
LED-vadības panelis
PEHA-programmatūra

FOCUS 200
KOMPAKTA VENTILĀCIJAS IEKĀRTA AR REKUPERĀCIJU 
FOCUS F 200 AR MITRUMA ATGUVI
• MADE IN GERMANY •

IEKĀRTAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ventilācijas iekārta focus 200 uzstādāma kontrolētas ventilācijas nodrošināšanai ēkās ar aptuveni  60 līdz 200 m³/h lielu gaisa 
apmaiņas daudzumu un tā ir aprīkota ar augstas efektivitātes pretplūsmu-kanālu siltummaini (Eiropas patents). Tās kompaktais di-
zains – ir pieejama labā vai kreisā versija– nodrošina vieglu uzstādīšanu un efektīvu gaisa vadu uzstādīšanu. Ventilācijas iekārtu var 
izmantot visām dzīvojamām telpām ar kopējo platību līdz 150 m².
Standarta siltummaini var nomainīt pret membrānu - mitruma siltummaini, kas atgūst  lielu daļu mitruma, kas tiek nosūkts no telpas 
uz iekārtu. Sērijveida gaisa nosūces un pieplūdes filtri atbilst G4 filtru klasei.  Pēc izvēles āra pieplūdes gaisu iespējams attīrīt ar F7 
ziedputekšņu filtru.  Iekārtas ietvars ir izgatavots no krāsota metāla loksnēm. iekārtas iekšpuse ir izgatavota no augstas kvlaitātes 
poliuretāna, kas nodrošina labu skaņas un siltuma izolāciju.
Kā iekārtas vadības mehānisms tiek piedāvāts TFT- skārienjūtīgs krāsu panelis ar ērtu vadības sistēmu optimālai iekārtas vadībai vai 
arī vajadzībām piemērota LED vadības pults.  

Šī iekārta pateicoties gan firmas PAUL siltummaiņa patentam, gan arī konstantas plūsmas ventilatoriem un TFT krāsu skārienjūtīgam 
panelim, atbilst visaugstākajām energoefektivitātes un iekārtu darbības vadības komforta prasībām.

Inteliģento universālo kontroli raksturo šādas funkcijas:
	 •		 Ventilācijas	režīmi:	OFF,	ABSENT,	STEP	1,	STEP	2,	STEP	3	*
	 •		 Ventilācijas	režīmi:	OFF,	ABSENT,	STEP	1	līdz	STEP	7	**
	 •		 „tikai		pieplūde“	vai		„tikai	nosūce“	**	(„tikai	nosūce“	var	izmantot	tikai	ja	nedarbojas	kamīns)
	 •			 Katrs	ventilatora	režīms	ir	individuāli	programmējams	ar	1%	soli	(60–200	m³/h)	*
	 •			 Nedēļas	laik	programmas	iestādīšana	*
	 •			 Automatiskā	vadības	sistēma	gaisa	kvalitātes	kontroles	sensoriem*
	 •		 Filtru	darbības	ilguma	kontrole
	 •		 Pretsala	aizsardzības	regulēšāna	(ieskaitot	gaisa	piesildītāju	izmantojot	silto	ūdeni))
	 •		 Dīkstāves	jauda	<	1	W

	 	 *	kontroles	funkcijas	tikai	TFT	skārienjūtigam	panelim
	 	 **	kontroles	funkcijas	tikai		LED	kontroles	panelim

Papildus aprīkojums (papildus moduļi)
	 •		 Ārejā	elektriskā	piesildītāja,	pirms	iekārtas,	vadība	
	 •		 Apkures	gaisa	piesildītāja,	pēc	iekārtas,	vadība
	 •		 Zemes	siltummaiņa	elektriskā	vārsta	vadība

AR MITRUMA 

ATGUVI

TFT-skārienjūtīgs krāsu panelis
(papildus aprīkojums)
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        Ventilācijas iekārta:

    Siltuma atguve:
		(efektīva):	91%	1)

Elektroenerģijas	patēriņa	efektivitāte:		0,31	Wh/m³
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Dr. Wolfgang Feist

1)	atšķirīgi	rādītāji	var	rasties	no	dažādiem	pārbaužu	veidiem	un	gaisa	apmaiņas	daudzumiem



pielietošana

SIA	“ARTIVA”	oficiālais	“PAUL	Wärmerückgewinnung	GmbH”	pārstāvis	Baltijas	valstīs	un	Krievijas	Federācijā.	
Adrese:	Sila	iela	9,	Rīga,	LV-1057,	Latvija,	Tālr./fakss:	+	371	67261122;	mob.tālr.:	+	371	2	9252882,	+371	2	9116116.	
e-pasts:	info@artiva.lv;	www.artiva.lv

