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VĖDINIMO ĮRENGINIAI SU ŠILUMOS REKUPERACIJA RECOM 

2S/SE, RECOM 4S/SE IR RECOM 6S/SE 
 

Kompaktiški vėdinimo įrenginiai gyvenamųjų 

patalpų vėdinimui 

 

Plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis. 

Efektyvumas 81-98% pagal EN 13141-7 

 

Žemos ventiliatorių elektros energijos sąnaudos 

dėl naujos kartos EC motorų 

 

F7 filtras tiekiamam orui 

 

"Įjunk ir naudokis", modernus valdymo pultas 

su  lietimui jautriu ekranu. 
 

 
RECOM       Pranašumai 

 

RECOM įrenginių yra trys versijos. 

Recom 2S/SE yra skirti mažesniems namams iki 100 

m
2
, o Recom 4S/SE galima naudoti namams iki 250 

m
2
. Recom 6S/SE galima naudoti namams iki 350 m

2
  

RECOM įrenginiai sukurti patenkinti padidėjusią 

šilumos atgavimo ir mažesnio energijos suvartojimo 

paklausą. 

Kuriant įrenginius panaudotos naujausios 

technologijos, draugiška vartotojui valdymo sistema. 

Visi įrenginiai turi nuotolinio valdymo pultą su 

lietimui jautriu ekranu.  

- plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis. 

Efektyvumas 81-98% pagal EN 13141-7. 

- Galima rinktis įrenginius su šilumokaičiais iš 

polistireno (S modeliai) arba iš specialios garui 

laidžios membranos (SE modeliai) 

- žemos ventiliatorių elektros energijos sąnaudos dėl 

naujos kartos EC motorų. 

- Į standartinę komplektaciją įeina nuotolinio valdymo 

pultas su lietimui jautriu ekranu ir pažangiu valdymo 

meniu (Įskaitant. 10 m ilgio kabelį). 

- Automatinė apvedimo sklendė 

- Paprasta eksploatacija ir priežiūra. 

- Lengvai keičiamos ortakių išdėstymo versijos (iš 

kairės į dešinę). 

 

Energijos taupymas ir aplinkos apsauga  

 

 

Žiemos mėnesiais, esant vidutiniam oro srautui 

RECOM vėdinimo įrenginys gali sutaupyti apie 2,2 

kW šilumos per valandą normalaus dydžio name (150-

180 m
2
 

 Priklausomai nuo klimato, yra įmanoma atgauti apie 

8000 kWh / metus (Stokholme). 

Naudojant gamtines dujas norint sugeneruoti tiek 

šiluminės energijos, susidarytų 1625 kg CO2 emisija ir 

net 8450 kg CO2, naudojant elektros energiją. 

RECOM labai efektyvūs EC ventiliatoriai sumažina 

CO2 emisiją ne mažiau kaip 4000 kg. Tai dalis REC 

Indovent AB aplinkosaugos pasiekimų sumažinant 

neigiamą poveikį aplinkai. 

RECOM turi G4 filtrus ištraukiamam orui ir F7 filtrus 

tiekiamam orui. Ortakių pajungimai RECOM 2S/SE Ø125, 

RECOM 4S/SE Ø160, RECOM 6S/SE Ø200. Ortakių 

pajungimai yra iš įrenginio viršaus. 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

UAB REC BalticVent                          

Serbentų g. 115, LT-78152 Šiauliai        Tel./Faks.  +370 41 540670                          

Įm.k.300057933                                      info@rec-balticvent.lt              

PVM m.k. LT100001254212                  www.rec-indovent.se                                                           4                                                       

 

 

Apvedimo sklendė (By-pass) 

Visuose RECOM vėdinimo įrenginiuose yra 

automatinės apvedimo sklendės. Tai labai 

naudinga vartotojui vasaros metu, nes 

automatiškai naktiniu vėsesniu oru yra 

vėsinamos patalpos. 

 

 

Didesnis šilumos grąžinimas ir 

mažesnis energijos 

suvartojimas 

Didelio ploto šilumokaitis 

ir EC ventiliatoriai paverčia 

RECOM įrenginį į vienu iš 

labiausiai energiją taupančių 

įrenginių gyvenamųjų būstų 

statybų rinkoje. 

