HEALTHBOX® 3.0

Versija LV I 2019

Vieds un kluss risinājums veselīgam iekštelpu gaisam

VAIRS NEKĀDU
"SLIKTA GAISA DIENU"
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VENTILĀCIJAS NOZĪME

Vai plānojat būvēt vai remontēt? Vai sapņojat par savu māju vai
dzīvokli? Tādā gadījumā jums noteikti nepieciešama ventilācijas
sistēma Healthbox® 3.0. Pēc vajadzības kontrolētā ventilācijas
sistēma Healthbox® 3.0 ir kluss un energoefektīvs risinājums.
Turklāt, pateicoties dažādajām konfigurācijas iespējām, varat
pilnībā izmantot visu veidu mājokļiem paredzētās
energoefektivitātes priekšrocības.

DABISKA VENTILĀCIJA: LABI
GAN MĀJOKĻA
IEMĪTNIEKIEM, GAN PAŠAM
MĀJOKLIM
Pretēji daudzu cilvēku uzskatam iekštelpu gaisa
kvalitāte ir vidēji 10 reizes sliktāka, salīdzinot ar
āra gaisa kvalitāti. Ēdiena gatavošana,
mazgāšanās dušā, tīrīšana, svīšana un pat
elpošana veicina gaisa piesārņošanu. Slikts
iekštelpu gaisa klimats var ilgtermiņā kaitēt
mājas iemītnieku veselībai. Elpceļu problēmas,
acu kairinājums, galvassāpes, alerģijas un
koncentrēšanās spēju zudums ir tikai dažas no
iespējamajām sekām. Turklāt pārlieku mitrs
gaiss var radīt nepatīkamu aromātu, kondensāta
veidošanos un pelējumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi
pastāvīgi un efektīvi vēdināt telpas.

VENTILĀCIJAS KONTROLE PĒC
VAJADZĪBAS
Mēs nespējam noteikt izmaiņas gaisa kvalitātē. Piemēram,
mēs nespējam konstatēt brīdi, kad noteikti gaisa
piesārņotāji sasniedz augstu koncentrācijas līmeni. Tādēļ
nevaram cerēt, ka mājokļa iemītnieks spēs novērtēt, kāds
ventilācijas līmenis nepieciešams veselīga iekštelpu
klimata iegūšanai.
Šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai ventilācijas līmenis tiktu
automātiski pielāgots atbilstoši efektīvākajām ventilācijas
prasībām. Inteliģentie sensori rūpējas, lai ventilācijas
līmenis jebkurā diennakts laikā pielāgojas dažādām
situācijām. Ja telpā esošā gaisa kvalitāte ir apmierinoša,
gaisa nosūkšanas plūsmas ātrums tiek samazināts. Šis
automātiskais pielāgojums ļaus ietaupīt enerģiju par 30%
līdz 50%.

Svaigais gaiss tiek pievadīts tieši caur (loga)
ventilācijas atverēm. Tāpēc dabiska ventilācija ir
veselīgākā izvēle.
Turklāt kontrolēta ventilācija ir labākā garantija
veselīgam iekštelpu klimatam.
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Nemanāma nosūkšanas
vieta
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DABISKA, VIEDA UN PĒC VAJADZĪBAS
KONTROLĒTA VENTILĀCIJA
AR HEALTHBOX® 3.0
Healthbox® 3.0 ir energoefektīvās ventilācijas koncepcijas C+
pamatā, kas nodrošina svaigā gaisa padevi sausās telpās caur
logu ventilācijas atverēm un mehānisku piesārņotā gaisa
izvadīšanu caur Healthbox® 3.0.
Energoefektīvajai ventilācijas koncepcijai C+ ir daudz priekšrocību. Tā ir veselīgākā izvēle, jo svaigais gaiss tiek
piegādāts tieši caur (loga) ventilācijas atverēm. Tā kā sistēmai nav filtru, to ir ļoti viegli uzturēt.
Nemanāmais loga ventilators Invisivent nodrošina augstu enerģētisko, akustisko un termisko komfortu.
Pamatojoties uz izmērīto iekštelpu gaisa kvalitāti, Healthbox 3.0 integrētā un pēc vajadzības kontrolētā ventilācijas
vadība inteliģenti un automātiski pielāgo ventilācijas līmeni katrā telpā (24/7). Tādējādi tiek nodrošināts optimāls
komforts un maksimāla ietaupīta enerģija.

