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Oras gerai savijautai –
.
tai daugybe privalumų.

Oras gerai savijautai –
pagaminta Vokietijoje.

Vienas iš lemiamų faktorių, užtikrinančių gerą
savijautą uždarose patalpose, yra gaivus, sveikas oras.
.
Taigi gyvenamųjų patalpų vedinimas yra svarbi
sveikatos ir geros savijautos salygą.

Jau daugiau kaip 20 metų Meltem yra lankstus ir
.
kompetetingas profesionalių vedinimo sprendimų
partneris. Šis Know-How metodas pritaikytas Meltem
šilumos taupymo įrenginiuose.

.
M-WRG decentralizuoto gyvenamųjų patalpų vedinimo
su šilumos taupymu teikiami privalumai:

Jūsų pageidavimu pateiksime platesnę informaciją
apie mūsų produkciją. Taip pat galite aplankyti internetinę svetainę www.dezentral.info.

I Individualius poreikius atitinkanti, reguliuojama
oro kaita

Jums patarsime, kaip individualiai išspręsti planavimo
bei įrenginio montavimo klausimus.

I Patalpų oras be dulkių
.
I Alergiškiems žmonems skirtų (F7) ir aktyviąja
.
anglimi prisotintų (F6) filtrų deka net alergiškiems
.
žmonems tinkamas patalpų klimatas

Meltem šilumos rekuperacija
Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Am Griesfeld 33 . D-82239 Alling prie Miuncheno

I Gaivaus, pašildyto oro įtakota puiki savijauta
.
I Komfortiškas vedinimas be išorinio triukšmo
(Dn,e,w:50dB)
.
.
.
I Apsauga nuo dregmes, padedanti išvengti pelesių
susidarymo

www.durupis.lt
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I Sutaupoma naudingoji šildymo energija
(76% - šildymo laipsnis)
I Energiją taupantys varikliai, minimalus elektros
energijos sunaudojimas (nuo 3,8 W)
I Minimalių sąnaudų reikalaujantis planavimas bei
.
montavimas, net papildomai įrenginejant
(nereikalingi ortakiai)
I Patikrinta pagal naujausius EnEV reikalavimus
(Vokietija)

M-WRG Meltem įrenginiai idealiai tinka tiek atskirų
patalpų, tiek kompleksiniam individualių namų,
kotedžų, butų, senelių namų, prieglaudų, gyvenamųjų
.
ir biuro patalpų, gydymo įstaigų, ligoninių vedinimui.

Oras gerai savijautai

Vilniuje:
Geležinio Vilko g. 2, tel. (5) 272 4479
Kaune:
Draugystės g. 19, tel. (37) 407382
Klaipėdoje: Dubysos g. 27, tel. (46) 341283
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M-WRG decentralizuoto
.
gyvenamųjų patalpų ve dinimo su
šilumos taupymu sistema suteiks
Jūsų būstui daugiau komforto.
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Oras gerai savijautai –
tai taip paprasta.

Oras gerai savijautai –
standartinis ir komfortinis
variantai.
.
Naujoviška M-WRG gyvenamųjų patalpų vedinimo
sistema aprūpinta puikia „Pagaminta Vokietijoje“
technika. Tiekiami du jos variantai:
M-WRG Standartas:
I Šnabždesiui prilygstantis garsas nuo 15,5 dB (A)
I Šilumos sugrąžinimas (apie 76%)
I Minimalios variklių energijos sąnaudos
.
I 3 vedinimo lygiai (15/30/60 m3/h)
I Ilgo naudojimo, veiksmingi, didelių paviršių filtrai
(standartas 0,36m3)
I Akustinis signalas apie filtrų keitimo būtinybę

M-WRG decentralizuoto gyvenamųjų patalpų
.
vedinimo su šilumos taupymu įrangą labai paprasta
sumontuoti:
I Paprasta ir lengvai montuojama
.
I Nereikia jokių vedinimo tiekimo linijų
I Pritaikyta montavimui užbaigus apdailą. (Gali būti
montuojamas, kaip virštinkinis įrenginys)
I Jokių papildomų darbų statybos procese (gali
montuoti elektrikas, santechnikas arba vėdinimo
specalistas)
I Trumpas montavimo laikas
Virštinkinis įrenginys

I Apsauga nuo užšalimo ir t.t.
M-WRG Komfortas (kaip ir standartas tik su
papildomais specialiais priedais):
I Komfortiškas valdymas (pvz., nuotolinis valdymas)
.
ir LCD-displejus
.
I Vedinimo galingumą galima pasirinkti nuo 15 iki
100 m3/h
.
I Meniu instaliuotos 6 pagrindines programos, pvz.,
.
.
.
dregmes reguliavimas, dienos ir savaites
programos ir kt.

Potinkinis įrenginys

Įeinantis oras
Perfiltruotas
išeinantis oras

Lauko oras

Šalinamas
.
M-WRG gyvenamųjų patalpų vedinimo sistema lengvai
montuojama kaip virštinkinis arba potinkinis įrenginys.

oras