 

 

Sumontavimo vieta 

RECOM gali būti sumontuotas 

Ant sienos spintoje, vonios kambaryje 

arba katilinėje. 

  

  
Patikimas veikimas 

Kuriant įrenginius panaudotos naujausios 

technologijos, įrenginiai aprūpinti draugiška 

vartotojui valdymo sistema. Plokštelinio 

priešpriešinių srautų šilumokaičio efektyvumas 

yra iki 98% pagal EN 13141-7 : 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymas 

RECOM įrenginys turi išmanų EC 

ventiliatorių, apvedimo sklendės (By-pass) ir 

šildytuvo valdymą. Bepakopiai ventiliatorių 

greičiai. Turi keturis temperatūros daviklius, 

kurie matuoja lauko, šalinamo, tiekiamo ir 

kambario oro temperatūras. Filtrus pagal 

gamintojo rekomendaciją reikia keisti bent 

vieną kartą metuose. Filtrų keitimo funkcija 

turi laikmatį ir vartotojui primena apie būtinybę 

patikrinti filtrų būklę kas 6 mėnesius. 

 

 

 

 

  

  
Filtrai 

Standartiniai Recom įrenginiai turi tokius 

filtrus : 

• G4 ištraukiamo oro 

• F7 tiekiamo oro 

 Tylūs 

Dėl EC ventiliatorių dizaino ir 

garso izoliacijos Recom yra 

vienas tyliausių įrenginių 

rinkoje. 

Modernus valdymo pultas 

Nuotolinio valdymo pultas su lietimui 

jautriu ekranu ir pažangus valdymo 

meniu yra standartinėje 

komplektacijoje.  
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Parinkimo diagramos  

RECOM 2S/SE  
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Parinkimo diagramos 

RECOM 4S/SE 
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Parinkimo diagramos 

RECOM 6S/SE  
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Techninė informacija  
 

Modelis RECOM 2S RECOM 2SE RECOM 4S RECOM 4SE RECOM 6S RECOM 6SE 

Tinklo įtampa 50-60 Hz (V) 1~ 230 

Maks. galia, W 51 170 333 

Maks. galia, А  0.4 1.3 2.3 

Oro kiekis, m
3
/h 180 415 750 

RPM, min-1 3770 3200 3230 

Triukšmas 3m, dB(A) 24 28 26 

Darbinė temperatūra,
 о
С nuo -25 iki +60 nuo -25 iki +60 nuo -25 iki +60 

Korpusas pagamintas Iš nudažyto lakštinio plieno Iš nudažyto lakštinio plieno Iš nudažyto lakštinio plieno 

Izoliacija 20 mm Mineralinė vata 40 mm Mineralinė vata 40 mm Mineralinė vata 

Ištraukiamo oro filtras G4 G4 G4 

Tiekiamo oro filtras F7 F7 F7 

Ortakių pajungimai, mm Ø125 Ø160 Ø200 

Svoris, kg 44 66 83 

Šilumokaičio naudingumas 88 iki 98 % 80 iki 94 % 80 iki 89 % 76 iki 89 % 85 iki 88 % 72 iki 92 % 

Šilumokaičio tipas Plokštelinis priešpriešinių srautų 

Šilumokaitis pagamintas 

Polistireno 

Drėgmei 

laidžios 

membranos 

Polistireno 

Drėgmei 

laidžios 

membranos 

Polistireno 

Drėgmei 

laidžios 

membranos 
 

 

Specifikacija 

Vėdinimo įrenginiai pagaminti naudojantis QAB (Quality 

assurance branch) kokybės užtikinimo standartu. 

Gamintojas REC Indovent, įrenginio pavadinimas RECOM. 

Vėdinimo įrenginys, su plokšteliniu priešpriešpriešinių srautų 

šilumokaičiu neturinčiu šalčio tiltų kampuose, 

užtikrinančiu, kad nėra oro pratekėjimo tarp ištraukiamo oro ir 

tiekiamo oro srautų.  

