
Informa ní list
 

(podle P ílohy III Na ízení EU . 1254/2014)

Název dodavatele JABLOTRON LIVING 
TECHNOLOGY s.r.o.

Identifika ná zna ka modelu pou ívaná dodavatelem FUTURA

Specifická  spot eba energie (SEC) v kWh/(m .a) pro ka dé pou itelné klimatické pásmo a 
ka dou pou itelnou t ídu SEC A+

Deklarovaná typologie obousm rná

Typ pohonu pohon s prom nn mi otá kami

Typ systému zp tného získávání tepla rekupera ní

Tepelná ú innost zp tného získávání tepla 90,2 %

Maximální pr tok 350 m /h

Elektrick  p íkon pohonu ventilátoru v etn  za ízení pro ovládání motoru p i max. pr toku 320 W

Hladina akustického v konu LWA  52 dBa

Referen ní pr tok 245 m /h

Referen ní tlakov  rozdíl 50 Pa

SPI 0,33 W/(m /h)

Faktor ízení a typologie ízení v souladu s p íslu n mi definicemi a klasifikací uveden mi v 
p íloze VIII tabulce 1 0,65

Deklarované maximální vnit ní a vn j í net snosti 2,5 % / 2,5 %

Poloha a popis vizuálního upozorn ní na v m nu filtru u v tracích jednotek pro obytné budovy 
ur en ch pro pou ití s filtrem, v etn  textu poukazujícího na d le itost pravidelné v m ny filtru 
pro v kon a energetickou ú innost jednotky

Pot eba v m ny filtr  je indikována 
automaticky systémem. 
Upozor uje na ni zm na 

barevného podsvícení ( lutá 
dioda) a nápis na ovlada i "Filter".

Internetová adresa návodu na p edb nou montá /demontá rekuperace.jablotron.cz

Ro ní spot eba elektrické energie (AEC) (v kWh/m2 elektrické energie/rok) ("pr m rné", 
"teplé", "studené") p i 149 m3/h 2,20 / 1,75 / 7,57

Ro ní úspora tepla (AHS) (v kWh primární energie/rok) pro jednotlivé typy klimatu 
("pr m rné", "teplé", "studené") p i 149 m3/h 136 556 / 61 749 / 267 140
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Informace o v robku 

(podle P ílohy IV Na ízení EU .1253/2014)

Po adavky na informace o v tracích jednotkách pro obytné budovy podle l. 4 odst. 1

Název dodavatele JABLOTRON LIVING 
TECHNOLOGY s.r.o. 

Identifika ní zna ka modelu pou ívaná dodavatelem FUTURA 

Specifická  spot eba energie (SEC) v kWh/(m .a) pro ka dé pou itelné klimatické pásmo 
a t ída SEC A+

Deklarovaná typologie v souladu s lánkem 2 tohoto na ízení obousm rná

Typ pohonu pohon s prom nn mi otá kami

Typ systému zp tného získávání tepla rekupera ní

Tepelná ú innost zp tného získávání tepla

Maximální pr tok

Elektrick  p íkon pohonu ventilátoru v etn  za ízení pro ovládání motoru p i max. pr toku

Hladina akustického v konu LWA 

Referen ní pr tok

Referen ní tlakov  rozdíl

SPI 

Faktor ízení a typologie ízení v sozladu s p íslu n mi definicemi a klasifikací uveden mi 
v p íloze VIII tabulce 1

Deklarované maximální vnit ní a vn j í net snosti

Poloha a popis vizuálního upozorn ní na v m nu filtru u v tracích jednotek pro obytné 
budovy ur en ch pro pou ití s filtrem, v etn  textu poukazujícího na d le itost pravidelné 
v m ny filtru pro v kon a energetickou ú innost jednotky

Pot eba v m ny filtr  je indikována 
automaticky systémem. Upozor uje na 
ni zm na barevného podsvícení ( lutá 

dioda) a nápis na ovlada i "Filter". 

Internetová adresa návodu na demontá rekuperace.jablotron.cz

Holešovská 1692, 769 01 Holešov, Czech Republic

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o.

 Tel: +420 775 587 595 | E-mail: info@jablotronlt.com | Web: rekuperace.jablotron.cz

90,2 %

350 m /h

320 W

52 dBa

245 m /h

50 Pa

0,33 W/(m /h)

0,65

2,5 % / 2,5 %


