
FRESHBOX 100 WIFI

Lokalna prezračevalna naprava

Kapaciteta pretoka zraka do 100 m³/h 
Učinkovitost vračanja toplote do 96 %
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Lokalna prezračevalna 
naprava za aktivno in 
energijsko prijazno 
prezračevanje javnih in 
zasebnih stavb.

Prezračevalni sistem ponuja idealno 
rešitev za enostavno in učinkovito 
prezračevanje v novih in starih zgrad-
bah. 

Zahvaljujoč zasnovi enoprostornega 
prezračevalnega sistema ni potrebe 
po cevnem razvodu oziroma polagan-
ju cevi.

• Energijsko učinkovito decentralizirano prezračevanje.
• Različice z integriranim predgrevanjem in naknadnim segrevanjem za 

uporabo v hladnih podnebjih.
• Modeli z entalpijskim izmenjevalnikom toplote prijetnejšo bivalno klimo.
• EC ventilatorji z nizko porabo energije.
• Tiho delovanje (13-39 dBA).
• Filtracija dovodnega zraka poteka prek filtrov G4 in F8. Na voljo so dodat-

ni filtri H13 in filtri z aktivnim ogljem F8.
• Zasnova omogoča priključitev izpušne cevi iz kopalnice.
• Enostavna namestitev.
• Kompaktna velikost.
• Upravljanje prezračevalnega sistema z WLAN preko App (Android / iOS) 

na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.
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    KONSTRUKCIJA 
Ohišje je izdelano iz jekla, prevlečenega 
s polimerom, in ima akrilno prevleko. 
Toplotna in zvočna izolacijska plast je 
iz sintetične gume, debeline 10mm. 
Sprednji pokrov se enostavno odpira 
za vzdrževanje filtrov in je opremljen s 
ključavnico, prezračevalni sistem ima 
dva povezovalna kosa s premerom 100 
mm za odstranjevanje slabega zraka in 
dovajanje svežega zraka. Poleg tega je 
za priključitev izpušne cevi iz kopalnice 
mogoče vgraditi še tretjo šobo s prem-
erom Ø 100 mm (vključeno v dobavi). 

Ventilatorji 
Zelo učinkoviti EC motorji ponujajo 
najnaprednejšo rešitev za varčevanje z 
energijo. Za motorje EC so značilni veliki 
pretoki dostave in popolnoma nadzo-
rovan razpon hitrosti. Učinkovitost do 
90% je odločilna prednost elektronsko 
krmiljenih motorjev.

Zračne lopute
Prezračevalni sistem je opremljen z 
dovodnimi in odvodnimi loputami, da 
prepreči prepih, ko je naprava izkloplje-
na.

Filtracija zraka 
Dovodni zrak se filtrira s pomočjo filtrov G4 in F8. V primeru pov-
ečanih potreb po čistosti zraka lahko namesto filtra F8 namestite 
filter H13 ali filter z aktivnim ogljem F8. Odvodni zrak se filtrira s 
filtri na plošči G4. 

Predgrevanje 
Enoti Freshbox E-100 in Freshbox E2-100 WiFi sta opremljeni z 
električnim predgrelnikom za zaščito pred zamrznitvijo toplot-
nega izmenjevalnika.

Nočno ogrevanje
Freshbox E1-100 WiFi in Freshbox E2-100 WiFi prezračevalni 
sistemi so opremljeni z električnim grelnikom za zvišanje tem-
perature dovodnega zraka, v kolikor je to potrebno. 

Zaščita pred zmrzaljo 
Prezračevalni sistem Freshbox 100 WiFi ima senzor tempera-
ture odvodnega zraka, ki izklopi ventilator dovodnega zraka, 
kadar obstaja nevarnost zmrzali. Izmenjevalnik toplote segre-
vamo s pretokom toplega izpušnega zraka(baypass). Nato se 
prezračevalni ventilator ponovno vklopi in prezračevalni sistem 
se vrne v normalno delovanje. Ventilacijski sistemi Freshbox 
E-100 in Freshbox E2-100 WiFi imajo električni predgrelnik za 
zaščito pred mrazom.

Toplotni izmenjevalnik
Izmenjevalniki toplote prezračevalnih 
sistemov Freshbox 100 WiFi so oprem-
ljeni s protitičnim izmenjevalnikom 
toplote. V hladni sezoni se toplotna 
energija odvodnega zraka prenaša 
na dovodni zrak, kar zmanjša izgubo 
toplote med prezračevanjem. Pri tem 
lahko nastane kondenzat, ki se zbere 
v posebni posodi, od koder se odvaja 
zunanji zrak na zunanjo stran. V tople-
jšem delu leta se toplota zunanjega 
zraka prenaša na odvodni zrak. Tako v 
prostor vstopi hladnejši dovodni zrak, 
ki pripomore k prijetnejši bivalni klimi.

