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Gudrākais ventilācijas risinājums nelieliem remontdarbiem
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"WAVES" NOZĪME
Pasaulē veselīgs dzīvesveids kļūst arvien populārāks, taču cilvēki mēdz
piemirst, ka būtiska ir arī veselīga iekštelpu klimata uzturēšana. Šeit
palīdzēt var Waves. Šie iekārta ir izstrādāta, lai apmierinātu to cilvēku
vajadzības, kuru mājoklis nav aprīkots ar pilnvērtīgu ventilācijas sistēmu.
Tās nelielais izmērs un daudzpusība ļauj izmantot pēc vajadzības
kontrolētas ventilācijas sistēmas sniegtās priekšrocības.

KĀDA IR VENTILĀCIJAS NOZĪME?
Pretēji izplatītajam uzskatam iekštelpu gaisa kvalitāte ir vidēji 8 reizes
sliktāka, salīdzinot ar āra gaisa kvalitāti. Ēdiena gatavošana,
mazgāšanās dušā, tīrīšana, svīšana un pat elpošana veicina gaisa
piesārņošanu. Tā kā ēkas kļūst aizvien hermētiskākas, šie gaisa
piesārņotāji paliek telpās. Tā vietā, lai ielaistu telpās svaigu gaisu, tas
cirkulē apkārt, pasliktinot iekštelpu klimatu.

€
Bez izolācijas un
ventilācijas

VENTILĀCIJAS
KONTROLE
PĒC VAJADZĪBAS
Mēs nespējam noteikt izmaiņas gaisa kvalitātē. Piemēram, mēs
nespējam sajust, kad konkrēti gaisa piesārņotāji sasniedz pārāk
augstu koncentrācijas līmeni. Attiecīgi mēs nevaram cerēt, ka mājokļa
iemītnieks spēs noteikt nepieciešamo ventilācijas līmeni veselīga
iekštelpu klimata uzturēšanai.

Ar izolāciju, bet
bez ventilācijas

Tādēļ ir svarīgi, lai ventilācijas līmenis tiktu automātiski pielāgots
atbilstoši faktiskajām ventilācijas prasībām. Tas tiek panākts,
izmantojot inteliģentos sensorus, kas jebkurā brīdī spēj pielāgoties
dažādām situācijām. Ja telpā esošā gaisa kvalitāte ir apmierinoša,
gaisa nosūkšanas plūsmas ātrums tiek samazināts. Šī automātiskā
pielāgošana ļaus ievērojami samazināt enerģijas patēriņu.

Ar izolāciju un
pēc vajadzības
kontrolētu
ventilāciju
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WAVES® IEKŠTELPĀM
Lai arī Waves ir kompakts izmērs, iekārta atstāj lielisku iespaidu. Gan EK marķējuma ventilators, gan augsto tehnoloģiju
spiediena kalibrēšana ir iekārtas energoefektivitātes pamats. Pateicoties tās klusajai darbībai, ikviens var izbaudīt netraucētu
miegu.

SmartConnect ļauj aplūkot
gaisa kvalitāti viedtālrunī

Energoefektīvs EK ventilators
CO2 sensors

Iespiedshēmas plate ar integrētu GOS
un RH noteikšanu (RH = mitruma sensors)

Piemērota uzstādīšanai mitrās telpās

 Tualetē
 Virtuvē
 Vannas istabā  Veļas mazgātavā
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50 m3/h
pie 80 Pa
Tā kā Waves ir paškalibrējoša iekārta, varam garantēt,
ka iestatītais gaisa plūsmas ātrums paliks nemainīgs
neatkarīgi no tā, kur Waves uzstādāt.

