
Z-WRG RONDO IQ/LAW
Decentralna sobna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote in visoko zvočno izolativnostjo za
bivalne prostore, spalnice, hotele, pisarne, itd.
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Z-WRG RONDO IQ

LAW
montirani različica
naravnost skozi zid

› PODATKI 01

› Keramični prenosnik toplote
90% izkoristek z šesterokotnimi
luknjicami v obliki satovja

›  : 41 dB, DZvočna izolativost new

› Inteligentni kontrolni sistem
ZS-IQ ( )Za distribucijsko instalacijo
Možnost izbire pretoka zraka in
nastavljanje programskih funkcij
uporablja se prek katerega koli
programa za izbiro luči po vaši izbiri

  Sobni pokrov IQ
 Z prilagodljivo režo za vpih zraka
 Menjava filtra in revizija brez uporabe

orodja
 Majhne dimenzije: 200x200x12 mm

  Valjasti modul
 Prilagodljiv, modulno povečljiv/skrajšljiv
 Za stenske konstrukcije od 295 mm
 Končno sestavljanje brez dodatnega

vrtanja

  Sistemska podpora enote z
ventilatorjem
 Energetsko učinkovit EC ventilator
 Posebno tiho delovanje
 Z usmernikom pretoka in vgrajeno zaščito
 Brez orodja za pregled

  Visoko učinkovit prenosnik toplote
 Z šesterokotnimi luknjicami v obliki satovja
 Stopnja učinkovitosti rekuperacije nad 90%
 Centrirne tirnice in revizijsko držalo omogočata

lahko rokovanje
 Zaprte keramične celice
 Ker izolacija ni zlepljena, nam to omogoča

maksimalno kvaliteto in proces brez čiščenja

  Fasadna rešetka iz nerjavečega jekla
 Z zaščitno mrežo
 Osnovna plošča z integriranim odvodom

kondenzata in tovarniško nameščenim
gumijastim tesnilom
 Homogen/nemoteč izgled
 Visokokakovostni materiali
 Majhnih dimenzij



ZS-IQ

›  Na regulacijo lahko priklopimo do 6 naprav

›  Lahko izberemo 4 nivoje moči

›  Itegrirani zunanji senzorji (npr. vlaga, Co )2

›  Spremljanje zamazanosti filtra

›  Vnaprej opremljene pritrdilne tirnice

›  Zaporedna povezava naprav/nizkonapetostna
    povezava

Najpomembnejše prednosti

››  Prezračevanje z kontrolo vlage se dogaja cel dan

›  Prezračevanje z zaprtimi okni za najboljšo zaščito  pred
vlomom žuželk in vlomilcev

›  Zaščita pred prahom in cvetnim prahom – alergična
    zaščita

›  Zaščita pred vlago in vzdrževanje kvalitete gradbenih
    sten

›  V zimskem času – visoki prihranki primarne energije

›  Poleti – optimalno zmanjšanje toplotnih obremenitev

›  EC ventilator, ki je energetsko varčen in tih

›  Integrirana zvočna izolacija

›  Optimalna higiena zraka, enostavno upravljanje

›  Ni potrebe po dodatnih kanalih; vgradnja brez orodja

›  Keramični toplotni izmenjevalnik >90%

›  Visoko učinkovit usmerjevalnik toka

›  Plug&Play; takoj pripravljen za uporabo

›  Za nove stavbe in stavbe, ki se obnavljajo; za stene
    vseh konstrukcij in materialov

›  Visoko kakovostni materiali, kot so plastika, nerjaveče
jeklo in aluminij, ki jamčijo dolgo življenjsko dobo

›  Narejeno v Nemčiji

› RAZLAGA PRODUKTA 02

Decentralna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote za navzkrižno
prezračevanje bivalnih prostorov, pisaren, itd.