Vidinis korpusas pagamintas su dvigubomis sienelėmis, 

užtikrina oro nepratekėjimą tarp užteršto ir švaraus oro kamerų 

iki įrenginio viršaus, kur prijungiami ortakiai. 

Įrenginiuse su polistireno šilumokaičiais yra numatytas 

kondensato drenažas.  

EC ventiliatorių greitis reguliuojamas 0-100% ir kiekvieno 

atskirai.  

Automatinė apvedimo (By-pass) sklendė su vėsesnio oro 

tiekimu optimizuoja šilumos atgavimą vasarą ir žiemą. Su 

papildoma naktinio vėsinimo funkcija. 

EC ventiliatorių, apėjimo (By-pass) sklendės, priešužšaliminės 

apsaugos ir papildomo šildytuvo valdymas. 

Priešužšaliminio šildytuvo (montavimui ortakyje) galia: 0,6 kW 

(RECOM 2S/SE), 0,8 kW (RECOM 4S/SE) ir 1,7 kW (RECOM 

6S/SE) 

 

Standartinės valdymo funkcijos: 

• 3 greičiai: minimalus, vidutinis, maksimalus (individualiai 

reguliuojamas) 

• Automatinė apvedimo (By-pass) sklendė su vėsaus oro 

atgavimu 

• Programuojamas savaitinis laikrodis 

• Laikmatis 

• Valdymas pagal patalpų drėgmę 

• Aliarmo perspėjimai ekrane 

 

Galimi priedai: 

• Papildomas šildytuvas tiekiamam orui 0,6 kW, 0,8 kW arba 

1,7 kW (montavimas ortakyje) EVB 0,6 / 0,8 / 1,7 

• Lauko oro sklendė SPM 125, 160, 200 

Techniniai duomenys: 

• Oro srautas Tiekiamas oras / Ištraukiamas oras:  

X / X l / s 

• Slėgis Tiekiamas oras / Ištraukiamas oras X / X Pa 

SFP kW / m3 / s 

• Dydis (PxGxA): 600 x 330 x 580 mm (RECOM 2S/SE) 

775 x 592 x 675 mm (RECOM 4S/SE) 

825 x 675 x 722 mm (RECOM 6S/SE) 
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Matmenys 

 

 

 
 

Vėdinimas ir šilumos grąžinimas 

Naujos statybos namuose dėl aukštesnių energijos vartojimo 

efektyvumo reikalavimų naudojamos vis tobulesnės ir 

sandaresnės izoliacijos medžiagos. Vėdinimo sistema yra 

būtina oro  kokybei bei žmogaus sveikatai užtikrinti. Oro 

kokybei didelę įtaką daro: drėgmė, dulkės, dulkių erkutės, 

bakterijos, CO2, cigarečių dūmai, radono dujos. Kad 

išvengti šių medžiagų patekimo į žmogaus organizmą 

patalpos turi būti nuolat vėdinamos ir šviežias oras tiekimas 

į patalpas, o užterštas ištraukiamas. 

Su RECOM vėdinimo įrenginiu, jūs gausite švarų išfiltruotą 

orą. Tokia vėdinimo sistema nesukelia skersvėjų. Su 

pasirenkamu šildytuvu (priedas), jūs galite pilnai 

kontroliuoti tiekiamo oro temperatūrą. Prieš patekdamas į 

kambarį tiekiamas oras pasiima šilumą per šilumokaitį iš 

ištraukiamo kambario oro. Dėka priešpriešpriešinių srautų 

plokštelinio šilumokaičio nepersiduoda kvapai iš užteršto 

oro į tiekiamą orą. Šilumokaičio kanalai yra atskirti. 

Lyginant šį šilumokaitį su rotaciniu, rotacinio trūkumas yra 

tai, kad jame į tiekiamą orą yra nuolat įmaišoma dalis 

užteršto ištraukiamo oro. Tokiu būdu į tiekiamą orą patenka 

kvapai ir teršalai iš vonios kambario ar virtuvės, tualeto. 

