Ventilatsiooniseade, mis tagab aastaringselt
energiasäästliku õhuvahetuse
Puudulik ventilatsioon on tänapäeval suur probleem. Valesti
ehitatud ja liiga õhutihedad majad sunnivad meid tihti
värske õhu saamiseks ruume tuulutama. Tuulutamisega
sissetulev värske õhk on külm ning vajab soojendamist,

mis omakorda on kallis. Lisaks mõjutavad sisekliimat
lõhnad, radoon, hallitus ja suits. Probleemi aitab lahendada
Mitsubishi Electric ventilatsiooniseade, mis ventileerib
ruume suletud akendega!
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Kodu sisekliimat ja tervist võivad mõjutada mitmed
erinevad tegurid, näiteks lõhnad, hallitus, õietolm,
radoon. Sageli on puuduliku ventilatsiooni märgiks
akendele tekkiv kondensatsioonivesi. Mitsubishi
Electricu ventilatsiooniseadmed parandavad sisekliimat
energiatõhusalt, soojustagastuse efektiivsusega kuni
85% soojusenergiast. Seadmed on kompaktse disainiga
ja sulanduvad kenasti kodusesse keskkonda ning tänu
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radooni, niiskust...
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mürasummutusele töötavad väga vaikselt. Kõik selleks, et
Sind mitte segada! Meie ventilatsiooniseadmed suudavad
ventileerida kuni 80 m² suurust ruumi. Paigaldus on
väga lihtne, ventilatsioonitorude jaoks tuleb seina sisse
puurida paigaldusava. Üks ava VL-50 mudeli puhul ja
kaks ava VL-100 mudeli puhul. Paigaldamine võtab aega
ainult paar tundi ja osavate kätega kliendid saavad meie
ventilatsiooniseadme paigaldamisega täiesti ise hakkama.
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Kompaktsed seadmed
Meie väikestel ventilatsiooniseadmetel on elektripistik, tänu
millele saab seadme hõlpsalt vooluvõrku ühendada ilma
elektrikut kutsumata. Lisaks on meie soojustagastusega
ventilatsiooniseadmed töökindlad ja pika kasutuseaga,
mis annab võimaluse ventileerida ruume pika aja jooksul
ilma soojust välja laskmata.

Meie väikeseid ventilatsiooniseadmeid on kerge kasutada.
Seadmetel on kolm funktsiooni, mida saab reguleerida
lihtsa tõmbelülitiga.
Üks tõmme – sisselülitamine väiksel kiirusel
Kaks tõmmet – suur kiirus
Kolm tõmmet – seadme väljalülitamine
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Arvutusnäite aluseks on VL-100U5-E, ventilaatori väike kiirus.
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Tänu kõigest 15 dB müratasemele on VL-50 üks
vaiksemaid turulolevaid ventilatsiooniseadmeid.
Seadme paigaldamine on lihtne, sest seina sisse
on vaja ainult ühte paigaldusava. Võid seadmega
asendada olemasoleva värske õhu sissetõmbeava.
VL-50 soojustagastuse efektiivsus on kuni 85% ja
see kasutab kõigest 4 W energiat, mis on vähem, kui
kulub mobiiltelefoni laadimisele. Lisaks on võimalik
valida, kas paigaldada seade horisontaalselt või
vertikaalselt, et see paremini Sinu koju sobiks.

VL-100 paigaldamiseks tuleb seina sisse puurida kaks
paigaldusava. VL-100 on võimsam mudel ja suudab
ventileerida kuni 80 m² suurust pindala, mida on
oluliselt rohkem kui VL-50 võimaldab. Seetõttu on VL100 täiuslik valik, kui soovid sooja õhku välja laskmata
tuulutada suuremaid pindu, näiteks suvilat, keldrit või
garaaži.
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Max kiirusel
Min kiirusel
HORISONTAALNE
PAIGALDUS

ca 40 m2
ca 12 m2
VERTIKAALNE
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ca 80 m2
ca 45 m2
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