Healthbox® 3.0
Healthbox® 3.0 mēra gaisa kvalitāti katrā
telpā 24/7 un vajadzības gadījumā veic korekcijas

Invisivent®
Dabiska svaiga gaisa
padeve bez caurvēja

BRĪZES FUNKCIJA
Brīzes funkcija palīdz samazināt pārkaršanas risku. Vasaras mēnešos, kad iekštelpās ir
pārāk karsts, bet ārā vēsāks, Brīzes funkcija īslaicīgi izslēgs pēc vajadzības kontrolēto
ventilācijas vadību, lai ventilācijas sistēma varētu izmantot tās pilnu jaudu. Šādi ventilācijas
sistēma palīdz atdzesēt māju dabiski.
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KLUSS, VIEDS UN ENERGOEFEKTĪVS
RISINĀJUMS
Lai arī neliels, Healthbox 3.0 atstāj lielisku iespaidu. Gan energoefektīvais EK marķējuma ventilators, gan lielais
lāpstiņritenis un tā augsto tehnoloģiju nodrošinātā aktīvā mainīgā spiediena kontrole gādā par ārkārtīgi klusu un
energoefektīvu darbību.
Pateicoties "īpaši klusajam iestatījumam", pat tie mājas iemītnieki, kuriem ir ļoti jutīga dzirde, var rēķināties ar klusumu un
netraucētu miegu.

Vadības modulis: sensors(-i)
veic gaisa plūsmas mērījumus

Iespiedshēmas plate ar
integrētu mainīga spiediena kontroli

SmartZone nodrošina optimālu
gaisa kvalitāti guļamistabās

Vārsts:
ventilācijas līmeņa pielāgošana

VIENKĀRŠI
VISKLUSĀKAIS!
32 dB(A)*
* Atskaites punkts Healthbox 3.0 - 150 saskaņā ar Ekodizainu

Energoefektīvs EK ventilators
(ø180 lāpstiņritenis)

Elegants dizains

Vienkārša apkope

Smart Home sagatavošana ar
"SmartConnect"
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SMARTZONE
OPTIMĀLA GAISA KVALITĀTE GUĻAMISTABĀS
Ar SmartZone konfigurācijas palīdzību papildus gaisa izvadīšanai no mitrām telpām gaiss tiek izvadīts arī no sausām
telpām, piemēram, guļamistabām. Optimāla
gaisa kvalitāte ar zemu CO koncentrāciju nodrošina veselīgu miegu.
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Dienas laikā ventilācija notiek
galvenokārt mitrajās telpās

Naktī ventilācija notiek
galvenokārt guļamistabās

Healthbox 3.0 SmartZone kombinēšana ar Invisivent logu ventilatoriem nodrošina labāko gaisa kvalitāti katrā
telpā. Logu ventilatori garantē vislabāko akustisko izolāciju, kā arī augstāko termisko un enerģētisko komfortu.

Interaktīvā lietotne sniedz mājokļa
iemītniekiem iekštelpu gaisa kvalitātes
pārskatu visas diennakts garumā

IZMĒĢINIET DEMO VERSIJU
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Pielāgojama
programmu veidošana

SKAIDRA INFORMĀCIJA PAR GAISA KVALITĀTI

DROŠA SMARTCONNECT SAVIENOJUMA IZVEIDE AR DIGITĀLO PASAULI
Integrētā sistēma SmartConnect izveido saikni starp Healthbox 3.0 un digitālo pasauli. Šādā veidā
Healthbox 3.0 var mijiedarboties ar lietotāju (izmantojot lietotni) un citām viedierīcēm sistēmā Smarthome.
Ar interneta palīdzību tiek automātiski atjauninātas Healthbox 3.0 jaunākās funkcijas.

