
LIMODOR
Jednorurowy system wentylacji

a Nazwa dostawcy lub znak towarowy Harmann Polska Sp. z o.o. Harmann Polska Sp. z o.o.

b Identyfikator modelu LF/M 100 LF/M 60

c JZE -26,3 / -9,95 / -0,55 -28 / -11,6 / -2,2

d Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWM JSW SWM JSW

e Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Włącz / Wyłącz (x=1) Włącz / Wyłącz (x=1)

f Rodzaj układu odzysku ciepła Brak Brak

g Sprawność cieplna odzysku ciepła Nie dotyczy Nie dotyczy [%]

h Maksymalna wartość natężenia przepływu 100 62

 i 23,00 11,00 [W]

j Poziom mocy akustycznej 47 41 [dB(A)]

k Wartość odniesienia natężenia przepływu 70 43

l Wartość odniesienia różnicy ciśnienia 0 0 [Pa]

m Jednostkowy pobór mocy JPM 0,23 0,19

 n Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania Sterowanie ręczne CRS=1 Sterowanie ręczne CRS=1

o 0 0 [%]

p Stopień mieszania bezkanałowych DSW Nie dotyczy Nie dotyczy

q Kontrola optyczna Kontrola optyczna

r - -

s

t Nie dotyczy Nie dotyczy

u Nie dotyczy Nie dotyczy

 v Roczne zużycie energii elektrycznej RZE 2,9 2,2 [kWh/rok]

w ROO 33,6 / 17,2 / 7,8 33,6 / 17,2 / 7,8 [kWh]

X F E

a Nazwa dostawcy lub znak towarowy Harmann Polska Sp. z o.o. Harmann Polska Sp. z o.o.

b Identyfikator modelu LF/M 100 LF/M 60

c JZE -29,83 / -11,90 / -1,63 -31,39 / -13,47 / -3,2

d Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWM JSW SWM JSW

e Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Włącz / Wyłącz (x=1) Włącz / Wyłącz (x=1)

f Rodzaj układu odzysku ciepła Brak Brak

g Sprawność cieplna odzysku ciepła Nie dotyczy Nie dotyczy [%]

h Maksymalna wartość natężenia przepływu 100 62

 i 23,00 11,00 [W]

j Poziom mocy akustycznej 47 41 [dB(A)]

k Wartość odniesienia natężenia przepływu 70 43

l Wartość odniesienia różnicy ciśnienia 0 0 [Pa]

m Jednostkowy pobór mocy JPM 0,23 0,19

 n Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania Sterowanie czasowe CRS=0,95 Sterowanie czasowe CRS=0,95

o 0 0 [%]

p Stopień mieszania bezkanałowych DSW Nie dotyczy Nie dotyczy

q Kontrola optyczna Kontrola optyczna

r - -

s

t Nie dotyczy Nie dotyczy

u Nie dotyczy Nie dotyczy

 v Roczne zużycie energii elektrycznej RZE 2,7 2,1 [kWh/rok]

w ROO 36,7 / 18,7 / 8,5 36,7 / 18,7 / 8,5 [kWh]

X E E

Dane o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
1253/2014 z dnia 07.07.2014 r. oraz nr 1254/2014 r z dnia 11 lipca 

2014r.

Jednostkowe zużycie energii  dla klimatu:                         
chłodnego / umiarkowanego / ciepłego [kWh/m2/rok]

[m3/h]

Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym 
natężeniu przepływu

L
WA

[m3/h]

[W/(m3/h)]

Deklarowane współczynniki maksymalnych przecieków 
powietrza

Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w przypadku SWM 
przeznaczonych do użytku z filtrami
Instrukcja instalowania kratek wlotu/wylotu z regulacją dla 
JSW
Adres strony zawierającej instrukcję montażu 
wstępnego/demontażu www.harmann.pl www.harmann.pl

Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia w 
przypadku systemów bezkanałowych
Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz 
budynku w przypadku systemów bezkanałowych

Roczne oszczędności w ogrzewaniu (energii pierwotnej na 
rok) dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego
Klasa jednostkowego zużycia energii dla klimatu 
umiarkowanego

Jednostkowe zużycie energii  dla klimatu:                         
chłodnego / umiarkowanego / ciepłego [kWh/m2/rok]

[m3/h]

Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym 
natężeniu przepływu

LWA

[m3/h]

[W/(m3/h)]

Deklarowane współczynniki maksymalnych przecieków 
powietrza

Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w przypadku SWM 
przeznaczonych do użytku z filtrami
Instrukcja instalowania kratek wlotu/wylotu z regulacją dla 
JSW
Adres strony zawierającej instrukcję montażu 
wstępnego/demontażu www.harmann.pl www.harmann.pl

Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia w 
przypadku systemów bezkanałowych
Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz 
budynku w przypadku systemów bezkanałowych

