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Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Rekuperator o trwa ej i ergonomicznej budowie, bardzo przyjazny 

w eksploatacji.

Wyj tkowo zwarta i kompaktowa konstrukcja pozwala na korzystanie 

z urz dzenia bez potrzeby zakupu dodatkowych elementów jak np. 

sterownik, filtry czy bypass.

Celowe wykorzystanie kana ów o rednicy Ø 150 lub Ø 200 mm ob-

ni a pr dko ci strumieni powietrza, a co za tym idzie poziom ha asu 

systemu, równocze nie ograniczaj c do minimum pobór mocy wen-

tylatorów. Mo liwo  monta u praktycznie w ka dej pozycji! 

Zastosowanie produktu: domy jednorodzinne, mieszkania, obiekty 

komercyjne o kubaturze do: 400 m3/600 m3.

Opis technicznyOpis techniczny
Nowoczesna konstrukcja obrotowych przy czy kana owych zapew-

nia szybki i wygodny monta  oraz obni a opory hydrauliczne syste-

mu, co w powi zaniu z uk adem kana ów Ø150 lub Ø 200 mm oraz 

niskoenergetycznymi wentylatorami jednostki z silnikami najnowszej 

generacji EC/DC-komutowanymi elektronicznie (pobór mocy: min. 

14 W, maks. 163 W dla RM290 MIDI) oraz inteligentnym i bardzo ela-

stycznym systemem sterowania wp ywa na wysok  niezawodno

i niski koszt eksploatacyjny uk adu rekuperacji.

Zalety
Rozbudowany system regulacji pozwala na zoptymalizowanie punk-

tu pracy urz dzenia przy jednoczesnym obni eniu poziomu ha a-

su ca ego systemu. 

atwa mo liwo  dostosowania pracy jednostki do indywidualnych 

potrzeb u ytkownika. 

Wysoka energooszcz dno  do 90%.

Bardzo cicha praca: 19 dB (A).

Zautomatyzowana funkcja bypassa letniego i systemu odszrania-

nia oraz „opcja kominkowa”. 

atwo dost pne filtry zmywalne EU3. 

Odporno  na korozj .

Mo liwo  podwieszania, monta u na ciennego lub pod ogo-

wego.

Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe
RekuMINDER jest najnowocze niejszym systemem odzyskiwania 

ciep a, o wyj tkowej konstrukcji z polimeru ABS i kompozytu pianki 

poliamidowej. Jego prosta konstrukcja modu owa, czona poprzez 

zatrzaskiwanie, pozwala na szybki i atwy monta  oraz demonta

urz dzenia. Po zainstalowaniu rekuperatora, u ytkownik ma mo li-

wo  zdalnej regulacji za pomoc  wielofunkcyjnego panelu zdalnej 

regulacji z tygodniowym programatorem pracy. Filtr EU3 – dost pny 

bez otwierania obudowy.

RekuMINDER posiada certyfikaty: CE, LVD, EMC.
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Niskoenergetyczny rekuperator 
RekuMINDER midi290FB/maxi400FB

RekuMINDER midi 290          7422 z  netto

Kosztorys

RekuMINDER midi 290


