
Gaisa apstrādes iekārta ar siltuma
un mitruma atgūšanu



Ideāls risinājums jūsu mājai
Paaugstinoties māju energoefektivitātei un samazinoties norobežojošo konstrukciju gaisa caurlaudībai, pieaug risks, ka telpu gaisa 
kvalitāte pasliktinās un mitruma līmenis pieaug. Nepietiekamas gaisa apmaiņas dēļ esošais mitrums var negatīvi ietekmēt gan 
norobežojošās konstrukcijas, gan iemītnieku veselību. Optimālākais risinājums minēto risku samazināšanai ir gaisa apstrādes 
iekārta ar siltuma atgūšanu.

Gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu nodrošina efektīvu gaisa apmaiņu jūsu mājā. Ņemot vērā pieeaugošās māju energo-
efektivitātes prasības, ar dabisko ventilāciju vairs nav iespējams nodrošināt vēlamo komforta līmeni mājā. Gaisa apstrādes iekārta 
ar siltuma atgūšanu nepārtraukti rūpējas par gaisa apmaiņu ar svaigu un attīrītu gaisu. Piemēram, ziemā āra gaiss tiek sasildīts 
ar esošo telpas gaisu Futura iekārtā. Pateicoties F7 filtriem, gaiss tiek attīrīts no putekļiem, putekšņiem un citiem alergēniem. 

Ar gaisa apstrādes iekārtu iespējams veikt gaisa apmaiņu mājā, netverot logus. Protams, logus ir iespējams atvērt, kad vien 
vēlaties. Taču gadalaikos, kad vēlams ir saglabāt siltumenerģiju mājā, jūsu ģimene var baudīt svaigu gaisu, pateicoties pastāvīgai 
gaisa apmaiņai. Ar Futura gaisa apmaiņa tiek automātiski pielāgota, lai nodrošinātu optimālu gaisa kvalitāti, balstoties uz saņem-
to informāciju no CO2 sensoriem. Līdzība ar plaušām nav izvēlēta nejauši, gaisa apstrādes iekārta attēlo jūsu mājas plaušas, un tā 
darbojas tāpat - tā nodrošina gaisa apmaiņu dabiskā un automātiskā veidā.

Tirgū ir pieejamas daudz augstas kvalitātes gaisa apstrādes iekartas, kuras varat brīvi salīdzināt. Musu mērķis nav dot pārspīlētus 
solījumus, kā arī nenodarbojamies ar maģiju. Mēs vienkārši izmantojam fizikas likumus, lai bez piepūles kontrolētu jūsu iekštelpu 
gaisa kvalitāti. Tas padara mūsu Jablotron Futura enerģijas reģenerācijas bloku atšķirīgu tik daudzos veidos.

Váš dodavatel:

Nepārspējams elektroenerģijas 
patēriņš pat sala periodos 
 Futura darbojas pat spēcīga sala 
periodos bez priekšsildīšanas un 
vienmēr saglabājot līdzsvarotu 
ventilatoru darbību, kā arī nesamazi-
not tās maksimālo gaisa apmaiņas 
daudzumu. 

Izcila komplektācija
Standarta komplektācijā ir iekļauts 
viss nepieciešamais, vairāk kā citu 
ražotāju gaisa apstrādes iekārtām.

Ērta vadība

Futura var viegli vadīt ar sienas 
vadības paneli Alfa vai MyJABLOTRON 
mobilo aplikāciju.

Īsts komforts aukstās dienās bez 
pārmērīgas žāvēšanas

Iekārta automātiski uztur optimālu 
gaisa mitrumu telpās, izmantojot 
kontrolētu entalpijas siltummaini.

CoolBreeze

Papildu aprīkojums, dzesēšanas 
modulis, kas atdzesēs māju karstās 
vasaras dienās. 

Individuāla telpu 
vēdināšanan
 Pateicoties elektriski 
regulējamiem vārstiem 
VarioBreeze™, Futura 
piegādā svaigo gaisu tieši 
tik daudz, cik tas ir 
nepieciešams, nepalielinot 
gaisa plūsmu un elektro-
enerģijas patēriņu.

Autonomā ekspluatācija 

Iekārta automātiski pielāgo 
ventilācijas līmeni, balstoties 
uz CO2 sensoru datiem un 
paziņos, kad nepieciešams 
nomainīt filtrus.



CoolBreeze

Tehniskie parametri

rekuperācija

230 W

600 W

A+

91,8 %*

175 m3/h**

46 dBa*

50 Pa**

0,34 W/(m3/h)**

Saskaņā ar LVS EN 308  
Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1253/2014
Dzesēšanas jauda ir mainīga atkarībā no relatīvā mitruma un temperatūras starpības iekštelpās un ārpus tām.
Apkures jauda ir mainīga atkarībā no temperatūras starpības iekštelpās un ārpus tām.

