Proizvajalec: Aldes
Uvoznik:
DIEM d.o.o.; Ulica ob hrastih 8; 1291 Škofljica
Tel.: 01 3666 698

PODROČJE UPORABE
 Povezana centralna rešitev očiščenja zraka z rekuperacijo
toplote za posamezna stanovanja in manjše hiše.
 Obnovi notranji zrak in filtrira dohodni sveč zrak

OPIS
®

 Dve verziji: InspirAIR Home SC Classic,
®
InspirAIR Home SC Premium.
 Dve izvedbi: (leva / desna)
 Dve namestitvi: horizontalna na strop ali vertikalna na steno
3
3
 Največji pretok zraka: 240 m /h pri 100 Pa, 200 m /h pri 200
Pa.
 Z možnostjo štirih vrst regulacije:
- konstanten pretok zraka (samo-uravnotežen),
- konstantna hitrost,
- spremenljiv pretok zraka glede na CO2 (0-10 V vhodni),
- konstanten tlak (upravljanje glede na vlažnost)
 4 možne hitrosti z načini: Počitnice, Dnevni, Kuhanje in Gosti.
 Povezovanje:
- 0 – 10 V za notranji senzor kvalitete zraka (CO2)
- Modbus za hišno povezavo,
- Aldes IBus (za BCA Bus, Bahia Curve Bus, itd.),
TM
- AldesConnect aplikacija za pametne telefone (le pri
®
InspirAIR Home SC Premium).
 Namestitveni vmesnik:
®
- Klasična tipkovnica (InspirAIR Home SC Classic),
®
- Srce (InspirAIR Home SC Premium).
 Namestitveni vmesnik:
- 2-hitrostni daljinski upravljalnik (Stikalo)
- 3-hitrostni daljinski upravljalnik
- 4-hitrostni daljinski upravljalnik,
TM
- AldesConnect aplikacija za pametne telefone (le pri
®
InspirAIR Home SC Premium).
 Filtracija:
- Izpušni zrak: 1 Filter za prah (standard)
®
- Svež zrak: 1 Filter za cvetni prah (InspirAIR Home SC
Classic),
®
1 Filter za fine delce (InspirAIR Home SC
Premium).
1 Filter za bakterije kot dodatek
- Aktivna filtracija pri by-pass načinu.
 100% by-pass (standardno).
 Toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom in energetsko
učinkovit motor.
 Priključki: 4 x D160 mm
 Montaža v ogrevanem prostoru.
 Zaščita pred zmrzaljo z uravnoteženjem pretokov zraka
(standardno) in z BCA Bus pred-gretjem zraka (dodatek)
 Naprava je zasnovana in izdelana v Franciji.
 2 leti garancije.

OPIS
AldesConnect

TM

TM

- AldesConnect aplikacija za pametne telefone z operacijskim
®
sistemom Android in iOS (le pri InspirAIR Home SC Premium).
- Funkcije: spremljanje kvalitete notranjega zraka, nadzor hitrosti
ventilacije, upravljanje, stanje filtrov.
TM
- Deluje s klasično verzijo z dodatkom AldesConnectBox

4-hitrostni multi-funkcijski žični daljinski upravljalnik
- LCD ekran z belo osvetlitvijo (60×60 mm),
- 3 upravljalne tipke
- 1 začetni zaslon in 1 informacijski zaslon,
-

4 hitrosti: Počitnice, Dnevni, Kuhanje in Gostje,

- Uporabniški in namestitveni vmesnik.

3-hitrostni žični daljinski upravljalnik
-

Vgrajen žični daljinski upravljalnik,
Združljiv s standardno električno podporo,
2 tipki in 5 LED lučk,
3 hitrosti: Dnevni, Kuhanje in Gostje
Material: bel ABS,
Uporabniški in namestitveni vmesnik.

2-hitrostni žični daljinski upravljalnik
-

Vgrajena žična tipka,
Združljiv s standardno električno podporo,
2 hitrosti: Dnevni in Kuhanje,
Material: bel ABS,
Uporabniški vmesnik.