Elegants dizains

Vienkārša apkope
+ viegla montāža

Jaudīgs lāpstiņritenis

VAI ZINĀJĀT?
Kombinējot vairākas Waves
iekārtas, varat izveidot
ventilācijas sistēmu. Turklāt
atsevišķās iekārtas
iespējams kontrolēt ar vienu
lietotni.
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Kāpēc uzraudzīt CO2 līmeni?
CO2 , kas visbiežāk sastopams izelpotajā gaisā,

nelielos daudzumos ir nekaitīgs. Taču tas var ietekmēt
veselību, ja tā līmenis pārsniedz normu. Turklāt CO2 ir ļoti uzticams gaisa kvalitātes indikators.
Kāpēc uzraudzīt GOS?
GOS (gaistoši organiski savienojumi) ir ķīmiskas vielas, kas viegli iztvaiko istabas temperatūrā un turpina
to darīt ilgstoši. GOS ir tādi šķidrumi kā krāsa, nagu lakas noņēmējs, degviela, tīrīšanas līdzekļi u.tml., taču
tie var būt arī cieti materiāli, piemēram, jauns vinila grīdas segums vai paklājs. To īslaicīga iedarbība var
izraisīt reiboni, miegainību, galvassāpes, nelabumu u.tml.
Kāpēc uzraudzīt H20?
Ar mitrumu saistītas darbības, piemēram, ēdiena gatavošana, mazgāšanās, gludināšana, tīrīšana u.tml.
palielina pelējuma veidošanās risku. Uzraugot mitruma līmeni, iespējams maksimāli izvairīties no pelējuma
rašanās. Tādējādi H 0 ir būtisks
2 indikators ēkas mitruma līmeņa kontrolēšanā.
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WAVES VEIDI
Pretstatā ierastajiem vannas istabas vai tualetes ventilatoriem (kas ieslēdzami un izslēdzami ar slēdzi) Waves sper soli tālāk. Ar
sensoru palīdzību Waves uzraudzīs gaisa kvalitāti
attiecībā uz CO2, mitruma līmeni un nepatīkamajiem aromātiem un attiecīgi
2
pielāgos ventilācijas līmeni. Waves ir ideāli piemērots risinājums tiem, kuri domā par vannas istabas remontu, papildu tualetes vai
jaunas virtuves ierīkošanu un vienmēr vēlas labāko iekštelpu gaisa kvalitāti. Līdztekus mitruma un GOS sensoru versijai iekārta
Waves pieejama arī ar papildu CO2 sensoru. Šis sensors nosaka CO2 iekštelpu gaisā. Kad CO2 līmenis blakus esošajās telpās
būs pārāk augsts, Waves paaugstinās ventilācijas līmeni, lai iekštelpu gaisa kvalitāte, sākot ar vannas istabu, tualeti vai virtuvi,
atkal normalizētos.

Waves

Waves CO2

0 līdz 100% +/- 3%

0 līdz 100% +/- 3%

10 līdz 75% +/- 0,2 °C

10 līdz 75% +/- 0,2 °C

Smakas un ķimikālijas

Smakas un ķimikālijas
CO2

220-240 V
802.11 b/g/n pie 2,4 GHz

Jaudīga, taču klusa, pateicoties īpašajam
dizainam ar apvalkoto motoru

Pēc vajadzības
kontrolēta
ventilācija

Integrētie sensori mēra iekštelpu gaisa
kvalitāti izvadītajā gaisa plūsmā

Labas gaisa kvalitātes garantija
Izvadītā gaisa plūsma tiek noteikta atbilstoši
izmērītajai iekštelpu gaisa kvalitātei
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Waves
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PRAKTISKAIS CEĻVEDIS
KAS JĀŅEM VĒRĀ, UZSTĀDOT WAVES?
Iekārta2 Waves paredzēta uzstādīšanai vannas istabā, tualetē vai virtuvē. Kamēr Waves nosaka nepatīkamos aromātus un
mitruma līmeni, Waves CO2 pārbauda arī CO līmeni.