PAUL	siltuma	rekuperācijas	iekārtas	ir	apbalvotas	ar	Vācijas	Federatīvās	Republikas	un	Saksijas	
brīvvalsts	Inovāciju	balvām,	ar	Vācijas	vides	aizsardzības	balvu	(Eiropas	konkurss),	atzīta	par	
gada	labāko	produktu	un	apbalvotas	ar	Vides	–	Oskara	balvu.	
PAUL	siltuma	rekuperācija	piedāvā	iekārtas	kontrolētai	telpu	vēntilācijai,	kas	sasniedz	līdz	pat	
99%	augstu	lietderīgās	darbības	pakāpi	un	tādējādi	ir	ceļa	rādītāji	šajā	nozarē.	
Mūsu	vadmotīvs	ir	-	„Jaunas	idejas	vēntilācijā”	–	par	svaigu,	veselīgu	gaisu	dzīvojamās	telpās,	
iegūstot	to	ar	enerģiju	taupošas	tehnikas	palīdzību,	lai	saglabātu	pasauli.	

·	Vides	balva
·		Inovāciju	balva
·		Eiropas	un	Vācijas	patenti
·		Gada	produkts
·		Pirmā	pasīvajai	mājai	piemērotā	siltuma	
rekuperācijas	iekārta	
·		Vides	–	Oskara	balva
·		INTEC-balva	Saksijā

Izmēri:		 H	x	P	x	DZ	(mm):	542	x	752	x	355

Uzstādīšana:	 •		 horizontāli	montējams	uz	sienas
	 •		 horizontāli	uz	montāžas	rāmja

Uzstādīšanas vieta: Siltā telpā, vēlams > 10 °C

Pieslēgumi: 4 gaisa vadi Ø 125 mm 

Kondensāta	novadīšana:	 Pieslēgums		1¼“

Materiāls: Karkass:
 Krāsots cinkots lokšņu tērauds,   
 siltumizolācija bez aukstuma tiltiem
 Siltummainis:
	 •	 Polistirols	(Pretplūsmu-kanālu	
      siltummainis, PAUL patents)
		 •	 Sāls	jonu	memebrāna	(siltummainis	pēc		
   izvēles)

Svars: 25 kg

Filtri:	 Gaisa	pieplūde:	G4	vai	F7	(Ziedputekšņu)
 Gaisa nosūce: G 4

Elektrības	pieslēgums:	 230	V,	50	Hz,	gatavs	pieslēgumam	pie		 	
 kontaktligzdas 

Kabeļu	garums:	 •	 Elektrības	kabelis	(230	Vac):	2	m
	 •			CAT-5	-	Kabelis:	1.5	mr	

Vadība: Universāls vadības mehānisms

Aizsardzība: IP 40 

Ventilatori: EC radiālie ventilatori ar integrētu   
 elektroniku, V-konstants regulējums

 
Gaisa apmaiņas daudzums/ Tabula 1: Izvēlētie darbības parametri
ārējais spiediens/enerģijas
patēriņš:  

 

  

Siltuma	atguve:	 līdz	93%	

Skaņas spiediena līmenis
saskaņā	ar	DIN	EN	ISO	3744
(no	3m	attāluma)

 

Darbības	ierobežojumi:	 Pielietojams	no	-25	°C	līdz	40	°C

Aizsardzība	pret	salu:	 •		 pretsala	aizsardzība
	 •	 ārējs	pretsala	sildītājs	(izvēle)	vai
	 •	 zemes	siltumsūknis

Gaisa	papildus	apsilde:	 •		 Siltā	ūdens	kanāla	sildītājs		
	 •	 elektriskais	kanāla	sildītājs
  (abos gadījumos ārēja iekārta)

focus 200 TECHNICAL DATA
Piedāvātie varianti:

Nosūce

IzplūdePadeve

Pieplūde

Att.	1:	iekārtas	versija	„KREISĀ“	

Diagramma 1: gaisa apmaiņas daudzums/ ārejā spiediena līkne
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Att.	2:	iekārtas	versija	„LABĀ“	

KREISĀ	versija

Att	3:	kondensāta	novadīšanas	pieslēgums	KREISĀ	iekārtas	versija

Att	3:	kondensāta	novadīšanas	pieslēgums	LABĀ	iekārtas	versija

LABĀ	versija

Gaisa apmaiņas 
daudzums
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Spiediens
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Enerģijas 
patēriņš
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85 44 20

83 69 24

207 104 90
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155 30

200 24


