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Pentru mai multe informații, descărcări 

și videoclipuri, vizitați pagina ERV Mobile 

de pe website-ul nostru

ERV MOBILE
Unitate de ventilaţie mobilă

O soluţie simplă pentru o ventilaţie eficientă, temporară sau 
permanentă. Deplasarea aerului 1000 m³/h.
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Ventilatie/Recirculare

Unitate de ventilaţie mobilă pentru o ventilaţie 
eficientă, temporară sau permanentă

Pentru a asigura rapid şi uşor ventilaţia în încăperi, într-un mod 
eficient, Mark a dezvoltat ERV MOBILE. Această unitate de venti-
laţie mobilă, are componenţa interioară a unui Mark ERV 1000 şi o 
carcasă vopsită în culoarea RAL 9010.

Această unitate de ventilaţie mobilă este o soluţie ideală pentru 
o ventilaţie eficientă din punct de vedere energetic, dar şi pentru 
un climat interior confortabil.

ERV MOBILE este echipată cu roţi, şi astfel poate fi mutată foarte 
uşor, intrând pe toate tipurile comune de uşi, fiind potrivită pen-
tru şcoli, grădiniţe, birouri, biserici sau alte spaţii publice închise.

Pentru recuperarea centrală a căldurii, vă rugăm să consultaţi 
Mark AIRSTREAM.

Caracteristici

•  Eficienta ridicata pentru confortul optimal 

aerului

•  Nu este necesară evacuarea condensului

•  Roţi detaşabile

•  Echipat cu Touch control cu fir

•  Concetare imediat după livrare

•  Schimb de caldura si umiditate

•  Motor de economisire a energiei BLDC   

cu 10 viteze

•  Schimbator de caldura contra curent   

inovator HR

•  Greutate mica

•  Instalare interior

•  Bypass automat, controlat inteligent de  

temperatura exterioara

•  Control Plug & Play, optional functie de 

control CO2 si umiditate, telecomanda si 

control Modbus/BMS* disponibil

•  La cerere, aeroterme electrice pentru      

tubulatura

•  ErP 2018 ready!
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Ventilatie/Recirculare

Dimensiuni
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*

A  =  Alimentat cu aer recirculat  B  =  Descărcare de aer
* Unitatea poate fi alimentată, de asemenea, cu conexiunile din partea dreaptă.

ERV MOBILE

Deplasare aer m3/h 1208

Presiune externă Pa 110

Eficienta racire % 65-74

Eficienta incalzire % 71-78

Eficienta temperatura % 75-85

Tensiune V 220

Putere W 243

Greutate kg 200

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Overall dB(A)

38 44 39 41 40 31 31 19 43

Nivel zgomot (dB):

Informaţii tehnice

P
R

E
SI

U
N

E
 E

X
T

E
R

N
Ă

  (
P

a)

DEPLASARE AER  (m3/h)

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0  500  1000  1500  2000  2500  
 




