
8kW
Siltummainis ar
dubulto kapara sienu

Saskaņā ar:
-Eiropas standartu EN 1717, 
DVGW tehniskiem noteikumiem
- Direktīva par Legionella profilaksi

Siltuma atguve 
no dušas
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Viss ko Jūs jelkad 
gribētu zināt par 
Zypho...
Kad Jūs mazgājaties, tiek sajaukts aukstais un 
karstais ūdens jaucējkrānā, lai iegūtu
nepieciešamo ūdens temperatūru.

Mazgājoties siltais ūdens aiztek līdzi paņemot 
lielu siltuma enerģijas daudzumu.

Zypho ir speciāli radīts, lai absorbētu siltuma 
enerģiju no ūdens pirms tas nonāk kanalizācijā, 
vienlaicīgi atdodot siltumu aukstajam ūdenim 
pirms tas nonāk ūdens maisītājā.

Tas nozīmē, ka mazāk tiek izmantots siltais
ūdens, lai iegūtu to pašu ūdens temperatūru.

Neatļaujiet siltumam 
aiztecēt
EIDT kompānijas komanda izstrādāja
inovatīvu koncepciju siltuma atguvei 
no notekūdeņiem.

ZYPHO ir starptautiski patentēts 
(PCT054506)

Apzinoties vides un finansiālos energo 
efektivitātes ieguvumus, EIDT 
komandas vīzija bija radīt un ražot 
produktus, kas taupa resursus. EIDT 
kompānija tika nodibināta 2009. gadā. 

EIDT daudznozaru speciālistu un 
dinamisku pētnieku grupa ar 
zināšanām, vēlmi ilgtermiņa attīstībā 
un zaļās tehnoloģijās nāca klajā ar 
jaunu produktu. 

EIDT kompānijas galvenā mītne 
atrodas Lisabonā, Portugālē. 
Kompānijas pārstāvji ir vairākās 
Eiropas valstīs, piem., Apvienotā 
karalistē, Īrijā, Vacijā, Čehijā, Latvijā, 
Lietuvā, Igaunijā un Polijā. Kopš 2009. 
gada tūkstošiem kW tika ietaupīti visā 
pasaulē izmantojot EIDT tehnoloģiju.

Darbība un ieguvumi:

Iepakojuma saturs un izmēri

Ietaupīti 8 kW Efektivitāte 33%
N.º Apraksts Materiāls Savienojums Daudzums

1 Sifona vāks ABS - 1

2* Tīrīšanas filtrs PP - 1

3* Traps ABS - 1

4 Gredzens ar vītni ABS - 1

5 Blīvgumija Ø90 Gumija - 1

6 Augstuma rekulators Metāls / Plastikāts - 4

7 Aukstā ūdens pieslēgums ½’’ Misiņš M 1

8 Uzsildīta ūdens pieslēgums ½’’ Misiņš M 1

9 Kanalizācijas pieslēgums Ø40 PVC M 1

(*) Uzstādīšanas laikā ir jāizvēlas starp trapu un filtru tādejādi starp sistēmu ar sifonu vai bez. 

Dažādi 
uzstādīšanas 
veidi




