FRISK LUFT INOMHUS ÅRET RUNT
MED VENTILATIONSAGGREGAT
FRÅN MITSUBISHI ELECTRIC
> Effektiv ventilation
> Effektiv återvinning av både värme och kyla
> God ljuddämpning

Sortiment 2008

VL-100U-E

> Sänker dina uppvärmningskostnader
> Mitsubishi Electric patenterad värmeväxlare
> Hög verkningsgrad

Särskilt anpassad för välisolerade,
moderna hem med tvåglasfönster, som
vill ha god ventilation utan att gå miste
om den goda värmen.
Dålig ventilation är ett problem idag. Täta,
felbyggda hus gör att vi ofta måste vädra för
att få in lite frisk luft. Luften som då kommer in är inte bara frisk. Den är också kall
och måste värmas upp, vilket kostar onödiga
tusenlappar. Lösningen är ett ventilationsaggregat från Mitsubishi Electric som ser till
att du får frisk, fräsch luft utan att behöva
öppna ett fönster. Samtidigt återvinner du
ca. 75% av energin.

Lossnay

> Enkel installation

Vädra med stängda fönster
- Få ett optimalt inomhusklimat

Sortiment 2008

Två hål i väggen och ventilationsaggregatet VL-100 förbättrar
effektivt din inomhusmiljö med sin fantastiska
värmeåtervinningsfunktion.
Lukt, mögel, pollen, radon, rökning - det finns mycket som
kan påverka din inomhusmiljö och ditt välbefinnande.
Allergiska besvär? Aggregatet kan kompletteras med
pollenfilter som effektivt kan ge dig ett bättre inomhusklimat.
VL-100 är det perfekta aggregatet för dig som vill förbättra
ditt inomhusklimat.
Med en temperaturverkningsgrad på upp till
75% garanterar VL-100 ekonomisk ventilation.
Anledningen till den höga verkningsgraden är
den patenterade värmeväxlaren som
eliminerar avfrostningsbehovet och som
överför en betydligt större del av energin i
frånluften än en traditionell värmeväxlare
gjord av plast eller aluminium.

LOSSNAY
modelL
FAS

1-fas

STRÖMFÖRSÖRJNING (W)	Låg-Hög

23-26

	LUFTFLÖDE (m3/h)		Låg-Hög

65-105

	LJUDNIVÅ (dBA)		Låg-Hög

29,5-39

	EFFEKTIVITET (%)		Låg-Hög

77-70

VIKT (kg)
	MÅTT (mm)		

6,5
Bredd

			Djup
			

Höjd

KANALSTORLEK (mm)
REK. SÄKRING (A)

620
168
265
2xØ75
6

Data enligt JIS C 9603

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

www.mitsubishielectric.se

Lossnay

220–240V, 50Hz

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.

VL-100U-E

STRÖMFÖRSÖRJNING

