Lossnay je chytré a efektivní řešení, které vám ušetří náklady na vytápění a zajistí
kvalitní výměnu vzduchu. Pro další informace kontaktujte odborného prodejce
větracích systémů s rekuperací Lossnay od MITSUBISHI ELECTRIC.

Lossnay

Větrací systémy s rekuperací tepla
Optimální pro nové i rekonstruované rodinné domy, byty,
fitness centra, tělocvičny, kongresová centra …

Vysoké úspory nákladů za energie
Vždy čerstvý nevydýchaný vzduch
Optimální vlhkost vzduchu v interiéru
Špičková technologie, jedinečný užitek

rekuperační jednotka
Lossnay

www.lossnay.cz

čerstvý venkovní vzduch

odpadní vzduch

odpadní vzduch

přívodní vzduch

Princip Lossnay

Struktura papírového křížového tepelného výměníku
Odpadní vzduch
Čerstvý předupravený přívodní vzduch
do místnosti

Venkovní vzduch

Odváděný
vzduch

Přívodní vzduch

Při odvodu znehodnoceného
vzduchu je rekuperováno teplo

Jedinečná konstrukce papírového výměníku zajišťuje jeho až 98% účinnost.

Proč větrací systém s rekuperací?

Rozdělení větracích systémů s rekuperací Lossnay

Za energie platíme každým rokem více. Vytápění je nejdražší a je lhostejné, který
druh topení používáme. Jak potom s draze nastřádaným teplem hospodaříme?
Vedle tepla potřebujeme v místnostech čerstvý nevydýchaný vzduch s optimální vlhkostí. Obvykle to řešíme tím nejobyčejnějším: otevřením okna a vyvětráním.
Je to nezbytné. Ale kolik nás to stojí peněz?

Základní členění systémů se odvíjí od jejich výkonu a systému rozvodu
čerstvého vzduchu.

Větrací systém s rekuperací Lossnay od špičkového výrobce MITSUBISHI ELECTRIC
je ideálním sofistikovaným řešením, které vás plně uspokojí! Důvěřujte tomu nejlepšímu a nejspolehlivějšímu na trhu.

Základním rysem je to, že od jednotky je potrubím, obvykle ve stropním podhledu, rozváděn čerstvý vzduch do samostatných výdechů v jednotlivých
místnostech. Odvádění vydýchaného vzduchu k jednotce se obvykle řeší přirozenými prostupy, například netěsnostmi vnitřních dveří atd. Potrubní jednotky
série LGH dodáváme v 9 modelových řadách s objemovými průtoky vzduchu
od 150 do 2 000 m3/hodinu.

Jak Lossnay funguje?

Potrubní jednotky

V místnostech topíme, ale další teplo vzniká při vaření, ale třeba i běžném pohybu lidí. Současně tím znehodnocujeme vzduch oxidem uhličitým a dusíkem.
Lossnay odvádí znehodnocený vzduch z místnosti, ten v unikátním výměníku
odevzdává teplo a tím se ohřívá čerstvý vzduch přiváděný zvenku. Šetříte tak
až 70% nákladů na energie! Je to teoreticky jednoduché, ale v praxi dovedené
k dokonalosti.

Nástěnná jednotka
Základním rysem je její umístění na stěnu bez dalších rozvodů vzduchu, s potřebnými dvěma prostupy průměru 75 mm. Objemový průtok vzduchu je
do 105 m3/hodinu. Jednotka se vyznačuje jednoduchou montáží, tichým chodem a hodí se především do samostatných místností.

Základní výhody Lossnay
Efektivně zajišťuje kontinuální přívod čerstvého, ale ohřátého vzduchu i při
minusových venkovních teplotách;
Speciální výměník Lossnay udržuje optimální vlhkost vzduchu, oproti konkurenčním řešením zde nemusíme odvádět kondenzát;
Automatiku provozu je možné nastavit na stupeň znehodnocení vzduchu
množstvím CO2 - dosáhnete tím úspory elektrické energie;
Lossnay částečně nahrazuje v letních nocích klimatizační jednotku, kdy se
využívá přirozené ochlazování venkovním chladnějším vzduchem;
Lossnay vylepšuje bilanci nashromážděné a vyprodukované energie, což
má vliv na energetické hodnocení a přidělení energetického štítku.
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