HEALTHBOX® 3.0 LIETOTNE
Izmantojot Healthbox 3.0 bezmaksas lietotni*, lietotājs gūst ieskatu savas dzīvesvietas gaisa kvalitātē un
ventilācijas līmeņos. Turklāt lietotājs var pēc vajadzības pielāgot ventilācijas līmeni katrā telpā, izmantojot
dažādus profilus un veicot manuālas korekcijas.
Healthbox 3.0

Ekrāna krāsa norāda uz
gaisa kvalitāti katrā
telpā

Ventilācijas līmenis
mājoklī pēdējo 24
stundu laikā

Papildus lietotnei ikviena persona, kas vēlas manuāli darbināt ventilācijas iekārtas, var darīt to, izmantojot standarta
3 pozīciju papildslēdzi.

* Lietotne pilnībā atbilst Eiropas datu aizsardzības regulai (VDAR).
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LIELĀKS UZSTĀDĪŠANAS
KOMFORTS
Healthbox 3.0 izstrādē izmantotas jaunākās tehnoloģijas, lai atvieglotu uzstādīšanu un ietu roku rokā ar digitalizāciju.
Atklājiet, kā jaunākās Healthbox 3.0 tehnoloģijas var paātrināt mūsu ventilācijas sistēmu uzstādīšanas procesu un
padarīt to vēl praktiskāku jums - uzstādītājam.
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VADĪBAS MODULIS: PĒC VAJADZĪBAS KONTROLĒTĀS SISTĒMAS REGULĒTĀJS
Ir 5 veidu vadības moduļi. Uz soļu motora esošajā uzlīmē ir norādīts vadības moduļa veids. Katra
vadības moduļa veida montāža ir praktiski identiska, atšķiras tikai pievienojamā iespiedshēmas plate ar sensoriem.

Plug and Play: piespraužams vadības
modulis un RJ45 komutācijas kabeļi

Dizains sniedz paaugstinātu
akustisko komfortu

Uzlīme: vadības
moduļa veids
Integrēti elektriskie sensori
(H2O un/vai GOS vai CO2)

5 vadības moduļu veidi ļauj pareizi noteikt situāciju jebkāda veida telpās un kontrolēt to.
Vadības
moduļa veids

Pievienojamās telpas veids
Noteikšana
Veļas mazgātava
Dušas telpa, vannas istaba (bez tualetes)

H2O

Vannas istaba (ar tualeti)
Atpūtas telpa, garāža, pagrabs

H2O, GOS

Tualete
Noliktavas/saimniecības telpa, darbnīca, ģērbtuve/koridors

GOS

Virtuve (atklāta/noslēgta)

CO2

Guļamistaba
Dzīvojamā istaba, birojs, nodarbību, mācību, hobiju telpa, uzgaidāmā telpa, atpūtas zona, bērnistaba, CO2
TV/mūzikas telpa, atpūtas telpa, ēdamistaba, rotaļu istaba, jumtistaba

Ērta uzstādīšana:

 Vienkārši: 5 veidu vadības moduļi ļauj veikt visas iespējamās
konfigurācijas.

 ø80 vai ø125 ventilācijas kanālu pievienošana komplektācijā
iekļautajam adapterim.

 Katra vadības moduļa (nominālo) nosūkšanas plūsmas ātrumu
iespējams iestatīt, izmantojot uzstādīšanas lietotni.
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VENTILATORS
KLUSI PUKSTOŠĀ SIRDS
Healthbox 3.0 ventilatora bloks pieejams vienā versijā, ko iespējams konfigurēt divos dažādos veidos. Ventilatora blokam ir 7
nosūkšanas punkti gaisa izvadīšanai no līdz pat 11 telpām.