Kompaktne dimenzije valjastega modela ponujajo rešitve za
skoraj vse stene za nove stavbe in še posebej za obnove. Tu
se je modulna zasnova z sistemom nastavljivega nadzora
izkazala kot zelo prilagodljiva rešitev. Za razliko od sistemov,
ki so povezani z kabli, ta naprava v vsakem trenutku
omogoča nastavljivo uporabniško ali življenjske bivalne
navade.

Centralna kontrolna enota ZS-Plus je namenjena za
priključitev in nadzor od 1 do 6 naprav in se lahko uporablja
za prezračevanje bivalnih prostorov kot tudi pisaren.
Uporabnik ima na voljo 5 programov prezračevanja v
kombinaciji z 4 programskimi funkcijami. Regulacija pametno
koordinira prezračevanje vseh naprav v prostoru, zato je v
skladu z Eco Design direktivo. Naprave lahko tudi v
načrtovanih območjih temeljijo in delujejo s pomočjo
celostnega spremljanja vlage. Poleg tega, da zagotavlja
minimalno prezračevanje za zaščito pred vlago, zagotavlja
zaščito tudi pred zunanjim hrupom za bolj sproščujoče
bivanje.

Z zmogljivostjo rekuperacijo toplote za več kot 90%, sistem Z-
WRG RONDO PLUS prihrani dragocen del primarne energije
in se izogiba nepotrebnim prezračevalnim izgubam.
Energetsko učinkovito prezračevanje vpliva na energetsko
bilanco objekta tako močno, da pozitivno vpliva v obliki
trajnih nizkih dodatnih stroškov in denarnici. Enote so
tovarniško opremljene s higiensko filtrom razreda G3.
Pregled in menjava filtra je možna brez uporabe objekta.

Navkljub idealni razvlaževalni zmogljivosti WRG RONDO PLUS
sistem ne izsuši vašega bivalnega prostora, ampak vzdržuje
potrebno ozračje, ki je primerno za zdravo življenje ljudi
(sluznica), ter s tem ščiti tudi občutljivo pohištvo, tla.

Z zmogljivostjo rekuperacijo toplote za več kot 90%, sistem Z-
WRG RONDO PLUS prihrani dragocen del primarne energije
in se izogiba nepotrebnim prezračevalnim izgubam.
Energetsko učinkovito prezračevanje vpliva na energetsko
bilanco objekta tako močno, da pozitivno vpliva v obliki
trajnih nizkih dodatnih stroškov in denarnici. Enote so
tovarniško opremljene s higiensko filtrom razreda G3.
Pregled in menjava filtra je možna brez uporabe objekta.

Z-WRG RONDO PLUS naprave delujejo tudi v zimskem
obdobju pri nizkih temperaturah ( do -20°C). Za razliko od
običajnih potitočnih prenosnikih toplote, ki so že pri 0°C
sprožili odmrzovanje, visoko zmogljiv keramični prenosnik
zagotavlja vedno maksimalno vračanje toplote.
Navkljub idealni razvlaževalni zmogljivosti WRG Rondo sistem
ne izsuši vašega bivalnega prostora, ampak vzdržuje
potrebno ozračje, ki je primerno za zdravo življenje ljudi
(sluznica), ter s tem ščiti tudi občutljivo pohištvo, tla.

V poletnih mesecih lahko navzkrižno prezračevanje skozi
toplotni prenosnik omogoči nočno pohlajevanje.



Sestavni deli naprave
Z-WRG-RONDO IQ/LAW

Z-WRG RONDO IQ
Art.-Nr.: 1600-1730VX

Naprava je zasnovana modularno. Praktično načrtovanje in postavitev (nove stavbe/obnove)
prilagodljivo poteku gradnje

ZS-IQ
Art.-Nr.: 1600-1760VX

Hygienefilter G3
Art.-Nr.: 1500-1913VX

Pollenfilter G3
Art.-Nr.: 1500-1915VX

Zvočna izolacija
41 dB, Dnew

Modul z dovršeno gradbeno fiziko, toplotno
izolirana cev z PS/PC-ABS plastike. Modul ima
integriranje vpenjalne luknje, tako imenovano VLE
centriranje, ter zaščitni pokrov, za uporabo med
obdelavo sten. Dolžina 300 mm, možno ga je
podaljšat ali skrajšat.

