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Niskoenergetyczny rekuperator 

 

RekuMINDER 290 midi / 400 maxi 

 
Opis produktu 
Rekuperator o trwałej i ergonomicznej budowie, bardzo przyjazny w eksploatacji. Nowoczesna 
konstrukcja obrotowych przyłączy kanałowych zapewnia szybki i wygodny montaż oraz obniża opory 
hydrauliczne systemu, co w powiązaniu z układem kanałów Ø150 lub Ø 200 oraz  
niskoenergetycznymi wentylatorami jednostki z silnikami najnowszej generacji EC/DC-komutowanymi 
elektronicznie   (pobór mocy: min. 14 W, maks. 163 W dla RM290 MIDI) oraz inteligentnym i bardzo 
elastycznym systemem sterowania wpływa na wysoką niezawodność i niski koszt eksploatacyjny układu 
rekuperacji. Celowe wykorzystanie kanałów o średnicy  Ø 150 lub Ø 200 obniża prędkości strumieni 
powietrza, a co za tym idzie poziom hałasu systemu, równocześnie ograniczając do minimum pobór 
mocy wentylatorów. Możliwość montażu praktycznie w każdej pozycji ! 
Zastosowanie produktu 
Domy jednorodzinne, mieszkania, obiekty komercyjne o kubaturze do : 400 m

3
/600 m

3
. 

 
Dane techniczne: 

 odzysk ciepła  90%  

 zakres wydajności: 290 m
3
/h (200Pa) /380 m

3
/h (200Pa)  

 stopniowa regulacja wydajności (wentylatory stałego wydatku ) 

 pobór mocy 14 W÷163 W /20 W÷286 W 

 poziom hałasu do otoczenia w odległości 3 m: 19 dB(A)  (dla 290 m
3
/h) i 19 dB(A) (dla 380 m

3
/h) 

 filtry EU3 zmywalne (wewnętrzne) lub EU7 (zewnętrzne jako opcja kanałowa) 

 wyposażony w opcję kominkową 

 układ automatyki wbudowany w urządzenie + panel zdalnej regulacji  

 atesty, aprobaty, certyfikaty: CE; LVD; EMC 
 

                  
 

Wygodna instalacja 
RekuMINDER jest najnowocześniejszym systemem odzyskiwania ciepła, o wyjątkowej konstrukcji  
z polimeru ABS i kompozytu pianki poliamidowej. Jego prosta konstrukcja modułowa, łączona poprzez 
zatrzaskiwanie, pozwala na szybki i łatwy montaż i demontaż urządzenia. Po zainstalowaniu 
rekuperatora, użytkownik ma możliwość zdalnej regulacji za pomocą wielofunkcyjnego panelu zdalnej 
regulacji z tygodniowym programatorem pracy. 

 

            

 

 

Filtr EU3 –dostępny bez otwierania obudowy  
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Uwaga – nastawy należy dobierać odpowiednio do kubatury 
               np. kubatura domu 320m

3 
– Nastawa  3 (RM 290 MIDI) 

                   

Wyjątkowej konstrukcji, okrągłe króćce przyłączeniowe o 
kącie obrotu do 270° dają możliwość wygodnego 
podłączenia przewodów wentylacyjnych , obniżając w ten 
sposób  opory hydrauliczne całego  systemu. 1. Rozbudowany system 

regulacji pozwala na 
zoptymalizowanie punktu pracy 
urządzenia przy jednoczesnym 
obniżeniu poziomu hałasu 
całego systemu. 
2. Łatwa możliwość 
dostosowania pracy jednostki do 
indywidualnych potrzeb 
użytkownika.  
3.Wwysoka energooszczędność  
i   bardzo cicha praca . 
4. Zautomatyzowana funkcja   
bypassa letniego i systemu 
odszraniania oraz „opcja 
kominkowa” 
5. Łatwo dostępne filtry 
zmywalne EU3. 
6. Odporność na korozję. 
7. Możliwość podwieszania, 
montażu naściennego lub 
podłogowego. 
 
* W technice wentylacyjnej znane są 
trzy główne typy silników dla 
wentylatorów :  
a) silniki prądu przemiennego AC   
b) prądu stałego- ”tradycyjne” DC   
c)  elektronicznie komutowane 
EC/DC - zastosowane w tym 
urządzeniu. Silnik taki zasilany jest 
zewnętrznie prądem zmiennym ,a 
cały układ elektronicznej zamiany 
prądu przemiennego na stały 
wbudowany jest w korpus silnika . 
 
W porównaniu do silników AC, silniki 
EC/DC są trwalsze, cichsze, 
efektywniejsze i oferują szerszy 
zakres regulacji obrotów.  
Silniki EC/DC są zwykle bardziej 
zwarte niż silniki AC, dając 
producentom nowe możliwości 
projektowe, a urządzenia, w których 
są wykorzystane bardziej 
kompaktowe , o zróżnicowanej 
konstrukcji i wyglądzie. 
 
** Zastosowanie silników EC/DC w 
systemach wentylacyjnych oferuje 
wiele korzyści; np. wentylatory 
EC/DC zużywają tylko 1/3 energii 
standardowych wentylatorów AC. 