Roczne oszczędności w ogrzewaniu (energii pierwotnej na 
rok) dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego
Klasa jednostkowego zużycia energii dla klimatu 
umiarkowanego

http://www.harmann.pl/
http://www.harmann.pl/
http://www.harmann.pl/
http://www.harmann.pl/


a Nazwa dostawcy lub znak towarowy Harmann Polska Sp. z o.o. Harmann Polska Sp. z o.o.

b Identyfikator modelu LF/M 100 LF/M 60

c JZE -36,78 / -15,81 / -3,79 - 38,18 / -17,21 / -5,19

d Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWM JSW SWM JSW

e Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Włącz / Wyłącz (x=1) Włącz / Wyłącz (x=1)

f Rodzaj układu odzysku ciepła Brak Brak

g Sprawność cieplna odzysku ciepła Nie dotyczy Nie dotyczy [%]

h Maksymalna wartość natężenia przepływu 100 62

 i 23,00 11,00 [W]

j Poziom mocy akustycznej 47 41 [dB(A)]

k Wartość odniesienia natężenia przepływu 70 43

l Wartość odniesienia różnicy ciśnienia 0 0 [Pa]

m Jednostkowy pobór mocy JPM 0,23 0,19

 n Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania

o 0 0 [%]

p Stopień mieszania bezkanałowych DSW Nie dotyczy Nie dotyczy

q Kontrola optyczna Kontrola optyczna

r - -

s

t Nie dotyczy Nie dotyczy

u Nie dotyczy Nie dotyczy

 v Roczne zużycie energii elektrycznej RZE 2,4 1,9 [kWh/rok]

w ROO 42,9 / 21,9 / 9,9 42,9 / 21,9 / 9,9 [kWh]

X F E

a Nazwa dostawcy lub znak towarowy Harmann Polska Sp. z o.o. Harmann Polska Sp. z o.o.

b Identyfikator modelu LF/M 100 LF/M 60

c JZE -50,68 / -23,62 / -8,11 -51,75 / -24,69 / -9,19

d Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWM JSW SWM JSW

e Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Włącz / Wyłącz (x=1) Włącz / Wyłącz (x=1)

f Rodzaj układu odzysku ciepła Brak Brak

g Sprawność cieplna odzysku ciepła Nie dotyczy Nie dotyczy [%]

h Maksymalna wartość natężenia przepływu 100 62

 i 23,00 11,00 [W]

j Poziom mocy akustycznej 47 41 [dB(A)]

k Wartość odniesienia natężenia przepływu 70 43

l Wartość odniesienia różnicy ciśnienia 0 0 [Pa]

m Jednostkowy pobór mocy JPM 0,23 0,19

 n Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania Lokalne sterowanie CRS=0,65 Lokalne sterowanie CRS=0,65

o 0 0 [%]

p Stopień mieszania bezkanałowych DSW Nie dotyczy Nie dotyczy

q Kontrola optyczna Kontrola optyczna

r - -

s

t Nie dotyczy Nie dotyczy

u Nie dotyczy Nie dotyczy

 v Roczne zużycie energii elektrycznej RZE 1,9 1,4 [kWh/rok]

w ROO 55,4 / 28,3 / 12,8 55,4 / 28,3 / 12,8 [kWh]

X C C

Jednostkowe zużycie energii  dla klimatu:                         
chłodnego / umiarkowanego / ciepłego [kWh/m2/rok]

[m3/h]

Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym 
natężeniu przepływu

L
WA

[m3/h]

[W/(m3/h)]

Centralne sterowanie 
CRS=0,85

Centralne sterowanie 
CRS=0,85

Deklarowane współczynniki maksymalnych przecieków 
powietrza

Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w przypadku SWM 
przeznaczonych do użytku z filtrami
Instrukcja instalowania kratek wlotu/wylotu z regulacją dla 
JSW
Adres strony zawierającej instrukcję montażu 
wstępnego/demontażu www.harmann.pl www.harmann.pl

Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia w 
przypadku systemów bezkanałowych
Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz 
budynku w przypadku systemów bezkanałowych

Roczne oszczędności w ogrzewaniu (energii pierwotnej na 
rok) dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego
Klasa jednostkowego zużycia energii dla klimatu 
umiarkowanego

Jednostkowe zużycie energii  dla klimatu:                         
chłodnego / umiarkowanego / ciepłego [kWh/m2/rok]

[m3/h]

Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym 
natężeniu przepływu

LWA

[m3/h]

[W/(m3/h)]

Deklarowane współczynniki maksymalnych przecieków 
powietrza

Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w przypadku SWM 
przeznaczonych do użytku z filtrami
Instrukcja instalowania kratek wlotu/wylotu z regulacją dla 
JSW
Adres strony zawierającej instrukcję montażu 
wstępnego/demontażu www.harmann.pl www.harmann.pl

Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia w 
przypadku systemów bezkanałowych
Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz 
budynku w przypadku systemów bezkanałowych

Roczne oszczędności w ogrzewaniu (energii pierwotnej na 
rok) dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego
Klasa jednostkowego zużycia energii dla klimatu 
umiarkowanego

http://www.harmann.pl/
http://www.harmann.pl/
http://www.harmann.pl/
http://www.harmann.pl/
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