Šajās telpās

Jūsu vannas istabā

IP44

Vēlamies norādīt, ka iekārta Waves jāuzstāda vismaz 5 cm
attālumā no sienas. Tas nepieciešams tādēļ, lai vienmēr
varētu noņemt priekšējo apvalku.

Uzstādot vannas istabā elektrisku ierīci, jāņem vērā, ka to
nedrīkst novietot, kur vien ienāk prātā. Vannas istaba iedalās
četrās zonās (0 līdz 3) atbilstoši riska līmenim, kas nosaka
ūdens pietuvošanos elektroapgādei vai saskari ar to. Waves
var uzstādīt 2. un 3. zonā.

Zonas

IETEICAMĀ GAISA PLŪSMA
Telpa
Vannas istaba
Veļas mazgātava

Minimālā gaisa plūsma
50 m3/h

0

Min. IP-X7, aizsardzība pret
iegremdēšanu, līdz 1 m

1

Min. IP-X5, aizsardzība
pret ūdens strūklu

2

Min. IP-X4, aizsardzība
pret ūdens šļakatām

3

Min. IP-X1, aizsardzība
pret pilošu ūdeni

3

Virtuve

75 m /h

Tualete

25 m3/h
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VIEDĀ VENTILĀCIJA
Tā kā cilvēki nespēj saskatīt gaisu,
mums nepieciešami sensori, kas
analizē gaisa kvalitāti mūsu vietā.
Ventilācijas sistēmai kā minimums
jāuzrauga un automātiski jāpielāgo
mitruma un GOS/CO2 līmenis.

KONTROLE PĒC
VAJADZĪBAS

ZONA

ADAPTĪVA
Ventilācija ir ne tikai vieda, tā arī ņem
vērā mājokļa iemītnieka dzīvesveidu un
īpašuma izmantojuma koeficientu. Pielāgojot
ventilācijas līmeni atbilstoši šiem
parametriem, varat izvairīties no
nevajadzīga enerģijas patēriņa (vidēji par 30%
līdz 50%, salīdzinot ar ventilācijas sistēmām,
kas netiek kontrolētas pēc vajadzības).

Katrai telpai nepieciešama sava pieeja.
Piemēram, vannas istabā vislielākā
problēma ir mitrums, kamēr tualetē vai
guļamistabā aktuāli būs nevēlamie
aromāti un CO2 līmenis. Tāpēc vēlams
regulēt ventilācijas līmeni katrā telpā
atsevišķi.
Turklāt Waves spēj atsvaidzināt gaisu
no blakustelpām (piemēram,
guļamistabas), pamatojoties uz gaisa
kvalitāti izvadītajā gaisā
(piemēram, Waves vannas istabā).

Interaktīvā lietotne informē mājokļa iemītnieku par
iekštelpu gaisa kvalitāti 24/7
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Pielāgojama

SKAIDRA INFORMĀCIJA PAR GAISA KVALITĀTI
SMARTCONNECT
Integrētā sistēma SmartConnect savieno Waves ar digitālo pasauli. Tā ļauj lietotājam mijiedarboties ar ierīci, izmantojot lietotni.
Šī lietotne palīdzēs ne tikai iestatīt Waves, bet arī uzraudzīs izmaiņas gaisa kvalitātē, kam vienmēr varat sekot
līdzi. Turklāt SmartConnect informēs par jaunām funkcijām un automātiski atjauninās programmatūru.

* Mūsu lietotne atbilst Eiropas datu aizsardzības regulai (VDAR).

Ekrāna krāsa norāda uz
gaisa kvalitāti katrā
telpā

Ventilācijas līmenis
pēdējo 24 stundu
laikā

LEJUPIELĀDĒJIET
LIETOTNI

KLUSUMA REŽĪMS
Vēl viens ērts iestatījums ir klusuma
režīms: izmantojiet to, lai samazinātu
gaisa plūsmas ātrumu noteiktās
stundās, piemēram, nakts laikā.
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Waves
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UZSTĀDĪŠANAS PABEIGŠANA
Uzņēmumā Renson® esam apņēmušies piedāvāt mūsu klientiem pilnu
pakalpojumu klāstu.
Esam pārliecināti, ka tālāk norādītie ražojumi papildinās Waves sniegtās
priekšrocības.

