliatorius
S1–lauko oro temperatūros daviklis
S2–tiekiamo oro temperatūros daviklis
S3–šalinamo oro temperatūros daviklis
К1, К2, К3–šilumokaičiai
F1–šalinamo oro filtras
F2–tiekiamo oro filtras
Ек–el. šildytuvas*
DP1–filtro užteršimo daviklis
CO2–daviklis CO2*
FA–priešgaisrinės signalizacijos daviklis*

* komplektuojamas pagal užsakymą

STATINIO SLĖGIO GRAFIKAS ŠILUMOS NAUDINGUMAS

* patalpos temperatūra +22 0C, 20% santykinė drėgmė

AKUSTINĖS CHARAKTERISTIKOS DB(A)

* 3m. atstumu nuo korpuso

TECHNINIAI DUOMENYSPOPULIARIAUSI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

Matmenys (mm) 940 x 940 x 400
Šilumos ir garso izoliacijos storis (mm) min 50
Masė (kg) 36
Nominalus įrenginio našumas (m3/h / Pa) 421/ 100
Maksimali įrenginio galia (Wt) 192
Minimali įrenginio galia (Wt) 32
Darbinė temperatūra (0C) от -35 iki +60
Ortakių diametras (mm) 160
Maitinimo kabelis, skersmuo / ilgis 3 * 1,5/2,5  

Filtras
tipas kasetiniai 
filtravimo klasė F5/М3

Ventiliatoriai

nom. tinklo pasipriešinimas 148 Pa
statinis slėgis 675 Pa
oro kiekis 400 m³/h

maksimali galia 2*96 Wt

maitinimas 1~230 V

Šilumokaitis

entalpinis, membraninis, 3-jų pakopų
šiluminis naudingumas 84-95 %
drėgmės atgavimo iki 82 %
bendras šilumokaičio plotas 19,68 m2

PR-400V3(A+)

Lauke Po šilumokaičio*
Т (0C) Т (0C)
-23 14,3
-15 17,6
0 19,3

+30 22,5

Iš atmosferos 50 Išmetamasi 72

Į patalpas 72 Iš patalpų 51

Korpusui 44 Į aplinką 35

ŠILUMOKAITOS 
PLOTAS

19,68 m2

Membraninis rekuperatorius su 3-jų pakopų 
entalpiniu šilumokaičiu. Įrenginio našumas: 421m3/h 
prie 100 Pa; Efektyvumo klasė: A+; Variklių galia: 
96Wt; . Šilumokaičių plotas: 19,68kv.m.; Šilumos 
efektyvumas: 84-92%;  EC Ventiliatoriai; Filtravimo 
klasė M5/G4; Yra galimybė pajungti papildomą 
anglies/HEPA filtrą; Garso lygis: 44dB(A);  Gabaritai: 
940x940x400mm; Svoris: 36kg; Yra galimybė 
montuoti stačiai, gulsčiai ar kabinti. Galima montuoti 
ant stogo, balkone ar kitoje Jums patogioje vietoje. 
Dėl daugiapakopės konstrukcijos, įrenginys pasižymi 
dideliu atsparumu šalčiui.

PR-400V3(A+)-P1 Rankinis valdymas P1. Be 
pašildymo.  

PR-400V3(A+)-P6 Automatika P6 su LCD pultu. Be 
pašildymo.

PR-400V3(A+)-F0,6-P6
Automatika P6 su LCD pultu. 
Galimybė valdyti 1 arba 2 tenais iki 
1kWt kiekvienas.
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POPULIARIAUSI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

Sutartinių ženklų aprašymas

M1–tiekimo ventiliatorius
M2–šalinimo ventiliatorius
S1–lauko oro temperatūros daviklis
S2–tiekiamo oro temperatūros daviklis
S3–šalinamo oro temperatūros daviklis
К1, К2, К3–šilumokaičiai
F1–šalinamo oro filtras
F2–tiekiamo oro filtras
Ек–el. šildytuvas*
DP1–filtro užteršimo daviklis
CO2–daviklis CO2*
FA–priešgaisrinės signalizacijos daviklis*

* komplektuojamas pagal užsakymą

STATINIO SLĖGIO GRAFIKAS ŠILUMOS NAUDINGUMAS

* patalpos temperatūra +22 0C, 20% santykinė drėgmė

AKUSTINĖS CHARAKTERISTIKOS DB(A)

* 3m. atstumu nuo korpuso

TECHNINIAI DUOMENYS

PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Matmenys (mm) 940 x 940 x 450
Šilumos ir garso izoliacijos storis (mm) min 50
Masė (kg) 30
Nominalus įrenginio našumas (m3/h / Pa) 560/ 100
Maksimali įrenginio galia (Wt) 230
Minimali įrenginio galia (Wt) 42
Darbinė temperatūra (0C) от -35 iki +60
Ortakių diametras (mm) 160
Maitinimo kabelis, skersmuo / ilgis 3 * 1,5/2,5  

Filtras
tipas kasetiniai
filtravimo klasė M5/G4

Ventiliatoriai

nom. tinklo pasipriešinimas 114 Pa
statinis slėgis 752 Pa
oro kiekis 550 m³/h
maksimali galia 2*115 Wt
maitinimas 1~230 V

Šilumokaitis

entalpinis, membraninis, 3-jų pakopų
šiluminis naudingumas 82-95 %
drėgmės atgavimo iki 82 %
bendras šilumokaičio plotas 23,05 m2

PR-550V3(A+)

