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Lo-Carbon
Tempra/SELV 
Egyhelyiséges hővisszanyerős 
szellőző

Tulajdonságok és jellemzők
• 100mm-es furatba illeszkedik - 

ideális felújításokhoz
• Akár 84%-os hővisszanyerés
• Elérhető max.320 vagy 460mm-es 

falvastagsághoz
• Csökkenti a ház CO2 kibocsájtását 
• Választható vezérlési lehetőségek
• Nyári üzemmód, csak elszívó ven-

tilátorként történő használat
• Csökkenti a zajszennyezést
• Folyamatos vagy szakaszos 

működés
• Alacsony névleges teljesítmény, 

0,3W/l/s
• IPX4-es védettség

Falra szerelt hővisszanyerős 
egység
A Vent-Axia Lo-Carbon Tempra NA100mm-
es nyílásba illeszkedik, alkalmazható 
konyhában, fürdőben, WC-ben vagy 
akár háztartási helyiségekben is. 

A Tempra 3 féle kivitelben elérhető, a 
P-húzózsinóros, a T-időrelés, a HTP beépített 
húzózsinóros, időrelés és páraérzékelős. 
Elérhető 320 és 460mm-es fali átvezetővel.

A befúvó ág nyáron elzárható, így a készülék 
csak elszívó ventilátorként üzemel, ezzel 
megakadályozva, hogy a lakás túlságosan 
felmelegedjen forró nyári napokon.

Teljesítmény
Állítható 6 vagy 9 l/s állandó alacsony sebesség, 
15 l/s-os emelt teljesítmény.  Az egység egy 
kompakt hőcserélővel van felszerelve, aminek 
a hatásfoka 84%, ez energiát takarít meg és 
csökkenti a CO2 kibocsájtást. A Temprán a 
szakaszos üzemmód mértéke: 15 l/s.

A Temprát úgy tervezték, hogy az elszívott 
levegő mennyisége nagyobb legyen, mint a 
befúvotté, ezzel enyhe negatív nyomást hozzon 
létre a belső térben. Ez megakadályozza, 

hogy a szellőztetett szobából a nedvesség ne 
diffundáljon át a többi helyiségbe.

A Lo-Carbon ECDC motorja iker járókerékkel 
mindössze 3,2 Wattot fogyaszt alacsony 
sebességfokozaton és szinte zajtalan, csak 
20dB(A).

Általános beszerelés
Az egyedi hőcserélőnek köszönhetően 
a Temprát egy 100mm átmérőjű furatba 
illeszthetjük, lehetővé téve, hogy lecseréljünk 
egy hagyományos 100mm-es elszívóventilátort 
hővisszanyerős berendezésre. A maximális 
falvastagság 460mm (“L” modellek)

A Temprának egy hosszabb változata is elérhető, 
ami lehetővé teszi a telepítést 321 és 460mm 
közötti falvastagság esetén. A 460mm-es 
modellek “L” típusjelzéssel vannak jelölve.

Modellek 
Lo-Carbon Tempra P (Húzózsinóros) CAS

Az állandó alacsony sebességfokozatról 
húzózsinórral kapcsolhatunk emeltre fokozatra.
Modell Rendelési kód £ Trade
320mm P 443312 162.54
320mm SELV P 444368 201.83 
460mm LP 403832 162.54
460mm SELV LP 403833 201.83

Lo-Carbon Tempra T  CAS  
(Időrelés)
Az állandó alacsony sebesség fokozat 
kapcsolt fázis segítségével kapcsolható emelt 
teljesítményre.
Modell Rendelési kód £ Trade
320mm T 443310 212.54
320mm SELV T 444369 239.93
460mm LT 403834 212.54
460mm SELV LT 403835 239.93

Lo-Carbon Tempra HTP 
(Páraérzékelős/Időrelés/Húzózsinóros)
Az állandó alacsony fordulat emelt 
teljesítményre kapcsolható: beépített 
páraérzékelővel, időrelével-kapcsolt fázissal, 
húzózsinórral.
Modell Rendelési kód £ Trade
320mm HTP 443311 246.29
320mm SELV HTP 444370 273.68 
460mm LHTP 403836 246.29
460mm SELV LHTP 403837 273.68

Kiegészítők 
NA100mm fali átvezető kit, 320mm 
csőszakasszal és gumi tömítéssel. 
 DOM

Rendelési kód
449011  28.43




