
          Naścienny, rekuperator miejscowy RE 100 S 
 
 

• RE 100 S  - Zaprojektowany głównie do pomieszczeń sypialnych i WC 

• RE 100 S  - Zapewnia do 70 % odzysku ciepła 

• RE 100 S  - Eliminuje zjawisko kondensacji pary wodnej 

• RE 100 S  - Nie dopuszcza do występowania pleśni i grzyba 
 

ZASTOSOWANIE 
 
Model RE 100 S zapewnia prawidłową wymianę powietrza w pomieszczeniach 
sypialnych i WC z zapewnieniem  odzysku ciepła z powietrza usuwanego do 60%. 
 

CHARAKTERYSTYKA 
 
Jednostka RE 100 S jest przystosowana do pracy ciągłej. Skuteczna kontrola wilgotności względnej 
pomaga w zwalczaniu pleśni i grzyba. Jednostka RE 100S posiada dwubiegowy silnik, który 
gwarantuje cichą pracę na pierwszym biegu, z możliwością zwiększenia wydatku powietrza na biegu 
drugim.  
Stęchłe  i wilgotne powietrze jest nieprzerwanie wymieniane na świeże, wstępnie podgrzane powietrze 
zewnętrzne, usuwając nieprzyjemne zapachy . W wewnętrznym wymienniku ciepła zachodzi proces 
przejmowania ciepła z usuwanego powietrza przez powietrze zewnętrzne, dostarczane do 
pomieszczenia z jednoczesną redukcją wilgotności względnej w pomieszczeniu. Zapewnia to 
wykluczenie zjawiska wykraplania pary wodnej na przegrodach budowlanych oraz pomaga w walce z 
roztoczami. 
 

DANE TECHNICZNE 
 

 
 
 
 
 
 

MATERIAŁ I KOLOR 
 

• biała metalowa obudowa, malowana proszkowo  

• biała wewnętrzna kratka nawiewno-wywiewna z 
tworzywa ABS 

• brązowa czerpnio-wyrzutnia     
   

 
 

FILTR 
Filtr siatkowy piankowy zamontowany za osłoną wewnętrzną 
 zatrzymujący zanieczyszczenia  zarówno 
 z powietrza nawiewanego jak i usuwanego.              

WENTYLATORY 
Dwa ciche wentylatory odśrodkowe wykonane z polimeru.                     Strumień pow. wywiewanego 

SILNIKI WENTYLATORÓW 
Dwa indywidualne silniki dwubiegowe 
z zabezpieczeniem termicznym. IP44 

WYMIARY: wewn. 317x252x165mm, zewn. 140x140mm, 
ścienny przewód wentylacyjny śred. 100mm, dł. 400mm  

CIĘŻAR  5.5 kg 

AKCESORIA  

Dostępna przedłużka kanału ściennego dł. 400mm, śred. 
100mm (nominalna średnica otworu w ścianie 117mm) 
 

STEROWANIE: Przełącznik klawiszowy 
"normal/turbo", TIM2, HS6 
 
Rek/u/01/12 

Zakres 
regulacji 

przepływ 
powietrza m

3
/h 

moc pobierana 
zasilanie 

poziom hałasu 
w odl.3m 

obroty wentylatora wywiew/nawiew W V/Hz dBA 

niskie  (low) 30/25 14 240/50Hz 20 

wysokie  (high) 75/52 35 240/50Hz 30 


