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FLAT

Technické parametry

Základní rozměry

* přehedřev se zapojuje přímo do regulace jednotky a je ovládán její logikou

** hladina akustického tlaku ve 3m (ve volném prostoru), 

*** hmotnost jednotky (bez balení)
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Příslušenství

CO2 prostorové čidlo - po pře-
pnutí jednotky do automatické 
módu je průtok vzduchu regulo-
ván na základě koncentrace CO2 
v daném prostoru.

RH prostorové čidlo - po pře-
pnutí jednotky do automatické 
módu je průtok vzduchu regu-
lován na základě koncentrace 
relativní vlhkosti v daném pro-
storu.

ModbusBox - rozšiřující modul 
regulace pro připojení na nadře-
zený systém ovládání jednotky.
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Slučovač čidel kvality vzdu-
chu - do slučovače můžete za-
pojit až 8 čidel kvality vzduchu Větrací jednotka se zpětným získáním tepla a vlhkosti

CO2+RH prostorové čidlo - po 

přepnutí jednotky do automatic-

kého režimu je proudění vzduchu 

regulováno na základě koncent-

race relativní vlhkosti nebo CO2 v 

místnosti - zaznamenává vždy vyšší 

hodnotu.

Řada XFLAT XF1-15-ECS0HRXAS-0A0 XF1-15-ECS0ERXAS-0A0

Typ rekuperačního výměníku HRV ERV

Možné vybavení jednotky * předehřev electric (max.1kW external preheater) electric (max.1kW external preheater)

Nominální  vzduchový výkon (externí statický tlak 150Pa) m3/h 155 140

Hladina hluku** dB (A) 39,6 38,8

Hmotnost*** kg 13 13,5

Napájení jednotky V/Hz 1 ~ 230 / 50-60 1 ~ 230 / 50-60

Nominální příkon jednotky W 106 101

Účinnost rekuperace dle EN308 teplo % 85,1 / - 75 / 66

Druh krytí IP 20 20

Třída energetické účinnosti (SEC) - cold climate A+ ; middle climate A ;  warm climate E cold climate A+ ; middle climate A ;  warm climate E



FLAT

Tělo jednotky je vyrobeno z 
černého EPP (expandovaný 
polypropylen).

Filtry s vysokou kapacitou  
filtrační třídy M5  (alternativně F7)

Dva typy rekuperačních 
výměníků. Rekuperace 
tepla nebo rekuperace 
tepla a vlhkosti 
(entalpická rekuperace).

Přístupná regulace - 
jednoduché připojení 
potřebného příslušenství.

„MULTIPLACING“ systém

vhodné pro byty i menší rodinné domy
univerzální instalační umístění
rekuperační výměník tepla a vlhkosti
možnost zapojení externího předehřevu
jednoduchá instalace

...Při vývoji rekuperační jednotky Xflat jsme 
se zaměřili na maximální užitnou hodnotu 
produktu pro použití v bytových domech. 
Díky svým rozměrům a konstrukci MultiPla-
cing umožňujeme jednotku instalovat do 6 
ruzných poloh a opravdu do malých zástav-
bových prostor.

Jednotka vyniká nízkou hmotností a malou 
výškou (pouze 13kg a 180mm)

Díky zařazení jednotky do energetické třídy A 
vyhovuje Xflat dotačním programům (např. 
Nová zelená úsporám)

K jednotce je možno připojit CO2 a RH čidlo. 

Regulace dále nabízí možnost rozšíření pro 
vzdálené řízení a připojení na Váš chytrý dům 
(ModbusBox).

Možnost zapojení externího předehřívače 
vzduchu přímo do jednotky - díky tomu pře-
dehřev funguje pouze jen v případech kdy 
jednotce hrozí zamrznutí.

Přední EPP kryt je 
odnímatelný když je potřeba 
většího servisu nebo čištění.

Regulace na kabelu slouží 
pro ovládání vzduchového 
výkonu a dalších 
funkcionalit jednotky

Hrdla na připojení jsou pod úhlem 45° a 
umožňují tak vést pevné nebo flexibilní potrubí 
bez toho aniž by překračovalo obrys jednotky

PODSTROPNÍ PROVEDENÍ

NÁSTĚNNÉ, 
VERTIKÁLNÍ 
PROVEDENÍ

NÁSTĚNNÉ, 
HORIZONTÁLNÍ 

PROVEDENÍ

V každé pozici je připravena výpusť kondenzátu pro 
jednodušší instalaci. Standartně jsou všechny zaslepe-
né takže stačí pouze jeden odříznout a je to.

(Pouze u verze s entalpickým rekuperátorem)