Energoapgāde: izmantojot
kontaktspraudni vai drošinātāju bloku

Ventilācijas plūsmas ātrums:
aptuveni 475 m³/h (135 Pa)

Ērta uzstādīšana:

 Samazināts augstums: ideāli piemērots uzstādīšanai pie zemākiem
griestiem vai skapī.

 Var uzstādīt jebkādā novietojumā:
 - pie sienas, pie griestiem, uz grīdas vai ar vadu stiprinājumiem;
 - stāvus, guļus (virs/zem).
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Izplūdes caurule: iespējams izvēlēties ø125
vai ø150, izmantojot ekscentra adapteri, un
ø160, izmantojot papildu vibrāciju slāpējošu
savienojumu

SmartConnect: savienojuma
izveidošana ar lietotni un tīklu

Augstums: tikai 20 cm
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VĀRSTU KOLEKTORS
GUDRS VEIDS, KĀ IERĪKOT VENTILĀCIJAS KANĀLUS NELIELĀS TELPĀS
Healthbox 3.0 iespējams aprīkot ar 1 vai 2 vārstu kolektoriem. Katram vārstu kolektoram var pievienot 1 līdz 3 vadības moduļus.
Tas nozīmē, ka ar Healthbox 3.0 var savienot līdz pat 11 vadības moduļus.

KONFIGURĀCIJAS PIEMĒRS
Iespējams pievienot līdz
pat 11 vadības moduļiem

Vārstu kolektors: iespējams pievienot
līdz pat 3 regulētājvārstiem

Ērta uzstādīšana:

 Ventilācijas kanālu uzstādīšana ir vēl vienkāršāka un vizuāli
pievilcīgāka.

 Ventilācijas kanāli aizņem mazāk vietas.
 Mazāks spiediena kritums ventilācijas kanālu tīklā.
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Nosūkšanas
punkts, pie kura
var pievienot
vārstu kolektoru

DAŽI PRAKTISKI PIEMĒRI

Vairāki lejupvērsti ventilācijas kanāli

4 ventilācijas kanāli 90 cm platā zonā (skat. tualetes tukšo zonu)

Ventilācijas kanālu rūpīga paslēpšana trīsstūrveida tukšajā zonā

Vārstu kolektors
nav obligāti
jāuzstāda uz
ventilatora bloka,
to var uzstādīt arī
attālināti. Tādējādi
iespējams
sasniegt tādu pašu
rezultātu ar
mazāku skaitu
ventilācijas kanālu.

Tikai 1 ventilācijas kanāls

Ērta uzstādīšana:

 Sistēma ar mazāk ventilācijas kanāliem.

15

16

UZSTĀDĪŠANAS LIETOTNE
KVALITATĪVAI UN ĀTRAI UZSTĀDĪŠANAI

Healthbox 3.0 uzstādīšana

Pateicoties Healthbox 3.0 automātiskajai kalibrēšanai, manuāla ventilācijas sistēmas kalibrēšana nu pieder
pagātnei.
Lietotne uzstādītājam nodrošina uzticamu ceļvedi uzstādīšanas laikā. Izveidojiet savienojumu starp lietotni un Healthbox 3.0,
izmantojot komplektācijā iekļauto Wi-Fi sargspraudni, un lietotne pēc palaišanas uzsāks konfigurēšanu.