RS-LAW
Art.-Nr.: 1600-2000VX

Valjasti modul za začetno vgradnjo

Mrežica iz visokokakovostnega aluminija
(opcijsko bela, praškasto barvana, podobno
RAL 9016), priloženi vijaki iz nerjavečega jekla
Dimenzije H / B / T: 220/200x45 mm

FA-LAW-K
Art.-Nr.: 1500-4000VX

FA-LAW-K w (bela)

Art.-Nr.: 1500-4010VX

Fasadna mrežica

Zvočno izoliran pokrov na sobni strani z
higijenskim G3 filtrom. V kompletu je tudi
ventilator z usmerjevalnikom toka ter zaščitno
mrežico in keramično toplotni izmenjevalnik, v
obliki satovja. Prezračevalne enote se poveže z
kros konektorjem.
CrossConnector: M-1000-0044
Številka artikla: M-1000-0044

Naprava – končni montažni

› PREGLED ZA NAROČILO 03

Centralna kontrolna naprava za povezavo 1 do
6 naprav v obliki zvezde za montažo v
električno omarico. Delovanje z 4 stopnjami
prezračevanja skupaj z programom po naši
izbiri.

Vgrajen nadzor

Menjava filtra
Filtre menjamo brez kakršnekoli uporabe orodja

Bodite pozorni na vaše zdravje in uporabljajte
samo originalne filtrer

Drugi dodatki za posebne projekte na zahtevo. / Po tehničnega svetovanja.



* merjeno, ko je naprava delovala v načinu
odvajanja zraka

** WRG Plus merjeno z EN 140-10 / EN ISO
140-2/EN ISO 717, glede na centifikat

TEHNIČNI PODATKI
Z-WRG-RONDO IQ

Naprava Z-WRG Rondo IQ / LAW

Regulacija ZS-IQ / zunanja

Stopnje prezračevanja ( -stopenj)4 1|3    2|4

Stopnje prezračevanja 1
Stopnje prezračevanja 2
Stopnje prezračevanja 3
Stopnje prezračevanja 4

17 m /h3

22 m /h3

28 m /h3

43 m /h3

Izkoristek rekuperacije > 90 %

Visokokakovostni prenosnik toplote HEX regenerativno

Tip ventilatorjev EC, aksialni

Poraba električne energije (ventilator v stopnjah od 1 do 5) 1,4 – 3,4 Watt

Priklučna napetost - regulacija (pri 50 Hz) 85 – 260 Volt – AC

Napetost delovanja (naprava) 12V DC

Priključna moč Daljnovod / distribucija

Zvočni tlak 1 – 4 * ~ 17,5 – 40 dB

Zvočna izolacija (od zunanjega hrupa) ** (normalizirane ravni razlike) 41 dB, Dnew (skladu s preskusom  Z38)

Filter (F6 )opcijsko AirStatic G3 higienski filter

Pokrov naprave na sobni strani  IQ160 (  RAL 9003)podobno ABS bela, termično izolirana

Dimenzije HxWxD ca. 200x200x12 mm

Fasadna zaščitna mrežica
(nerjaveče jeklo ali aluminij)

opcijsko, barva po vaši izbiri

Dolžina (opcijsko z modulom (z opcijskim dodatek modula VLE 150) 300 mm (380 mm)

Teža ca. 3 – 4 kg

Primerna odprtina za montažo (cca. 185 - 200 mm), lahko je kvadratna ali
okrogla. Nastavljena mora biti tako, da je v vkladu z napravo, ki jo moramo
zmontirati. Z veseljem vam glede na zahtevo predložimo tehnično risbo.

Energetski razred učinkovitosti A+

www.ventomaxx-international.com

Ventomaxx -International GmbH
Herzog Georg Platz 4
84028 Landshut
info@ventomaxx-international.com

› TEHNIČNI PODATKI 04


