Vetracie systémy LIMODOR
polstoročie inovácií pre zdravie človeka a úsporu energií

Polstoročie inovácií pre zdravie človeka a úsporu energií
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Stránka www.limodor.sk spoločnosti J.M.TRADE spol. s r.o., importéra na Slovensko poskytuje
známe informácie o vetracích systémoch LIMODOR. Čoskoro na nej nájdete najčerstvejšie informácie
v slovenčine - čo je užitočná novinka a čo je za roky 2019 a 2020 vylepšené alebo inovované.
inovov
Vetracie
systémy LIMODOR sú užitočné pre
pr zdravie človeka, pre ušetrenie na prevádzke a v neposlednom
rade už v predstihu pre splnenie podmienok zákonov predpisujúcich energetické úspory.
Užitočné inovácie 2019-2020:

LIMODOR F/M-EC „all inclusive“– vlajková loď na individuálne odvetranie sociálnych miestností
Niektoré z inovácií oproti LIMODOR F/M:
F/M
Integrovaná možnosť voľby dvoch stupňov
vetrania od 15 do 100 m3/hod,
nastavenia dobehu,
zníženie príkonu o 40-50%
50% na 5,9 W pri 60
3
m /hod,
prekonávanie
ávanie tlaku až do 250 Pa.
Dobré vlastnosti ako odvetranie pachov z WC misy, IPX5 – odvetranie vlhkosti priamo zo
sprchovacieho kúta, minimálna hlučnosť, výborná klapka spätného prúdenia – to všetko zostáva.

LIMODOR AirOnova – kontrolované privádzanie vzduchu zvonku dnu
Bezprievanové privádzanie čerstvého filtrovaného vzduchu pre steny do 50 cm. Kruhovité
vyhotovenie Ø 150 mm alebo a ploché ukončenie do ostenia. Zvukový útlm 19 dB
LIMODOR AirBase – NOVINKA – odvlhčovanie pivníc –
Likvidácia choroboplodných plesní. Automatické vetranie vlhkých priestorov – pivníc, bytových
a nebytových priestorov.. Zapína sa a vypína sa automaticky vtedy, keď treba.

Jednoduchý efektívny systém
ystém odčeprávania vlhkého vzduchu
vzduch napríklad z pivnice a privádzanie
čerstvého suchšieho vzduchu zvonku.
zvonku

LIMODOR AirVital Prime – NOVINKA individuálne vetranie s rekuperáciou tepla pre jeden priestor
Niektoré z inovácií proti LIMODOR AirVital:
AirVital
Ovládanie multifunkčným ovládačom s displayom na stene, efektívnejší protiprúdový
tiprúdový výmenník až do
94,5%. Energetická trieda A. A omnoho viac...

LIMODOR

AirClean 180,

AirClean 300 DL,

AirClean 300 ZL – INOVÁCIA

A NOVINKY v rekuperácii – individuálne
ndividuálne nastaviteľné kontrolované lokálne vetranie s rekuperáciou
tepla pre viac miestností v bytových
bytový alebo nebytových priestoroch alebo domoch
och
Niektoré zo spoločných charakteristických úžitkových vlastností:
vlastností
Tiché bezprievanové vetranie
Stále minimálne vetranie, alebo intenzívne vetranie.
vetrani
Bez potreby otvorenia okien.
Zimný a letný režim.
Efektívne protiprúdové výmenníky s účinnosťou do 94,5 % Energetická trieda A.

LIMODOR Aquavent 300, 720, 1200 – NOVINKA – aktívny zdroj energie – efektívne
ektívne tepelné
čerpadlo vzduch-voda
Zdroj energie pre bojler alebo
lebo podporu kúrenia získaný z opotrebovaného vnútorného vzduchu
- najefektívnejšie využitie tepla opotrebovaného vzduchu z vnútorných priestorov na ohrev
o
teplej úžitkovej vody v bojleri až na 55°C alebo na podporu vykurovania
- množstvo odčerpaného vzduchu 120 – 1200 m3/hod
- vykurovací výkon 1,44 – 3,80 kW
- príkon 0,4 – 0,92 kW
- výkonové číslo 3,0 – 4,7 – aktívny zdroj energie
- hlučnosť 52 – 54 dB(A)
Synergia systémov LIMODOR – znásobenie efektov inovácií pre zdravie a úsporu energie

LIMODOR Aquavent + LIMODOR AirClean + LIMODOR AirOnova –
vysoko efektívne energetické spojenie pre väčšie byty, viacbytové domy, rodinné domy,
administratívne, výrobné a spoločenské priestory.
priestory Úspešne poskytuje energeticky úsporne komfort
aj pre zamestnancov v administratívnych a výrobných priestoroch firmy LIMOT Leonding - výrobcu
systémov LIMODOR.

LIMODOR Aquavent + LIMODOR AirClean + LIMODOR AirOnova + zásobník chladnej vody –
Letný bonus k vetraniu a teplej úžitkovej vode - Klimatizácia skoro zadarmo.
Kombinovaný systém využíva odvádzaný
odvádzan schladený opotrebovaný vzduch z tepelného čerpadla na
ochladzovanie privádzaného čerstvého vzduchu.
vzduchu

80% vetrania v Rakú
úsku, No. 1 v Nemecku a Švajčiarsku
iarsku a...
Všetci sa snažia
ia napodobniť
napodobni LIMODOR – nikomu sa to nedarí
nedar
www.limodor.sk +421 903 788 256 jmt@jmt.sk