 

Dar vienas didelis plokštelinio priešpriešpriešinių srautų 

šilumokaičio privalumas – kad jis neturi judančių dalių, 

lyginant su rotaciniu šilumokaičiu. Rotacinių šilumokaičių 

principas yra besisukantis šilumokaitis, kurį suka variklis su 

diržu. Gali atsirasti variklio gedimas, diržas nukristi arba 

nutrūkti. Įvykus šiems gedimams ypač žiemos metu galimi 

dideli šilumos praradimai, nes norint gauti gaivaus oro teks 

atidaryti langus, taip šiltas oras išeis per langus labai 

sumažindamas energijos vartojimo efektyvumą. 

 

STR 2.09.02:2005 „ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO 

KONDICIONAVIMAS“  punktai : 

49.2. Šalinamo oro šilumos atgaunamoji įranga (šilumos 

utilizatoriai) ir slėgis joje parenkami taip, kad šalinamasis 

oras nepatektų į tiekiamąjį orą. 

49.3. Regeneraciniai sukamieji šilumokaičiai nenaudojami, 

kai šalinamame ore yra dvokių medžiagų ar ligų užkratų. 

 

labai aiškiai nurodo, kad rotaciniai (regeneraciniai 

sukamieji) šilumokaičiai negali būti naudojami gyvenamųjų 

namų vėdinimui, nes jais  šalinamo oro dalis iš tualeto, 

vonios ar virtuvės patenka į tiekiamąjį orą..  
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Šilumokaitis 

 

Naujos kartos plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis yra gaminamas iš polistireno arba specialios garams 

pralaidžios membranos. Šilumokaityje oro srautai juda vienas prieš kitą. Tokiu būdu šiluma yra perduodama iš ištraukiamo 

oro į tiekiamą orą maksimaliai ilgą laiką. Bandymais nustatyti optimalūs kanalų matmenys užtikrina minimalius slėgio  

nuostolius. Yra pasiekiamas iki 98% efektyvumas. Nėra jokio šviežio ir užteršto oro maišymosi lyginant  

su rotoriniais šilumokaičiais, nepersiduoda kvapai. Pasiekiamas efektyvumas atitinka reikalavimus  

A++ klasės namų vėdinimui.   

 

 
 

 

 

 

 

Ventiliatoriai 

 

 

Yra sumontuoti ventiliatoriai su EC motorais. Tai 

užtikrina minimalias energijos sąnaudas veikiant 

įrenginiui. EC  motorų dėka yra pasiekiamos labai 

žemos specifinės ventiliatorių galios reikšmės, 

kurios atitinka reikalavimus A++ klasės namų 

vėdinimui. Nuoseklus apsukų 0-100% reguliavimas. 

Atitinka EcoDesign-ERP 2015 reikalavimus. 
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Korpusas 

 

Kompaktiškas ir nedidelio svorio. Išorėje dengtas dažyta 

skarda. Šilumos ir garso izoliacijai korpuse yra 

naudojamos daugiasluoksnės plokštės, sudarytos iš 

perforuoto aliuminio lakšto ir mineralinės vatos. Šios 

savybės suteikia labai geras šilumos ir garso izoliacines 

savybes. RECOM 2S/SE turi 20 mm storio mineralinės 

vatos sluoksnį. RECOM 4S/SE ir 6S/SE turi 40 mm storio 

mineralinės vatos izoliaciją. 

Valdymas / Valdymo pultelis 

 

RECOM sumuotuota išmani valdymo sistema EC  

ventiliatoriams, apvedimo sklendei, šildytuvui ir 

laikmačiui. Ventiliatoriai gali būti kontroliuojami įvairiai. 

Keturi temperatūros jutikliai matuoja lauko orą, 

ištraukiamą  orą tiekimą orą ir kambario orą. Filtrų 

keitimo kontrolės laikmatis skaičiuoja laiką, o vartotojas 

gauna pranešimą, jog ateina laikas patikrinti filtrus. 