Prezračevalni sistem Freshbox 100 ERV 
je opremljen s protitičnim izmenjeval-
nikom toplote z entalpijsko membra-
no. V hladni sezoni se toplota in vlaga 
odvodnega zraka prenašata skozi en-
talpijsko membrano na dovodnem zra-
ku, kar zmanjša toplotne izgube zaradi 
prezračevanja. V topli sezoni poteka 
prenos toplote in vlažnosti zunanjega 
zraka preko entalpijske membrane na 
odvodni zrak. Tako v prostor vstopa zrak, ki je hladnejši in ima 
nižjo relativno vlago, kar zmanjša potrebo po uporabi klimatskih 
sistemov.

G4 filter za 
odvodni zrak

Tesnilni čep

Protitočni 
toplotni 

izmenjevalec

Ključavnica

G4 filter za 
dovodni zrak

Oskrba zraka z 
avtomatskim 

pogonom

Dovodni 
ventilator

Dovodni 
filter F8

Nadzorna 
enota

Nadzorna 
plošča

Izpušni 
ventilator

Loputa za izpušni 
zrak s samodejnim 

pogonom

Odtok 
kondenzata
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DELOVANJE PREZRAČEVALNE NAPRAVE

UPRAVLJANJE

Svež, hladen zunanji zrak prehaja skozi filter in izmenjevalnik 
zraka ter je s pomočjo ventilatorja za dovodni zrak doveden v 
prostor. 
Topel, odvodni zrak iz zaprtih prostorov prehaja skozi filter in 
toplotni izmenjevalnik ter je s pomočjo centrifugalnega ventila-
torja odveden v okolico. 
Pretok dovodnega in odvodnega zraka poteka popolnoma 
ločeno tako, da se ne prenašajo onesnaževalci, mikrobi, klice.

Iz prostora

V prostor

Iz okolja

V okolje

Iz kopalnice

V prostor

v okolje

Način delovanja z dodatnim 
priključkom za 

prezračevanje kopalnice

Prezračevalna enota ima svoj 
upravljalnik (nadzorno ploščo). 
Vključen je daljinski upravljalnik.
Z WLAN povezavo

-
Daljinski upravljalnik

1 Vklop / izklop enote
2 Izbira hitrosti (Min. / Srednje/ Maks.)
3 Povišanje nastavljene temperature za 
grelec (na voljo za modele za ponovno 
ogrevanje)
4 Vklop / izklop grelnika (na voljo za 
modele s ponovnim ogrevanjem)*
5 Znižanje nastavljene temperature za 
grelec (na voljo za modele)
s ponovnim ogrevanjem)
6 Vklop / izklop časovnika
7 Aktiviranje / izključitev načrtovanega
način delovanja
* za modele s predgretjem

ON / OFF gumb

Nastavitev hitrosti (povečanje)

Nastavitev hitrosti (zmanjšanje)

Tedenski urnik 

Povezava na Wi-Fi 

Kazalnik za zamenjavo filtra

Kazalnik za alarm

Aplikacija Bluberg 
Freshbox za Android

Aplikacija Bluberg 
Freshbox za IOS
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Funkcije

Izbira hitrosti
Oznaka zamenjave filtra

Indikator alarma

Nastavitev hitrosti

Časovnik

Tedenski razpored

Ponovno ogrevanje omogočeno / onemogočeno

Nastavitev temperature dovodnega zraka

Nadzor z mobilno aplikacijo Androd / IOS
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Freshbox 100 WiFi 
Freshbox E-100 WiFi

Freshbox E1-100 WiFi 
Freshbox E2-100 WiFi
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UPRAVLJALNIK - FUNKCIJE
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    MOŽNOST UPORABE
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TEHNIČNI PODATKI
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    DODATKI
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    DIMENZIJE (mm)



Ljubljana 
Leskoškova cesta 11, Ljubljana 

01 620 94 33, info@e2e.si 
www.e2e.si 

www.blauberg.si

Maribor 
Tržaška cesta 40, Maribor 
02 620 98 05, info@e2e.si 

www.e2e.si 
www.blauberg.si

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in spremembe modelov ter tehničnih sprememb.
Objavljene vsebine so informativne narave in niso pravno zavezujoče.
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