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Vysoce účinný výměník tepla
Účinnost a komfort jsou zaručeny díky vysoce účinnému 
centrálnímu jádru rekuperace energie, které rekuperuje energii 
z vnitřního vzduchu a předává ji do čerstvého přicházejícího 
vzduchu bez míchání proudů vzduchu.

Vyfukovaný vzduch

Vnější vzduch

Přívod vzduchu

Vzduchový fi ltr Vnitřní vzduch

Nucený odsávací systém 
Výfukový systém využívající vysoký statický tlak a ventilátor účinně odstraňuje nečistoty z vnitřního vzduchu. Přívodní 
a výfukový proud vzduchu jsou úplně oddělené v deskovém výměníku tepla a LG ERV dokáže odfiltrovat nečistoty před 
přivedením venkovního vzduchu, takže vytváří čerstvý a zdravý vnitřní vzduch.

By-pass

Vracený vzduch

Přiváděný vzduchVnější vzduch

Vyfukovaný vzduch

Deskový 
výměník tepla

Venku Uvnitř

Přiváděný vzduch

Vnější vzduch

Vyfukovaný vzduch

Vracený vzduch

Blokování se systémem klimatizace 
-  LG ERV lze ovládat spolu s klimatizačními jednotkami 

nebo jednotlivě ovládat.
-  Tato funkce je k dispozici, když je systém připojený 

k dálkovému ovladači.
Nastavená teplota 

režimu chlazení/topení
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By-pass
LG ERV automaticky přepíná režimy větrání (režim entalpické výměny tepla / obtokový režim) 
podle vnitřní a venkovní teploty.

Režim entalpické výměny tepla (léto/zima)
By-pass 

Obtokový režim (sezónní změna)
By-pass 

Flexibilita instalace
Instalace je možná vzhůru nohama, pokud potřebujete jen jeden kontrolní otvor.

Reverzní instalace 1 jednotky (levá jednotka)Normální instalace 2 jednotek

Revizní otvor
Nahoře

Dole

Dole

Nahoře
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Chlazení Topení

Dodávky studeného a teplého čerstvého vzduchu
Během léta může ERV DX přeměňovat teplý venkovní vzduch na studený vzduch pro interiéry a během zimy dokáže bránit 
studenému průvanu přiváděním teplého vzduchu.

Výměna tepla Cívka DX Zvlhčení

Vyfukovaný 
vzduch

Venkovní 
vzduch

Přiváděný 
vzduch

Vracený 
vzduch

Celkové řešení klimatizace
LG ERV DX se může používat jako celkové řešení 
klimatizace. Může kontrolovat stav přicházejícího vzduchu 
pomocí výměníku pro přímý výpar chladiva a zvlhčovače 
a vytvářet komfortní vnitřní vzduch. V létě reguluje 
LG ERV DX vzduch uvnitř chlazením a odvlhčováním 
přiváděného vzduchu. V zimě může regulovat vzduch 
ohříváním a zvlhčováním přiváděného vzduchu.

Vnitřní jednotky ERV DX

Venkovní

Propojení s MULTI V
LG ERV DX je možné propojit s MULTI V.
Ovládání je možné pomocí kabelového dálkového ovladače připojeného k vnitřním jednotkám MULTI V.

ERV S VÝMĚNÍKEM PRO PŘÍMÝ VÝPAR CHLADIVA
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