Iš atmosferos 52 Išmetamasi 66

Į patalpas 66 Iš patalpų 52

Korpusui 48 Į aplinką 38*

Lauke Po šilumokaičio*
Т (0C) Т (0C)
-23 13.9
-15 17.3
0 19,1

+30 22,3

ŠILUMOKAITOS 
PLOTAS

23,05 m2

Membraninis rekuperatorius su 3-jų pakopų 
entalpiniu šilumokaičiu. Įrenginio našumas: 560m3/h 
prie 100 Pa; Efektyvumo klasė: A+; Variklių galia: 
115Wt; . Šilumokaičių plotas: 23,05kv.m.; Šilumos 
efektyvumas: 84-95%;  EC Ventiliatoriai; Filtravimo 
klasė M5/G4; Yra galimybė pajungti papildomą 
anglies/HEPA filtrą; Garso lygis: 48dB(A);  Gabaritai: 
940x940x450mm; Svoris: 30; Yra galimybė montuoti 
stačiai, gulsčiai ar kabinti. Galima montuoti ant 
stogo, balkone ar kitoje Jums patogioje vietoje. 
Dėl daugiapakopės konstrukcijos, įrenginys pasižymi 
dideliu atsparumu šalčiui.

PR-550V3(А+)-P1 Rankinis valdymas P1. Be 
pašildymo.  

PR-550V3(А+)-P6 Automatika P6 su LCD pultu. 

PR-550V3(А+)-P6 Automatika P6 su sensoriniu pultu. 
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PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Sutartinių ženklų aprašymas

M1–tiekimo ventiliatorius
M2–šalinimo ventiliatorius
S1–lauko oro temperatūros daviklis
S2–tiekiamo oro temperatūros daviklis
S3–šalinamo oro temperatūros daviklis
К1, К2, К3–šilumokaičiai
F1–šalinamo oro filtras
F2–tiekiamo oro filtras
Ек–el. šildytuvas*
DP1–filtro užteršimo daviklis
CO2–daviklis CO2*
FA–priešgaisrinės signalizacijos daviklis*

* komplektuojamas pagal užsakymą

STATINIO SLĖGIO GRAFIKAS ŠILUMOS NAUDINGUMAS

* patalpos temperatūra +22 0C, 20% santykinė drėgmė

AKUSTINĖS CHARAKTERISTIKOS DB(A)

* 3m. atstumu nuo korpuso

TECHNINIAI DUOMENYSPOPULIARIAUSI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

Matmenys (mm) 940 х 940 х 600
Šilumos ir garso izoliacijos storis (mm) min 50
Masė (kg) 42
Nominalus įrenginio našumas (m3/h / Pa) 721/ 100
Maksimali įrenginio galia (Wt) 330
Minimali įrenginio galia (Wt) 55
Darbinė temperatūra (0C) от -35 iki +60
Ortakių diametras (mm) 200
Maitinimo kabelis, skersmuo / ilgis 3 * 1,5/2,5  

Filtras
tipas kasetiniai
filtravimo klasė M5/G

Ventiliatoriai

nom. tinklo 
pasipriešinimas 126 Pa

statinis slėgis 569 Pa
oro kiekis 700 m³/h
maksimali galia 2*165 Wt
maitinimas 1~230 V

Šilumokaitis

entalpinis, membraninis, 3-jų pakopų
šiluminis naudingumas 82-95 %
drėgmės atgavimo iki 82 %
bendras šilumokaičio 
plotas 33,46 m2

PR-700V3(A+)

Iš atmosferos 53 Išmetamasi 68

Į patalpas 68 Iš patalpų 53
Korpusui 52 Į aplinką 41*

Lauke Po šilumokaičio*
Т (0C) Т (0C)
-23 13.9
-15 17.3
0 19,1

+30 22,3

ŠILUMOKAITOS 
PLOTAS

33,46 m2

Membraninis rekuperatorius su 3-jų pakopų 
entalpiniu šilumokaičiu. Įrenginio našumas: 721m3/h 
prie 100 Pa; Efektyvumo klasė: A+; Variklių galia: 
165Wt; . Šilumokaičių plotas: 33,46kv.m.; Šilumos 
efektyvumas: 82-95%;  EC Ventiliatoriai; Filtravimo 
klasė M5/G4; Yra galimybė pajungti papildomą 
anglies/HEPA filtrą; Garso lygis: 46dB(A);  Gabaritai: 
940x940x600mm; Svoris: 42kg; Yra galimybė 
montuoti stačiai, gulsčiai ar kabinti. Galima montuoti 
ant stogo, balkone ar kitoje Jums patogioje vietoje. 
Dėl daugiapakopės konstrukcijos, įrenginys pasižymi 
dideliu atsparumu šalčiui.

PR-700V3-P1 Rankinis valdymas P1. Be pašildymo.  

PR-700V3-P6 Automatika P6 su LCD pultu. Be 
pašildymo.

PR-700V3-F1,2-P6
Automatika P6 su LCD pultu. Galimybė 
valdyti 1 arba 2 tenais iki 1kWt 
kiekvienas.



UŽRAŠAMS

Bukletas išleistas - 2020 m. lapkričio mėn.  VER. 3.1

Svarbu.
Visa medžiaga, esanti šiame vadove, yra intelektinė įrenginių gamintojos - grupės «Alliance Effecter» – nuosavybė. 
Bet koks kopijavimas ir/ar naudojimas komerciniams tikslams be rašytinio gamintojos sutikimo draudžiamas.


