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SIKU Twin Fresh
Easy Digital V2

Decentralizirano
prezračevanje

prostorov z
rekuperacijo

SIKU Twin Fresh Easy Digital V2
Enosobna prezračevalna naprava z rekuperacijo za stanovanja, 
enodružinske hiše, kavarne, hotele in druge stanovanjske ter po-
slovne stavbe. 

OPIS IZDELKA 
- za prostore do velikosti 25 m²
- enostavna vgradnja in upravljanje
- keramični toplotni izmenjevalnik, ki omogoča toplotno rekuperacijo
- osni ventilator z reverznim enosmernim motorjem
- dva načina delovanja: »Prezračevanje oziroma odzračevanje« 

in »Rekuperacija«
- vgrajeni števec delovnih ur in optični prikaz zamenjave filtra na 

zaslonu
- sistem lahko krmilite na stenski nadzorni plošči (LED upravljalni 

element) ali z oddaljenim upravljanjem
- med seboj lahko povežete dve napravi

Cena:439 € + DDV (9,5 % DDV: 480,71 €, 22 % DDV: 535,58 €)

SIKU Twin Fresh Easy Digital V2

SISTEMI Z REKUPERACIJO



NAČINI DELOVANJA

PREZRAČEVALNI NAČIN 
Prezračevalni sistem deluje v načinu odvajanja oziroma dovaja-
nja zraka pri nastavljeni hitrosti. V primeru sinhronega delovanja 
dveh prezračevalnih sistemov en sistem deluje v načinu odvaja-
nja zraka, drugi pa v načinu dovajanja zraka.

REKUPERACIJA 
Prezračevalni sistem se izvaja v dveh ciklih, interval posamezne-
ga cikla traja 70 sekund, in tako omogoča toplotno rekuperacijo. 

1. stopnja – topel, uporabljen zrak se odvede s keramičnim toplot-
nim izmenjevalnikom. Toplotni izmenjevalnik postopoma absorbira 
toploto in vlago iz zraka. V 70 sekundah po zagonu segrevanja toplo-
tnega izmenjevalnika prezračevalni sistem preklopi v način dovajanja 
zraka

2. stopnja – svež, mrzel zunanji zrak se dovaja skozi keramični toplo-
tni izmenjevalnik. Toplotni izmenjevalnik odvzame shranjeno vlago 
in toploto ter poviša sobno temperaturo. V 70 sekundah po ohladi-
tvi toplotnega izmenjevalnika prezračevalni sistem preklopi v način 
odvajanja zraka in ponovno zažene nov cikel. V tem načinu delujeta 
dva prezračevalna sistema hkrati. En prezračevalni sistem dovaja svež 
zrak, drug pa odvaja porabljeni zrak.

DIMENZIJE (v mm) ZGRADBA

Zunanja mreža
Preprečuje vdor vode in tujkov v prezračevalni sistem.

Zvočna izolacija 
Preprečuje vdor zunanjega hrupa v prostor.Vložek 

Sestavljen je iz ventilatorja, toplotnega izme-
njevalnika in filtrov. Omogoča pretok zraka, 

toplotno rekuperacijo in čiščenje zraka.

Prezračevalna cev 
Plastična cev

Notranja mreža 
Vgrajene ima zapiralne 
lopute, ki jih lahko 
nastavljate ročno.

KERAMIČNI TOPLOTNI IZMENJEVALNIK 
Tehnološko napreden toplotni izmenjevalnik z do 97-odstotno 
učinkovitostjo toplotne rekuperacije omogoča ogrevanje dovo-
dnega zraka s toploto odvodnega zraka. Zaradi celične zasno-
ve ima toplotni izmenjevalnik večjo površino, odlične lastnosti 
toplotne prevodnosti in dobro zmogljivost zadrževanja toplote. 
Keramični toplotni izmenjevalnik ima vgrajen poseben antibak-
terijski sloj, ki zavira razvijanje bakterij v notranjosti toplotnega 
izmenjevalnika. Ta sloj ima 10-letno življenjsko dobo.

ZRAČNI FILTER 
Dovodni in odvodni zračni tok se očistita s pomočjo dveh vgra-
jenih zračnih filtrov s skupnim filtriranjem G3. Zračni filtri od-
stranijo umazanijo in žuželke iz svežega zraka ter preprečujejo 
nastanek umazanije na delih prezračevalnega sistema. Filtri prav 
tako vsebujejo antibakterijski sloj. Filtre očistite s sesalcem ali jih 
splaknete z vodo. Pri tem ne boste odstranili antibakterijskega 
sredstva. Izbirno se lahko odločite tudi za filter F8. Če je vgrajen, 
filter pretok zraka zmanjša na 40 m³/uro.

REVERZNI ENOSMERNI MOTOR 
Osni ventilator in reverzni enosmerni motor z 12 V napetostjo 
zagotavljata dovajanje ter odvajanje zraka. Zaradi tehnologije 
enosmernega toka ima ventilator nizko porabo energije. Motor 
ventilatorja ima vgrajeno zaščito pred pregrevanjem in kroglični 
ležaj za neprekinjeno delovanje.

SIKU Twin Fresh Easy Digital V2

Hitrost 1 2 3
Napetost (50/60Hz) V 100-240
Poraba moči W 1,00 2,10 4,30
Poraba toka A 0,017 0,025 0,041
Število obratov min-1 915 1555 2330
Zmogljivost v načinu prezračevanja m3/h 15 30 50
Zmogljivost v načinu rekuperacije m3/h 8 15 25
Zvočni tlak pri 3m dB(A) 12 18 20
Blaženje zunanjega zvočnega tlaka dB(A) 41
Učinkovitost toplotne izmenjave % ≤ 92
Najvišja temperatura prenesenega zraka °C od -15 do +40
Razred filtriranja G3 (F8 izbirno)
Toplotni izmenjevalnik keramični
Razred zaščite IP24

TEHNIČNI PODATKI
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