Pareizā Healthbox konfigurācija
tiek ielādēta automātiski atkarībā
no izvēlētās valsts

Skaidrs konfigurēšanas displejs

Viegli iestatāms katra vadības moduļa
nominālais gaisa plūsmas ātrums

Automātiska kalibrēšana
palaišanas laikā

Automātisko kalibrēšanu var uzsākt uzreiz pēc Healthbox 3.0 uzstādīšanas. Kalibrēšanas laikā lietotnē parādās
norādījumi par atlikušo laiku. Lietotnē uzrādās jebkādas kļūdas, kas var rasties uzstādīšanas laikā, kā arī norādījumi
un/vai piedāvātie risinājumi.
Automātiska gaisa plūsmas ātruma kalibrēšana:
¬ Iespējams izvēlēties nominālo gaisa plūsmas ātrumu.
¬ Pēc automātiskās kalibrēšanas vajadzības gadījumā viegli iespējams pielāgot gaisa plūsmas ātrumu. Pielāgošana
tiek veikta nekavējoties bez jaunas automātiskās kalibrēšanas veikšanas.

Pēc automātiskās kalibrēšanas iespējams iepazīties ar spiediena kritumiem sistēmā. Turklāt iespējams ievadīt manuālus
mērījumus (gaisa plūsmas ātrumu u.tml.). Tiklīdz uzstādīšana ir pabeigta, tiek saglabāti uzstādīšanas parametri un
manuālie mērījumi. Pēc tam ar šiem parametriem var iepazīties Renson® Lio tīmekļa portālā.

Ērta uzstādīšana:

 Ātra uzstādīšana.
 Vairākas Healthbox 3.0 ierīces var palaist vienlaicīgi.
 Lietotne sniedz uzstādītājam plašāku informāciju, piemēram, informāciju par
spiediena kritumu un kļūdu paziņojumiem.

 Pārbaudes poga, lai noteiktu, kura telpa ir pievienota attiecīgajam vadības modulim.
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LIO TĪMEKĻA PORTĀLS
Dokumentu digitalizācija
Renson® Lio tīmekļa portāls ir visu uzstādīto iekārtu pārvaldīšanas rīks, kas noderīgs gan parastiem uzstādītājiem, gan
(lieliem) uzstādīšanas uzņēmumiem. Sasaistiet visus saistītos dokumentus un izvēlieties piemērotāko(s) uzstādītāju(s).

www.my-lio.eu

Birojā

Uz vietas
Healthbox 3.0 palaišana

Healthbox 3.0 uzstādīto iekārtu
izveidošana un pārvaldīšana

Ērta uzstādīšana:

 Uzstādīto iekārtu pārvaldīšana (adreses informācija, uzstādīto
iekārtu informācija u.tml.).

 Klientu portfeļa izveidošana strukturētā veidā.
 Mazāk fizisko dokumentu.
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TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

PĀRSKATS
Ventilācijas veids

Pēc vajadzības kontrolēta mehāniska nosūkšana

Ventilators

– Ārkārtīgi kluss un energoefektīvs EK marķējuma motors ar 180 mm
diametra lāpstiņriteni.
– Aktīva mainīga spiediena kontrole: katrā gadījumā tiek iestatīts
zemākais iespējamais spiediena līmenis, kas atbilst
nepieciešamajam nosūkšanas plūsmas ātrumam.

(Maks.) gaisa plūsmas ātrums

430 m3/h (pie 200 Pa)

Maksimālais ventilatora darba spiediens

350 Pa

Kalibrēšanas spiediena nolasīšana

Izmantojot uzstādīšanas lietotni un Renson Lio tīmekļa portālu

Jaudas izkliedes ventilatora bloks

Mainās no 28 līdz 85 vatiem atkarībā no gaisa plūsmas ātruma un
darba spiediena

Izmēri:
– Ventilatora bloks ar vadības moduļiem
Automātiskās kalibrēšanas ilgums
(patentēts)

567 x 567 x 200mm (garums x platums x augstums)
2 līdz 5 vadības moduļu konfigurēšana: līdz ± 3 minūtēm
6 līdz 8 vadības moduļu konfigurēšana: līdz ± 5 minūtēm
9 līdz 11 vadības moduļu konfigurēšana: līdz ± 7 minūtēm

PAPILDUS

Maksimālais gaisa nosūkšanas savienojumu
punktu skaits:
– Pamatforma
– Izmantojot vārstu kolektorus
Vārstu kolektors

7
11 (ņemot vērā dažus ierobežojošus nosacījumus)
Ventilatora blokam iespējams pievienot 1 vai 2 vārstu kolektorus ar
1 līdz 3 vadības moduļiem.
Vārstu kolektoru var pievienot arī attālināti no ventilatora bloka.
Elektriskais savienojums (UTP kabeļa kat. 5e, vada izmērs 24 AWG,
maks. 30 metri).