OPIS
1 – Zaključni pokrov
 Kovinski zaključni pokrov in okvir za zakritje naprave ob
montaži na strop ali steno.
2 – 2 v 1 razdelilna komora (dovod/odvod zraka) za
Optiflex cevi
3 – Pokrov (maska) razvoda
 Dekorativna teleskopska pločevinasta maska: za montažo
nad napravo, za zakritje dovodnih in odvodnih cevi.
4 – Obešalni nosilec (standard ali premium verzija)
5 – Spojni kos D160 (plastični ali pocinkan)
6 – Ekskluzivna Aldes filtracija
 Filtri za prah, fine delce, bakterije in cvetni prah
Ostala dodatna oprema
®
InspirAIR Home je kompatibilen tudi z naslednjimi dodatki:
TM
7 – AldesConnectBox
8 – CO2 senzor
9 – BCA bus ogrevana tuljava za predgretje, kuhinjski ventil
nastavljiv glede na vlago
10 – Bahia Curve Bus ventil.

DIMENZIJE (mm) - TEŽA

Električni podatki

Napajanje: 230 V – 50 Hz enofazni,

Stopnja zaščite IPX2, razred I.
®
InspirAIR Home SC240:

Maks. tok: 1.75 A

Maks. moč: 183 W
®
InspirAIR Home SC371:

Maks. tok: 2 A

Maks. moč: 234 W






Vertikalna montaža na steno ali horizontalna na strop. Montaža na tla je prepovedana.
®
Nosilec za stensko montažo priložen k napravi InspirAIR Home SC Premium.
Odtok kondenzata s priklopom na PVC cev Ø 32.
Ø 160 mm priključki s tesnilom.
 Naprava mora biti nameščena v izolirano sobo, zaščiteno pred zmrzaljo. Za doseganje optimalnih izkoristkov InspirAIR® Home
SC240, priporočamo montažo v ogrevanem prostoru.

Opis
 Grafični prikazovalnik s šestimi gumbi in s črno belim OLED zaslonom,
 Svetlobni obroč.
Funkcije dostopne monterju in končnemu uporabniku:
 Izbira jezika (Fr, En, De, Nl, It, Sp),
 Izbira načina udobja: (samodejen, prednost k ogrevanju ali hlajenju),
 Izbira funkcije svetilnega obroča (v pripravljenosti, utrip na stopnjo
prezračevanja, različne barve glede na kvaliteto zraka),
 Izbira časovnika za zamenjavo filtrov (3, 6, 9 ali 12 mesecev),
 Izbira temperature udobja.
 Prikaz stopnje zamašitve filtrov,
 Ponastavitev časovnika za zamenjavo filtrov.
Funkcije dostopne monterju:
 Izbira načina regulacije: konstanten pretok zraka (samo-uravnotežen),
konstantna hitrost, spremenljiv pretok zraka odvisen od signala 0-10 V,
konstanten tlak (nadzor glede na vlago).
3
 Prilagoditev glede na pretok zraka (m /h ali l/s), hitrost (%) ali tlak (Pa),
odvisno od izbranega načina delovanja,
 Prilagoditev neravnovesja (dovod zraka / ponovno kroženje zraka),
 Izbira časovnika za 0, 2 in 3 hitrostni časomer,
 Montažna revizija: prikaže izbran način delovanja, vrednost neravnovesja,
stopnjo zamašenosti filtrov, priključeni dodatki, serijska številka, ipd…
 Prikaz kod napak.

Opis
 Vmesnik s sedmimi tipkami, tremi LED lučkami.
Funkcije:
 Izbira načina regulacije: konstantna hitrost, konstanten
pretok zraka (samo-uravnotežen) in spremenljiv pretok
zraka glede na CO2,
3
 Prilagoditev glede na pretok zraka (m /h) ali hitrost (%),
odvisno od izbranega načina delovanja,
 Prilagoditev neravnovesja (dovod zraka / ponovno
kroženje zraka)
 Več funkcij s 4-hitrostnim daljinskim upravljalnikom.

 100% by-pass
 Upravljanje by-pass lopute se izvaja samodejno glede na spodnje grafe.
 Če je aktiviran samodejni način, je detekcija toplega ali hladnega načina samodejna preko analiz zunanjih temperaturnih pogojev.

