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Ventilators vienai telpai TwinFresh Comfo ir ērts un efektīvs risinājums decentralizētas 
enerģiju taupošas ventilācijas ierīkošanai atsevišķās telpās, nelielās mājās, publiskās un 

komerctelpās.

TwinFresh 
Comfo

TwinFresh Comfo ventilatoru īpašības:

 Ērta montāža un apkope Ērta montāža un apkope

 G3 klases filtri nodrošina gaisa attīrīšanu G3 klases filtri nodrošina gaisa attīrīšanu

 Darbības laikā neveidojas kondensāts Darbības laikā neveidojas kondensāts

 Izmantojams ilgstošai 
nepārtrauktai darbībai
 Izmantojams ilgstošai 
nepārtrauktai darbībai

Efektīva telpas ventilācijaEfektīva telpas ventilācija

Kluss (13-33 dBA), konstrukcijā 
izmantoti troksni slāpējoši elementi

Kluss (13-33 dBA), konstrukcijā 
izmantoti troksni slāpējoši elementi

Augsto tehnoloģiju keramikas siltummainis 
ar akumulācijas efektivitāti līdz pat 90%

Augsto tehnoloģiju keramikas siltummainis 
ar akumulācijas efektivitāti līdz pat 90%

Reverss ventilators ar zemu enerģijas 
patēriņu no 2.8 līdz 6.1 W un spriegumu 12 V

Reverss ventilators ar zemu enerģijas 
patēriņu no 2.8 līdz 6.1 W un spriegumu 12 V

 Iebūvēta automātika, distances vadība 
(darbojas ar pulti), ekonomisks un kluss nakts režīms 

(ieslēdzas automātiski)

 Iebūvēta automātika, distances vadība 
(darbojas ar pulti), ekonomisks un kluss nakts režīms 

(ieslēdzas automātiski)



TwinFresh Comfo telpas ventilatoriem ar rekuperātoru, pateicoties montāžas
plāksnei, montāžu un apkopi veikt ir ērti.

TwinFresh Comfo modeļu modernās vadības pultis aprīkotas ar virkni funkciju.
Bezvadu tālvadības pults ietilpst iekārtas komplektācijā. Darbības režīmu poga

atrodas uz ventilatora korpusa.
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Iekārtas uzbūve:

siltumenerģijas keramiskais akumulators

šasija (tikai Twin Fresh Comfo)

ventilācijas režģis

atgriezeniskais EC
panelis

iekšējais dekratīvais
panelis

Darba režīmu pārslēdzējs
(tikai Twin Fresh Comfo)

filtri

ārējais kanāls

iekšējais kanāls

barošanas vads

ventilācijas ārējais 
nosegvāks

TwinFresh Comfo RA1-25 TwinFresh Comfro RA-35 / TwinFresh Comfro RA 1-35 TwinFresh Comfro RA-50 / TwinFresh Comfro RA1-50
Ātrums 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Spriegums, 50/60Hz(V) 1-100-230
Jauda (W) 3.5 3.95 5.32 3.93 4.39 5.10 3.8 3.96 5.61

Maksimālais strāvas patēriņš (A) 0.023 0.026 0.036 0.023 0.026 0.032 0.024 0.026 0.039
Maksimālā gaisa kapacitāte(m³/h) 7 15 24 10 20 30 14 28 54

RPM (min¹) 1190 1330 2420 745 1075 1670 610 800 1450
Skaņas līmenis 1 m attālumā (db(A)) 31 35 43 27 32 38 22 29 32
Skaņas līmenis 3 m attālumā (db(A)) 22 25 33 18 23 28 13 20 23

Āra skaņu vājināšanās (db(A))* 16 17 18
Maksimālā piegādātā gaisa temperatūra (˚C) No -20 līdz +50

Rekuperācijas efektivitāte 85% 90% 90%
Rekuperācijas tips Keramisks

Gaisvada izmēri (mm) Ø100 Ø125 Ø150
Elektroaizsardzības klase IP24

* Āra skaņu vājināšanās mērīta, salīdzinot telpas skaņas līmeni āra gaisa vada, kas atrodas sienā un telpas skaņas līmenī sienā iebūvētā ventilatorā.

TwinFresh Comfo tehniskie dati

Ieslēgšana/izslēgšana

Ātrumu pārslēdzējs

Nogaidošs režīms: Režģi ir atvērti, 
bet vēdinātāji nestrādā

Vēdināšana: Visi pieslēgtie 
vedinātāji strādā pieplūdes vai 
nosūces režīmā

Mitrināšanas režīma izvēle: Vēdinātāju automātika ļauj izvēlēties vienu no trim mitruma 
līmeņiem (45, 55 vai 65 %). Vēdinātāji automātiski palielinās vai samazinās ātrumu, 
lai uzturētu Jums komfortablu mitruma līmeni

Nakts režīms: Vēdinātājos iebūvētais 
apgaismojuma intensitātes sensors dod 
signālu un visi vēdinātāji automātiski 
pārslēgsies uz zemo ātrumu.

Pieplūde: Dotajā režīmā visi vēdinātāji 
strādās uz pieplūdi neatkarīgi no 
uzstādījumiem, lai nodrošinātu 
maksimālu gaisa padevi

Ventilācijas ar siltuma reģenerāciju: 
Dotajā režīmā vēdinātāji pārslēgsies 
starp ieplūdi un pieplūdi katras 70 
sekundes. Sabalansētai vēdināšanai 
ieteicams noregulēt vēdinātājus, lai tie 
strādātu pretfāzē.

TwinFresh Comfo vadība un darbības režīmi
Vieglai un ērtai vadībai TwinFresh Comfo ir aprīkots ar distances vadību. Ja vienā tīklā ir savienoti vairāki vēdinātāji, signālu no pults uztver tikai 
pirmais vēdinātājs.


