
VENTILĀCIJAS IEKĀRTA 

Enerģijas taupīšana
Samazina siltuma 
zudumus, uzsildot
ienākošo gaisu.

Svaigs gaiss
Vienlaicīga gaisa 
padeves/izplūdes 
funkcija nodrošina 
efektīvu ventilāciju.

Klusa darbība
Aprīkots ar skaņas 
izolāciju klusākai 
darbībai.

Vienkārša 
uzstādīšana
Vienkārša uzstādīšana, 
pietiek ar 2 izurbtiem 
caurumiem sienā.

Stilīgs dizains
Izstrādāta, lai atbilstu 
jebkādam interjeram.

Izejošais 
gaiss

Izejošais 
gaiss

Gaisa
nosūce
Gaisa
nosūce

Gaisa
pieplūde
Gaisa
pieplūde

Ienākošais
gaiss

Ienākošais
gaiss

Lossnay VL-100U5-E ventilācijas iekārta lieliski iederas visu veidu ēkās un telpās – 
dzīvokļos, mājās, pagrabos, garāžās. Tā ir īpaši piemērota ēkām ar augstu radona 
koncentrāciju, kā arī mazām konferenču telpām bez ventilācijas. Mitsubishi Electric 
ventilācijas iekārta ir risinājums svaiga gaisa iegūšanai, neatverot logu. Samazināsiet 
siltuma zudumus un jūs ietaupīsiet līdz pat 80% enerģijas.

VL-100U5 - E

www.eco-innovations.lv



Darbība ziemā Darbība vasarā

Smacīgais, silts  gaiss
(iekštelpu gaisa atgriešanās)

Svaigs, silts gaiss
(gaiss iekštelpās)

Svaigs, auksts gaiss
(āra gaiss)

Smacīgs, auksts gaiss
(izplūdes)

Sastāvējies vēss gaiss
(iekštelpu gaisa atgriešanās) 

Svaigs, vēss gaiss
(gaiss iekštelpās)

20°C

16°C

0°C

4°C

21°C

23.8°C

35°C

32.2°C

Modeļa apraksts VL-100U5-E
Gaisa plūsma (m

Patērējamā jauda V

3/h)                    min-max 60 – 105

Trokšņu līmenis (dbA)*                min-max 25 – 37

15 – 31

-10°C ~ +40°C

Rekuperācijas efektivitāte pēc temp. (%) 80 – 73
Instalēšanas informācija

Svars (kg) 7,5
Izmēri (mm)                           platums
                                                    dziļums
                                                    augstums

620 
200 
265

Elektrības piegāde (V) 220-240/1/50Hz
Drošinātājs (A) 6
Kanālu izmērs sienā (mm)

Garantētā darbība

2 x 75 (79)

* Mitsubishi Electric patur tiesības veikt izmaiņas, kā arī iespiedkļūdu labojumus.
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Smacīgs karsts gaiss
(izplūdes)

Svaigs karsts gaiss
(āra gaiss)

(Iekārtas izmēri, mm)

226

12

PRIEKŠĒJAIS PANELIS
 (ATVĒRTS)

PRIEKŠĒJĀ PANEĻA LĀPSTIŅA
 (IESLĒGTS - HORIZONTĀLI)

PRIEKŠĒJĀ PANEĻA LĀPSTIŅA
 (IZSLĒGTS - VERTIKĀLI)

PRIEKŠĒJAIS PANELIS
 (AIZVĒRTS)
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no 50 līdz 550

Iekārtas ventilatora darbības ātrums – zems

Kopējā siltuma apmaiņas koncepcija.

Izplatītājs:


