
Produktová řada OnyX OnyX DREAM

• Plášť z práškově lakované oceli
• Nízká hmotnost
• Vertikální hrdla
• Určené zejména pro byty a domy

s rozlohou do 150 m2

Konstrukce OnyX PRIDE

Zařízení je vybaveno přídavnou
izolací, která vytváří efekt
izololované soustavy, aby bylo
zabráněno zamrznutí jednotky v
místě instalace.

Plášť je vyroben z kvalitních oboustranně
pozinkovaných desek. Vnější část pláště je
vyrobena z oceli s povrchovou úpravou.
Toto zajišťuje dobrou ochranu povrchu. 
Tepelně a akusticky je plášť izolován 
minerální vlnou.

Srdcem regulátoru je vysoce výkonný mikročip a inovativní
software. Řídicí systém je kompatibilní s aplikací pro
dálkové ovládání pomocí počítače nebo mobilního zařízení.

Recair Sensitive je speciální patentovaný 
výměník určený pro rekuperaci tepla ve 
vzduchotechnických systémech pro 
obytné domy, kanceláře, obchody, 
taneční sály, restaurace apod. Jedná se o
skutečný průlom v technologii větrání, 
který umožňuje efektivní zpětné získávání 
tepelné energie (tepla a chladu).

IZOLACE COLD ZONE

PLÁŠŤ SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE

Jednotky OnyX Pride jsou 
vybavenyventilátory s EC motory a 
inovativními rotory RadiCal, které 
dosahují úspor energie avýznamného 
snížení hluku. Jsou charakteristické 
dlouhou životností.

VÝMĚNÍK TEPLA
(REKUPERÁTOR)

EC VENTILÁTOR
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Produktová řada OnyX OnyX PRIDE 400

Obecné informace

Akustické parametry

Teplotní účinnost

Σ-Akustický výkon (LW) dB(A), 329m3/h/50Pa,

Přívod vzduchu - výfuk 64

Přívod vzduchu - sání 52

Odtah odpadního vzduchu - výfuk 52

Odtah odpadního vzduchu - sání 64

Plášť 41

Místnost se standardní izolací, 10 m2,
vzdálenost od zdroje zvuku 3 m

Okolí 41

vnitřní teplota +22 °C, 40% vlhkost

Křivka výkonu

[m3/h] 470

[mm] 30

[kg] 64

[V] 230V AC/50 Hz

[%] 80

Zima Léto

Venkovní teplota
(°C) -23 -15 -10 -5 0 30

Teplota přívodu po 
rekuperaci tepla
(°C)

17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 23,00
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Výkon [m3/h]
Výkon 40% Výkon 75% Výkon 100%

Průtok vzduchu [m3/h]
Teplotní účinnost

Maximální průtok vzduchu

Tloušťka stěny

Hmotnost

Jmenovité napětí

Účinnost zpětného získávání
tepla

Jmenovitý průtok vzduchu [m3/h] 400

Jmenovitý rozdíl tlaku [Pa] 50

Specifický příkon [W/(m3/h)] 0,25

Třída filtru - G4

Rozměry filtru [mm] 400x180

Příkon ventilátoru
[W] 95(Jmenovitý)

Příkon ventilátoru [W] 198(Maximální)

Výkon elektrického ohřívače W 1000

Systém měření a regulace - Frapol-SMART

Stupeň krytí - IP 40

Třída izolace - I

Bypass Standardní

Elektrický ohřívač Vestavěný, 1000W

Jmenovité napětí 230V AC/50Hz

Rozměry (v x š x h) 965x590x650 mm

Připojovací rozměr ø 160  mm

Teplotní účinnost - graf
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