VENTO EXPERT DUO A30 W
VENTILAÇÃO INDI VIDUAL COM
RECUPERAÇÃO DE CALOR E CONTROLO DE
HUMIDADE E HiFi

VENTILAÇÃO COM NOME

:)283)ǀǈǓǆǄ(93%;
Caraterísticas
Gestão equilibrada de energia, economia da
insuflação e exaustão, ventilação individual de
quartos, salas, cozinha e casas de banho.
Recuperação de calor que minimiza as perdas
devidas à ventilação.
Controle da humidade e renovação do ar
interior criam um ambiente acolhedor
Comunicação Wi-Fi entre várias unidades de
ventilação de espaço único para
funcionamento coordenado
Controlado por smartphone, Android, iOS ou
tablet.

VENTILAÇÃO INDIVIDUAL COM RECUPERAÇÃO DE CALOR

Caudal:
até 30 m³/h
8 l/s
Eficiência de
recuperação: até 85 %
Potência:
de 2.17 W
Nível de ruído
de 24 dBA

Design

Painel decorativo
Acumulador cerâmico de
energia (recuperador)

Separador de ar
Conduta de ar

Capuz de ventilação
exterior

Ventilador reversível

Botão ON/OFF

Filtros G3

3 botões de velocidade
Modo de ventilação
Seleção de velocidade e botão OFF

Modo de regeneração de calor

Modo de recuperação de calor

Temporizador "Noite":
velocidade mínima (8 horas)

Modo de ventilação

Temporizador "Festa:"
velocidade máxima ( 4 horas)

Interruptores de
funcionamento

Recuperadorera
Uma das melhores
eficiências de
recuperação do
mercado devido à
inovadora estrutura
hexagonal das células
do recuperador

Wi-Fi integrado para
comunicação sem fios
entre unidades e
controle de dispositivos
Android ou iOS

Nomenclatura
CÓ Åo

Ventilador

Conduta de ar

Caudal nominal ϰËώϥ°ϱ

Modificação

ÓÌíâÓÅo

VENTO Expert

(93 2 ventiladores

A: Conduta de ar circular
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1

; Controlo wireless
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VENTILAÇÃO INDIVIDUAL COM RECUPERAÇÃO DE CALOR

Recuperação de calor e umidade
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO NO INVERNO
+20 °C

Fase 1 (70 segundos)

-7 °C

EXTERIOR

INTERIOR

+17 °C

-10 °C

Um ventilador fornece ar novo e frio do exterior que passa no
recuperador de calor cerâmico onde extrai o calor e a humidade
acumulados.
Ao mesmo tempo, outro ventilador extrai o ar viciado quente do
interior que flui através da outra parte do recuperador de cerâmica
onde deposita o calor e a umidade..

+17 °C

INTERIOR

Fase 2 (70 segundos)

-10 °C

EXTERIOR

+20 °C

-7 °C

A cada 70 segundos de funcionamento, os ventiladores alternam o
sentido de rotação e a circulação do ar é invertida

ÓÌíâÓÅ
O controle do modo de operação da unidade é realizado por meio do
smartphone, do painel de controle do sensor localizado no
envólucro da unidade ou de um controle remoto.
Estas unidades de ventilação podem ser
conectadas por Wi-Fi. O aplicativo Blauberg
Vento para dispositivos Android ou iOS está
disponível no Google Play e na App Store.

VENTO Expert DUO A30-1 W

sDcJăß âíhJͳͰЄͱt pode ser conectado a um laptop
(computador portátil) para configurações avançadas:
VENTO Expert A50-1 W

• Cæí âÓâæÅý (Principal e secundário)Ϥ
• Conexão através de um router Wi-Fi ou diretamente de um
smartphone

sDcJăß âíhJͳͰЄͱt pode operar como unidade independente,
ou pode ser conectado a outras unidades numa casa e ser controlado
com uma unidade mestre. Neste caso, somente a unidade mestre recebe
o sinal do controlo remoto.
sDcJăß âíhJͳͰЄͱt está equipado com um sensor de umidade
para controle de umidade interna. Se o valor da umidade for superior
ao valor regulado, o Vento Expert aumentará a velocidade do
ventilador independentemente das outras unidades no sistema.

RECUPERAÇÃO DE CALOR- REGULAÇÃODE HUMIDADE
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VENTILAÇÃO INDIVIDUAL COM RECUPERAÇÃO DE CALOR

Montagem
sDcJăß âí͵ͰЄͱt devem ser instalados em salas de estar, em
quartos, enquanto o sDcJăß âíhJͳͰЄͱt devem ser
instalados nas cozinhas, casas de banho e despensas

Estas unidade de ventilação foram concebidas para instalação em
orifícios feitos nas paredes exteriores dos edifícios

VENTO Expert

Varanda

VENTO Expert
Sala

Sala

sDcJăß âí͵ͰЄͱt

VENTO Expert
Circulação

C.Banho
Sala

VENTO Expert

VENTO
Expert
DUO

Cozinha

VENTO
Expert
DUO
sDcJăß âíhJͳͰЄͱt
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VENTO Expert DUO A30-1 W
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