
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ново поколение DUPLEX EC/ECV5 
 

 

Уважаеми бизнес партньори, 

 

Бихме искали да ви представим новите функции в нашата гама компактни вентилационни модули 
– DUPLEX EC5 и ECV5 и най-вече Поколение 5 за вентилация на къщи и апартаменти. 

Новото поколение набляга на максимална експлоатационна ефективност и максимални нива на 
топлинно възстановяване, като в същото време набляга на параметър с висока важност при 
използване – минимизиране на акустичното налягане. 

 

Ключови нови функции: 
 

 

Както вероятно сте наясно, модулите DUPLEX EC5 и ECV5 предлагат най-високо ниво на качество 
в портфолиото на Atrea , отговаряйки на най-строгите изисквания за експлоатация и управление. 
Сред другите възможности, те предлагат следните: 

 
• До 95 % ефективност при топлинно възстановяване 

• Компактни размери, особено 

версията за монтаж на таван 

• Възможност за автоматичен байпас и пълно изключване 

• Икономични ЕС вентилатори с най-високо качество 

• Лесен монтаж и свързване 

• Възможност за постоянен дебит във версията CF 

• Две опции за контролна система – основният 

икономичен CP и разширен, с високи изисквания RD5 

• Интегриран уеб сървър, предлаган с дигиталната контролна система RD5 

• Опционално интегрирано устройство за подгряване и повторно загряване 

• Широка гама аксесоари 
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- Нови контроли RD5 на Atrea 
- Минимизиране на акустичното налягане като резултат от висококачествената  

изолация 
- Интегрирани функции за повторно нагряване и подгряване 
- Нов панел с цветен сензорен екран – CPT контролер 
- Напълно в съответствие с Ecodesign в най-високия A+ клас 
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По отношение новите регламенти на ЕС за Ecodesign, DUPLEX 
EC5 и ECV5 съответстват напълно, отговаряйки на стандартите 
за най-висока енергийна ефективност клас A+! 

 
 

 

DUPLEX 170, 370, 570 EC5 

Гамата EC5 е проектирана за таванен монтаж и има три енергийни нива. Основният параметър е 
ниска височина, само 290 мм при размери 170 и 370 EC5. Всички модули включват 
рекуперационен топлообменник от турбулентен тип с обратен поток.  Филтрацията на 
захранващият и отработен въздух е клас G4, като опция клас F7. 

Предлага се и подвижна версия, т.е. въздушният поток може да бъде избран или наляво или 
надясно, само с избиране на настройка на CP сензорния контролер. 

 
DUPLEX 280, 380, 580 ECV5 

Гамата ECV5 е проектирана за монтаж на стена и има три енергийни нива. Основният параметър 
е ниска ширина, само 617 мм при размери 280 и 380 ECV5. Всички модули включват 
рекуперационен топлообменник от турбулентен тип с обратен поток.  Филтрацията на 
захранващият и отработен въздух е клас G4, като опция клас F7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избор на интегрирани контроли – НОВИ за DUPLEX EC5 и ECV5. 

 
В отговор на исканията на нашите клиенти, ние предлагаме опции на контролни системи: 

 
• CP контроли – евтина опция с по-малки възможности 

 

• RD5 контроли – контролна система с високи изисквания, вече включва уеб интерфейс. 
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Контролер със 
сензорен екран CPA 

 
 
 
 

 
Механичен 
контролер CPB 

CP контролна система 

• Основна опция, икономичен контролен модул с множество избора: 

• Избор между два контролера: CPA със сензорен екран или 
механичен CPB 

• Седмична програма 

• Режим „Party“ при изисквания за силна вентилация 

• Режим „Holiday“, автоматично деактивиране и активиране на 
работата в съответствие със зададената дата 

• Уведомление за смяна на филтър 

• Автоматична работа на постоянен входен сигнал, напр. за 
постоянно управление на налягането 

• Управление на нагревател и подгревател (електрически интегрирано) 

• Автоматичен байпас за контрол на фиксирана температура 

 
 
 
 
 
 

Контролер със 
сензорен екран CP 
Touch 

 
 
 
 
 
 

Контрол през 
интернет, 
включително 
смартфон 

 
 
 
 
 

Механичен 

контролер CP 10 RT 

RD5 контролна система 

Вграден контролен модул с уеб интерфейс. 

Основната модификация е цветният сензорен екран CP Touch 

панел. RD5 предлага също така: 

• Постоянен дебит – опция за монтаж на сензори за постоянен дебит 
(версия CF). 

 
• Постоянно налягане – опция за монтаж на контролни сензори за 
постоянно налягане. 

• Сензори за CO2, относителна влажност качество на въздуха – опция 
за задаване на автоматичен контрол на въздушен поток на база 
данните от сензорите. 

• Modbus  TCP  –  Универсална и отворена комуникация с главна BMS 
система – перфектен избор за големи сгради и интелигентни къщи. 
Приемници за BACnet и KNX. 

• Потребителски настройки – интегрирани програми за седмична 
вентилация, отопление и охлаждане. Незабавно ръчно блокиране за 
повече комфорт на потребителя. 

• Интегриран уеб сървър – Дистанционни програмни актуализации по 
време на поддръжка на потребителски настройки, показване на 
съобщения за грешки, включително история, интуитивна и удобна за 
потребителя среда, показваща всички основни и сервизни параметри. 

• Външна входна функция за стартиране на вентилацията по заявка. 

• Вградени нагреватели – електрическо въздушно подгряване и 
отопление с PTC елементи. 

• Комбинирани нагреватели – опция за гореща вода на база 
отопление и комбинация със земни топлообменници (електрически 
или вода-въздух). 

• Автоматично контролиран байпас с температурен контрол по 
желание. 

• Зониране - опция за разделяне на сградата на зони и 

дефиниране на оперативните им параметри. 

• Контролери – Възможно е да се комбинират сензорен екран и 
механични контролери. 
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Както винаги се предлага широка гама опционални аксесоари с най-важните нови функции под 
формата на интегриран електрически нагревател EDO-PTC, използван за въздушно подгряване 
или за повторно нагряване в зависимост от версията. 

 
 
 
 
 

 
Електрически 
нагревател 

EPO-V, EPO-PTC 

Гореща вода - 
въздух 
нагревател 
TPO-EC 

Интегриран 
нагревател 

EDO_PTC 

CO2 сензор RH сензор 

 

Цялата налична техническа документация може да бъде изтеглена от уеб сайт на ATREA .тук 

Можете да изтеглите, също така, софтуерната ни селекция безплатно, за да направите избора си 
за подходящ модул бързо и лесно. Предлага се за изтегляне от уеб сайта на ATREA .тук 

Новите DUPLEX модули са налични за поръчване незабавно. 
 

 
С най-добри 

пожелания, 

екипът на Atrea 
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