*
**

***
***

Siltuma reģenerācijas sistēmas tips

Siltuma atgūšanas efektivitāte

Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP) kWh/(m2 .a) katrai piemērtotajai 
klimatiskajai zonai un katrai piemērojamajai ĪEP kategorijai

entalpijas siltummanis ar mitruma 
atgūšānas kontroliSiltummainis entalpijas siltummanis ar mitruma 

atgūšānas kontroli

rekuperācija

FUTURA L

320 W

700 W

A+

91,4 %*

245 m3/h**

46 dBa*

50 Pa**

0,33 W/(m3/h)**Patēriņš, lai uzsildītu 1m3/h

drenāžas caurule DN32, sifons drenāžas caurule DN32, sifons

230 V / 50 Hz, 10 A; strāvas vads

-19 ºC .. +45 ºC

1,5 kW - 3,8 kW / 4,9 kW***

835 x 995 x 522 mm

47 kg

2,26 / 1,81 / 7,63

47 / 92 / 21

Kondensāta izvads

Elektriskie savienojumi

Darbības diapazons bez priekšsildīšanas

Dzesēšanas / sildīšanas jauda pilnā komplektā (Futura un CoolBreeze), 
ieskaitot siltummaiņa siltuma atgūšanu

Ikgadējais elektroenerģijas patēriņš (kWh/m2 par elektroenerģiju gadā) 
katram klimata tipam (“vidēja”, “karsta”, “aukstā”) pie standartplūsmas

Ikgadējais siltuma ietaupījums (primārās enerģijas kWh/m2 gadā) 
katram klimata tipam (“vidēja”, “karsta”, “aukstā”) pie standartplūsmas

Izmēri (A x G x P)

Svars

230 V / 50 Hz, 10 A; strāvas vads

Vadības panelis ar integrētu CO2 sensoru, 
mobilā aplikācija MyJABLOTRON

Vadība Vadības panelis ar integrētu CO2 sensoru, 
mobilā aplikācija MyJABLOTRON

-19 ºC .. +45 ºC

1,7 kW - 4,4 kW / 4,9 kW***

835 x 995 x 522 mm

47,5 kg

2,20 / 1,75 / 7,57

47 / 92 / 21

Atsauces plūsma

Maksimālā jauda

Ventilatoru elektriskā jauda, t.sk. motora kontroles iekārta pie maksimālas plūsmas

Akustiskās jaudas līmenis

Atsauces spiediena starpība

50 - 250 m3/h 100 - 350 m3/hGaisa plūsma

FUTURA M

JEBKURAS ATKĀPES NO TEHNISKAJIEM DATIEM IR IEROBEŽOTAS.

1.  atdzesēs un samazinās mitruma līmeni svaigajā gaisā, neradot lieku siltumu;

2. patērēs nelielu enerģijas apjomu, lai atdzesētu gaisu un samazinātu mitruma līmeni.

Tehniski unikālajā risinājumā tiek izmantota (I) parastās iztvaicētāja dzesēšanas un (II) adiabātiskās dzesēšanas kombinācija ar 
kondensāta iztvaikošanu kontrolētajā entalpijas siltummainī. Tāpēc Futura un CoolBreeze komplekts sasniedz tādu pašu 
veiktspēju kā kondicionieri ar apmēram pusi no āra bloka izmēra = mazāks, klusāks un lētāks.

CoolBreeze var pilnībā aizstāt nepieciešamību pēc gaisa kondicionēšanas zema enerģijas patēriņa ēkās. Apkures režīmā 
CoolBreeze var nodrošināt 50-70% no nepieciešamās apkures pieprasījuma mājai.

CoolBreeze modulis sastāv no siltumsūkņa ar siltummaini, kas ir savienots ar gaisa apstrādes sistēmu. Kopā ar Jablotron Futura 
tie veido vienotu sistēmu, kas vasarā:



Holešovská 1692, 769 01 Holešov, Czech Republic

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.

E-mail: info@jablotronlt.com | Web: JABLOTRONLT.COM
VLV2021/03

Visas tiesības aizsargātas. Lai saņemtu vairāk informācijas, 
lūdzu sazinieties ar:

5 gadi
Visiem produktiem 

standartā ir iekļauta 
5 gadu garantija

Mūsu kvalificēto partneru 
tīkls visā pasaulē nodroši-

na ātru un uzticamu 
klientu apkalpošanu.

Tik daudzi klienti visā pasaulē 
uzticas drošai mobilajai aplikācijai 

MyJABLOTRON.

4 420 tūkstoši

Apsardzes sistēma 
un mājas automātika
JABLOTRON 100+

Dzesēšanas un apkures
modulis
CoolBreeze 

Gāzes apkures katls
Aura 

Vadības panelis
Alfa

Karstā ūdens 
siltumsūknis
Ambienta W 

Elektriskais apkures 
katls
Volta 

Gaisa apstrādes iekārta
Futura Jablotron Sistēma 21

JABLOTRON piedāvā pilnu produktu 
klāstu jūsu komfortam un drošībai mājās

Oktobra iela 6
Ozolnieki
Ozolnieku novads 

+371 20638388
info@�nt.lv

E.I.R. Solutions SIA
43603060647