Savienojumi

– 1x Ethernet savienojums
– 2x USB savienojums
(USB sargspraudnis Wi-Fi savienojuma izveidei iekļauts
komplektācijā)
– Ieejas: 3x DIGITĀLĀ, 1x ANALOGĀ (0-10 V)

Gaisa kvalitātes noteikšana (CO 2 vai mitruma
līmenis un/vai GOS)

Izmantojot elektroniskos sensorus vadības moduļos. Sensori
mēra iekštelpu gaisa kvalitāti
no katras telpas izvadītajā gaisā 24 stundas diennaktī.

No katras telpas izvadītā gaisa plūsmas
ātruma automātiska kontrole

Soļu motors novieto regulētājvārsta lāpstiņu, pamatojoties uz
izmērītajām sensora vērtībām. Šādā veidā nosūkšanas plūsmas
ātrums tiek kontrolēts atbilstoši gaisa kvalitātei.

Lietotāja un uzstādītāja lietotne

Var lejupielādēt bez maksas platformā Play Store (Android ierīcēm) vai
App Store (Apple ierīcēm).

Automātisks kļūmju rādījums

– Izmantojot lietotājam paredzēto lietotni
– Izmantojot uzstādīšanas lietotni un Renson Lio tīmekļa portālu
(uzstādītājiem): norāde par kļūdu, kas parādās
palaišanas posma laikā

Automātiski programmatūras atjauninājumi

Ja Healthbox 3.0 ir izveidots savienojums ar internetu

Integrācija Smart Home un domotikā

– Smart Home: integrēšanās mūsu partneru sistēmās, izmantojot
mājas
tīklu vai internetu
– Domotika: slēdža modulis (3 kontakti)

Ugunsdrošība
(= spiediena atbrīvošana sistēmā ar noslēgtiem
vārstiem)

✓

Izvades vārsti

Dizaina izvades vārsti (zemapmetuma vai sienas montāža)

Easyflex ventilācijas kanāli

Gaisa ventilācijas kanāli, labākā hermētiskuma klase: D

Acoudec

Elastīgs ventilācijas kanāls ar lieliskām skaņas izolācijas īpašībām

Pie jumta/sienas stiprināma izplūdes caurule

Piemērota caurplūdes armatūra ar zemu spiediena kritumu

KOPĀ VĒLAMIES IEPRIECINĀT KLIENTUS
Vai jums ir īpašs cauruļvadu projekts? Kopīgi varam izstrādāt pielāgotu risinājumu. Varam arī konsultēt jūs par
mūsu ražojumu uzstādīšanu. Tehniski apmācītu darbinieku komanda vienmēr būs gatava atbildēt uz visiem jūsu
jautājumiem.
Mūsu ražojumu pareiza darbība galvenokārt atkarīga no to pareizas uzstādīšanas un kalibrēšanas. Tāpēc
nodrošinām rūpīgi sagatavotas tehniskās apmācības. Mūsu pieredzējušie instruktori iemācīs jums visu
nepieciešamo un izskaidros, kā pareizi visu uzstādīt. Tikai šādi varam garantēt pareizi funkcionējošas un
uzticamas ventilācijas sistēmas, kas nodrošina labāko iespējamo iekštelpu klimatu un atbilst visām tehniskajām un
kvalitātes prasībām.
Plašāka informācija pieejama vietnē www.renson.eu/training
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