RECOM turi pultelį  

lietimui jautriu, spalvotu ekranu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymo pultelis/ Valdymo funkcijos 

 

 

 

  

  

Įrenginio įjungimas / išjungimas + 

Greičių pasirinkimas minimalus, vidutinis, maksimalus + 

Filtro keitimo indikatorius + 

Aliarmų indikatorius + 

Apvedimo sklendės valdymas Automatinė 

Laikmačio funkcijos + 

Savaitinio laikmačio nustatymas + 

Ventiliatorių greičių reguliavimas nuo 0 iki 100% + 

Papildomos galimybės  

Įmontuotas drėgmės daviklis Pasirenkamas 

Virtuvės gartraukio, CO2 arba drėgmės sensoriaus 

prijungimas 

+ 

Gaisro daviklio kontaktai + 

Oro sklendės kontaktai + 

Šaldymo sekcijos valdymo kontaktai + 

Elektrinės priešužšaliminės apsaugos kontaktai + 

Elektrinio šildytuvo kontaktai + 
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Apvedimo sklendė 

 

Visuose RECOM vėdinimo įrenginiuose yra automatinės 

apvedimo sklendės. Pagal matuojamas vidaus ir lauko 

temperatūras tiekiamas lauko oras aplenkdamas 

šilumokaitį patenka tiesiai į patalpas. Tai labai naudinga 

naudotojui vasaros metu, nes automatiškai naktiniu 

vėsesniu oru yra vėsinamos patalpos. 

 

 

RECOM gamyklinis standartas yra dešiniojo prijungimo versija, bet lengvai galima pakeisti į kairiojo prijungimo 

versiją. 
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Filtrai 

 

Recom filtrai: 

• G4 ištraukiamo oro 

• F7 tiekiamo oro  

Gamintojas rekomenduoja filtrus keisti ne mažiau kaip vieną 

kartą per metus. Filtro tarnavimo laiką skaičiuoja laikmatis, o 

vartotojui yra primenama kas 6 mėnesius tikrinti filtrą. 

 

Nauji filtrai užsisakomi info@rec-balticvent.lt, arba telefonu: 

8 (41) 54 06 70 

 

 

Priešužšaliminiai šildytuvai 

 

RECOM 2S/SE turi 600W šildytuvą, montuojamą ortakyje, 

RECOM 4S/SE turi 800W šildytuvą montuojamą ortakyje, 

RECOM 6S/SE turi 1700W šildytuvą, montuojamą ortakyje. 

Šie šildytuvai yra skirti išvengi šilumokaičio apledėjimo ir 

šviežio oro tiekimo stabdymo šaltuoju metų laiku. Ortakinis 

šildytuvas turi kaitinimo elementą ir apsaugą nuo perkaitimo. 

Yra galimybė atjungti šildytuvą. Tada aktyvuosis automatinė 

priešužšaliminė apsauga. Tokiu atveju prie neigiamų lauko 

oro teperatūrų, šviežio lauko oro tiekimas vyks su pertrūkiais. 
 

  

mailto:info@rec-balticvent.lt
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Standartinė versija: 

• Labai efektyvus plokštelinis priešpriešių oro srautų 

šilumokaitis. Pasirinktinai iš polistireno arba garams 

pralaidžios membranos. 

• Valdymo pultelis su lietimui jautriu ekranu, kartu su 10m 

kabeliu (Yra galimybė prailginti kabelį iki 60m) 

• Priešužšaliminis šildytuvas  

• 0,6 / 0,8 / 1,7 kW (montavimui ortakiuose). 

• Automatinė apvedimo sklendė (By-pass). 

• 3 ventiliatoriaus greičiai: minimalus, vidutinis, maksimalus. 

• EC ventiliatoriai. 

• Filtras G4 (ištraukiamo oro), F7 (tiekimo oro). 

• Galimybė valdyti uždarymo sklendes lauko ir šalinamam 

orui, 230 V, motoro tipas - su grąžinimo spyruokle. 

• 2 išėjimai sklendžių valdymui. 

• Valdymas pagal patalpos drėgmę. 

• IP 44 

• Įvesties galimybė - Nėra 

• Gaisro įvestis - Nėra 

 
Priedai (prie standartinės versijos): 

• El. šildytuvas 0,6 / 0,8 / 1,7 kW tiekiamam 

orui 

(Montavimui ortakyje) 

• Lauko oro sklendė. Pavara su grąžinimo 

spiruokle 230 V 

 

 

 


