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Ново поколение DUPLEX Multi ECO 
 
 

Ново поколение вентилационни модули DUPLEX MultiEco, MultiEco-N и MultiEco-V 

Новото поколение компактни модули DUPLEX MultiEco разширява нашата гама 

многофункционални вентилационни модули с въздушен дебит между 500 и 6500 м3/ч 

(номинален капацитет с интегрирани регистри и резервно налягане от поне 250 Pa). Всички 

девет нови модули от гамата MultiEco съответстват на ЕС Директива 1253/2014 (Ecodesign), а с 

техните оптимално подбрани интегрирани компоненти, съответно допълват гамата Multi, Flexi и 

Roto. Гамата включва, също така и модулите за таванен монтаж DUPLEX 1500 - 6500 MultiEco-N , 

и стоящите на пода DUPLEX 1500 – 6500 MultiEco-V . 

 
 
 
 
 
 
 

 
Един от най-важните компоненти на тези серии е пластмасовият рекуперационен 

топлообменник с обратен поток S7.C с температурна ефективност до 93 % при ниски 

стойности на спадове в налягането от въздушна страна. Това са параметрите, които играят 

ключова роля при оценката съгласно Ecodesign. 

Регулярна функция, която да гарантира качеството на модулите DUPLEX са техните EC 

вентилатори от международно известни производители ebm-papst и Ziehl Abegg. Акцентът при 

икономията на енергия и повишената ефективност естествено води до съответствие на EC 

вентилаторите в цялата гама на Директива ErP  2015 (Регламент на комисията (EС) 327/2011). 

Дизайнът на гамата MultiEco (-N, -V) следва своите предшественици със своят корпус тип 

сандвич, със своята изключителна термична изолация и минимизиране на топлинния мост за 

допълнително подобряване на икономичната работа. 

Друга фундаментална функция е новата усъвършенствана контролна система RD5  с 
възможности като интегриран уеб сървър, удобен контролер със сензорен екран, опционни 
сензори за качество на въздуха, , седмични режими и опционно управление на постоянен дебит 
и налягане. Свързването на комуникационните технологии за изграждане на автоматизация 
може да бъде предоставено чрез Modbus TCP протокол стандартно, алтернативно чрез 
предавател за системите BACnet и KNX. Контролната система RD5 може да включва 
допълнително обикновен CP 10 RT контролен с основни функции. 
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CP сензорният контролер със сензорен екран  Контролер CP 10 RT 

 
Широката гама компактни модули позволява максимална адаптивност за специфични, 
индивидуални проектни изисквания. 

Добре замисленият дизайн позволява избор на монтаж 
стоящ на пода, на таван, плосък стоящ на пода или 
покривен монтаж, смяна на местата на свързващите 
фитинги или добавяне на циркулационна клапа, всичко това 
без да влияние върху размерите на модула. Въздушната 
филтрация клас G4 се предлага стандартно, а клас M5 или 
F7 като опции. Стандартна функция за всеки модул, 
произведен в съответствие с Ecodesign е байпасната клапа. 
Изключителното качество на модулите DUPLEX  MultiEco  (-
N,  -V)  се подчертава от факта, че те са включени в процес 
на хигиенна сертификация VDI6022 и сертификация от 
добре известен немски институт PHI (Институт Passivhaus). 

При избор на Вашия модул, вижте надеждната и добре организирана селекция от софтуер 
DUPLEX, който може да бъде изтеглен като ръководство от нашия уеб сайт 
http://www.atrea.cz/cz/duplex-cz. Софтуерът от версия 8.00.022 поддържа, също така, модули 
DUPLEX MultiEco (-N, -V) . 

 
Основни предимства на DUPLEX MultiEco (-N, -V) 

• ErP съответствие 

• Отлична термична изолация на корпуса 

• Функции на дизайна за намаляване на топлинния мост 

• Компактни размери 

• Много плоски модули, подходящи и за монтаж на таван 

• Лесен монтаж при свързани и сглобени всички компоненти 

• Различни конфигурации за входни и изходни отвори 

• Стандартни размери на фитингите 

• Опционални байпасни и циркулационни клапи 

• Стоящ на пода, за таван, плосък стоящ на пода или версии за  
покрив до 6 500 м3/ч 

• Високо ефективни вентилатори с ниска входна мощност в  
цялата гама 

• Високо ефективен рекуперационен топлообменник с обратен  
поток - до 93 % 

• Интегрирана контролна система, включително топлинни сензори 

• Съответствие на характеристиките на корпуса с EN 1886 

• Интегриран уеб сървър (контролира RD5) 

• Хигиенни изисквания съгласно VDI6022 

• Комплектна софтуерна селекция 

Моля, не се колебайте да се свържете с нас за повече информация. 
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