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Kuvaus

ECOFRESH on kaksisuuntainen ilmanvaihtolaite, jossa on  
keraaminen lämmönvaihdin (lämmön talteenotto). Lämmön- 
vaihtimen materiaali yhdessä ainutlaatuisen hunajakennoa 
muistuttavan rakenteen kanssa antavat maksimaalisen 82 % 
lämpö-hyötysuhteen (74 % EU:n direktiivissä 1254/2014). 
Kotelo on valmistettu ABS muovista. Laitteessa on ener-
giatehokas EC-moottori; suurin virrankulutus on 6 W. 

ECOFRESH-laitteen ominaisuudet:

• Kaukosäädin LCD-näytöllä
• 5 nopeutta: 20-30-40-50-60 m3 / h
• Kaksinkertainen suodatin (sisä- ja ulkopuoli)
• Monivärinen LED tilan ilmaisemiseksi
• Hallitsee jakson pituutta automaattisesti COMFORT- 

toiminnossa
• BOOST-toiminto – suurin ilmavir ta rajoitetun ajan 

(viides nopeus 15 minuuttia)
• Suodattimen vaihdon / puhdistuksen merkkivalo
• Integroitu kosteusanturi – älykäs kosteuden hallinta,  

lisää nopeutta jos suhteellinen kosteus nousee nopeasti
• Automaattinen jäätymisen esto
• Vapaajäähdytys – vain yhteen suuntaan

Mitat

Ulkoinen suojakotelo

Laite A 
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

ECOFRESH 218 76 252 114 262

Laite F
[mm]

G
[mm]

ECOFRESH 300+560 158
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Laitteissa on kaksi ilmanvaihtotilaa:

• MUKAVUUS (COMFORT): inversioaika vaihtelee (40-120 s) 
riippuen ilman lämpötilasta, optimoitu akustiikka ja lämmön-
talteenotto
• TEHOKKUUS (EFFICIENCY): inversioaika on kiinteä  
(70 sek), optimoitu maksimaalinen lämpötehokkuus

On mahdollista kytkeä jopa 10 yksikköä ja hallita niitä yh-
dellä kaukosäätimellä. Kaksi ECOFRESH-laitetta voi tuot-
taa jopa 120 m3 raikasta ilmaa tunnissa. Tällainen määrä 
riittää luomaan miellyttävät olosuhteet 4 hengelle.

Komponentit

1. Lämmönvaihdin

Keraaminen lämmönvaihdin on keskeinen ja tärkein osa 
yksikköä. Siinä on hunajakennomainen rakenne, joka 
mahdollistaa tehokkaan lämmön talteenoton. Lämmönvaih- 
timessa on molemminpuoliset ilmansuodattimet.

Esimerkki lämpötilan arvoista kolmannelle ilmansyöttönopeudelle:

Sisäilman lämpötila
( °C)

Ulkoilman lämpötila
( °C)

Tuloilman lämpötila
( °C)*

20 0 17.4

20 -10 16.1

20 -20 14.8

* Tuloilman lämpötila mitattu 3-nopeudella 2. Energiatehokas EC-moottori

Kehittyneen suunnittelun ja tekniikkansa ansiosta moot-
tori kuluttaa maksimissan vain 6 W sähköä. Ainutlaatuinen 
siipimäinen propelli mahdollistaa hyvät aerodynaamiset 
ominaisuudet, hiljaisen äänen ja tehokkuuden. Erittäin 
tehokkaassa EC-moottorissa on kiinteä lämpösuojaus ja 
pitkäikäiset korkealaatuiset kuulalaakerit. Suunniteltu jatku-
valle kaksisuuntaiselle käytölle.
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3. Etulevy

Valmistettu korkealaatuisesta, iskunkestävästä ja UV-suojatusta 
ABS muovista.

4. Teleskooppinen sisäputki

Säädettävä putki joka voidaan säätää seinän paksuuden 
mukaan.

5. Ulkopuolinen suojakotelo

Talon ulkopuolella olevassa suojakotelossa on hyönteis- 
verkko.

6. Kaukosäädin

Laite on varustettu infrapunakaukosäätimellä ja kauko- 
säätimen seinäkiinnikkeellä. Kaukosäätimessä on LCD-
näyttö, josta näkee laitteen asetukset/toiminnot.
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Tekniset ominaisuudet Energialuokitus

Tuulettimen tehokkuus on testattu standardin ISO 5801 mukaan.
Lämmön talteenoton tehokkuus on testattu standardin EN 13141-8 mukaan.
Äänen voimakkuus on testattu standardin ISO 3746 mukaan.

ECOFRESH
Ilmavirtaus/ilmamäärä
(m3/h) 20 / 30 / 40 / 50 / 60

Teho
[W] 2 / 2,5 / 3,5 / 4,5 / 6

Äänenpaine
[dB(A)] 2m 10 / 14 / 20 / 24 / 26

Käyttölämpötila
[°C] -20° + 50°

Suojausluokka IPX4

Taajuus
 [Hz] 50

Jännite
[V] 220-240

Paino
[kg] 4,40

Laite Äänentaso 
[dB]

Ilmavirtaus/
ilmamäärä
[m3/h]

Enegia- 
luokitus

ECOFRESH 40 60 A
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ALNOR® ventilation systems
is a legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.

Energy class

Push-pull heat recovery unit with remote control

HRU-WALL-RC

Model
Sound 
level
(dB)

Air flow 
rate

(m3/h)

Energy 
class

HRU-WALL-RC-150-60 40 60 A

Technical specifications

HRU-WALL-RC-150-60

Air flow rate
[m3/h]

20 / 30 / 40 / 50 / 60 

Power
[W]

2 / 2,5 / 3,5 / 4,5 / 6

Sound pressure
[dB(A)] 3m

10 / 14 / 20 / 24 / 26

Ambient temp.
[˚C]

-20˚ +50˚

Protection class IPX4
Frequency 
[Hz]

50

Voltage
[V]

220-240

Weight
[kg]

4.40

Air efficiency measured as per ISO 5801. 
Heat recovery efficiency as per EN 13141-8. 
Sound level measured as per ISO 3746.
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