Sonovent D
Pašregulējošs akustisks ventilators, kas
paredzēts uzstādīšanai slīpos jumtos, kur
minimālais slīpuma leņķis ir 22,5°.

Jumta izplūdes caurule
Estētisks jumta izplūdes
elements, kas izgatavots no
svinu nesaturoša materiāla.
Ārkārtīgi zems spiediena
kritums.

Extractierooster 431
Uz sienas uzstādāma alumīnija
žalūzija ar nerūsējošā tērauda
insektu tīklu.

Transivent
Pašregulējošs ventilators
uzstādīšanai ruļļveida aizbīdņos.
Izstrādāts remontdarbu vajadzībām.
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UZSTĀDĪŠANAS ĒRTUMS
Mitru telpu ventilācija ļaus gaisam cirkulēt visā mājā. Tādējādi arī sausās telpās tiks iepludināts svaigs gaiss. Līdz ar to arī
telpās, kas atrodas blakus Waves iekārtai, uzlabosies gaisa kvalitāte.

 Plašas montāžas iespējas, pateicoties IP44 klasifikācijai, un liela spiediena uzkrāšanās.
 Piemērota uzstādīšanai uz sienām un griestiem.
 Piemērota 100 un 125 mm diametra kanāliem, pateicoties putu gredzenam.
 Detalizētas iestatīšanas instrukcijas lietotnē.
 Automātiskā kalibrēšana balstās uz spiediena mērījumu, lai garantētu efektīvu nepieciešamo gaisa plūsmu.
 Gaisa plūsmu iespējams precīzi noregulēt.
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Waves®
Ventilācijas veids

Pēc vajadzības kontrolēta decentralizēta mehāniska ventilācija
75 m3/h (pie 80 Pa)
50 m3/h (pie 120 Pa)
25 m3/h (pie 140 Pa)
Ventilatora
grafiku tālāk
230 Vacraksturlielumi:
±10% (50 Hz,skatīt
60 Hz)

Maks. gaisa plūsmas ātrums
Savienojuma spriegums
Maks. jauda

4,5 vati

Izmēri:
- Ierīce
- Iepakojums
Ø savienojums

185 x 185 x 50 mm (garums x platums x augstums)
222 x 206 x 128 mm (garums x platums x augstums)
100 mm vai 125 mm ar papildu putu gredzenu
Energoefektīvs EK ventilators ar Ø 92 mm lāpstiņriteni

Ventilators

Iestatīšanas laikā zemākais iespējamais spiediena līmenis tiek noteikts
atbilstoši nepieciešamajam izvadītās gaisa plūsmas ātrumam.

Mainīga spiediena kontrole

120 Pa
- Ieteicamais darba spiediens pie iestatītā plūsmas ātruma: ≤ 50 Pa
- Ļoti laba darba spiediena atsauces vērtība pie iestatītā plūsmas ātruma: ≤ 25 Pa

Maks. darba spiediens
Kalibrēšanas
spiediena nolasīšana

ar lietotni
Kalibrēšana tiek veikta divos secīgos posmos:
- 1. posms: spiediena zudums kanālā un izvadītā gaisa plūsma tiek nolasīta automātiski.
- 2. posms: ventilatora rotācijas ātruma automātiska aprēķināšana.

Automātiska gaisa
plūsmu kalibrēšana
Automātiskās
kalibrēšanas ilgums

30 sekundes

Internets

Izmantojiet lietotni vai WPS pogu, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi
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RENSON® galvenais birojs
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam, B-8790 Waregem, Beļģija
Tālr. +32 (0)56 62 71
11 info@renson.eu
www.renson.eu
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