
Desentraliserte varmegjenvinnere
for bruk i alle typer rom opp til 25m2

Inne Inne UteUte

Snur luftretning hvert 60. sekund

REC Duo er en “push-pull” varmegjenvinner som tar opp varmen 
fra avtrekksluften for så å snu luftretningen til tilluft som gjør at 
den lagrede varmen i varmeveksleren avgis inn i rommet.

Funksjonmåte

Enhet holdes på plass 
med magneter, for enkel 
montering/demontering

Eksempler på montering

Kvalitetsvifte fra

Enheter montert i hvert sitt rom Enheter montert i samme rom

Opp til

Gjenvinningseffekt90%

• Godt egnet med enkel montering.
• Monteres 2 sammen for optimal ventilering.
• Monteres rett gjennom yttervegg ø 100mm. 
• Enkelt vedlikehold.
• Meget lavt effektforbruk takket være EC motorer.
• Styres enten med en 2+1 veggbryter eller RLS
  påvegg regulator.
• RC modellen styres med fjernkontroll.

Rec Duo 100   El.nr. 49 108 44
Rec Duo 100 MHY  El.nr. 49 108 45
Rec Duo 100 PLUS RC  El.nr. 49 108 46
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Produkter i høy kvalitet til rimelige priser

Teleskop veggjennomføring

Smart monteringsplate

Utvendig rist, sammenleggbar 
for montering innenfra

Keramisk høy effektiv
varmegjenvinner 

Design frontdeksel

Modell
Kanaldimensjon

ø mm
Vegg tykkelse

maks i mm V m3/t W dB(A)*

Lp

REC Duo 100 / 100MHY / 100 Plus RC 100 300 - 500 230 12/30/40 1/2,8/3,5 15/33

* på 3meters avstand

Teknisk informasjon

Rec Duo 100, for kontinuerlig drift. Styres enten med 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator. Er utstyrt 
med timer som er justerbar fra 0 -30min.

Rec Duo 100 MHY, for kontinuerlig drift. Styres enten med 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator. Har 
innebygget trinnløs hygrostat som overstyrer ved høy luftfuktighet. Har i tillegg timer som er justerbar
fra 0 - 30min.

Rec Duo 100 Plus RC, for kontinuerlig drift. Styres med fjernkontroll. Har innebygget trinnløs hygrostat som 
overstyrer ved høy luftfuktighet. Kan også benyttes kun som avtrekk. Er utstyrt med timer som er justerbar 
fra 0 -30min, for ekstra ventilering.

Rec Duo 100 Plus RC leveres med fjernkontroll.
0 - På/av
1 - Normal drift inn/ut
2 - Hastighet 1
3 - Hastighet 2
4 - Avtrekk høy hastighet (timer 0 - 30min.)
5 - Sove modus apparatet går på lav hastighet de neste 8 timene.
6 - Her velger man høy hastighet avtrekk ved 
      ett tastetrykk og høy hastighet tilluft ved to tastetrykk
7 - Gjevnt avtrekk uten gjenvinning

160

16
0

14,50
300 - 500

Ø
 9

8

38 13

Ø
 1

70

Ø
 1

07

RLS regulator
Tilleggsutstyr til:
Rec Duo 100  Rec Duo 100 MHY

For veggtykkelse mellom
220 og 300mm må ytterrist
VGS brukes


