Tabako dūmai ir nemalonūs
kvapai trukdo jaustis gerai.

Sistema Venta užtikrina
visišką higieną.

Kad gerai jaustumėtės, kambaryje turi
būti gaivus oras. Ypatingai nemalonūs
yra tabako dūmai, kurie įsigeria patalpoje. Oro drėkinimo ir valymo prietaiso
Venta pagalba vandens molekulės neutralizuoja kvapų molekules. Ko pasekoje, sekantį rytą oras kaip po lietaus,
gaivus.

Venta prietaisai higieniški, nes:
1. ypatingai paprasta prietaiso konstrukcija, kur nėra keičiamų filtrų,
2. naudojamas švarus vanduo,
3. galima naudoti higieninį skystį Venta.

Prietaisas Venta, be keičiamų filtrų, valo orą per
vandenį, todėl kvapai absorbuojasi vandenyje ir
kvapams nėra kur įsigerti.

Oro drėkinimo ir valymo prietaisas
Venta šalina oro sausumą, sugeria
tabako dūmus, nemalonius kvapus,
namų dulkes ir žiedadulkes.
Be keičiamų filtrų.

Priedai:
l Higieninis skystis Venta
l Plovimo skystis prietaisui
Venta

Kita:
l Eterinis aliejus su aromatu
peršalimo ligoms gydyti
l Eterinis aliejus su apelsinų
skonio aromatu
l Eterinis aliejus su raminančiu
aromatu

l Venta – tai pirmas oro valytuvas ir
Paprasta technika
ilgalaikiam
naudojimui.

drėkintuvas ofisams ir butams, kuris
„plauna” orą ir todėl nereikia naudoti
keičiamų filtrų.
l Venta prietaisas higieniškas ir len-

Be filtrų,
kurie užsiteršia
ir būtina juos keisti.

30 m2 patalpai šildymo
sezono metu reikia
apytiksliai 5 l vandens
per dieną.

gvai valomas. Jis neturi keičiamų filtrų,
kuriuos reikia nuolatos keisti. Prietaisu
paprasta naudotis, jis kokybiškas ir ilgaamžis.
l Venta dirba šaltų garų principu, pri-

pažintu geriausiu:
1. Nėra kalcio nuosėdų ir nereikalingi
kartridžai,
2. Nėra ultragarso purkštuvų, garintuvų,
nėra per didelio drėkinimo. Oras patalpoje visada automatiškai drėkinamas iki reikiamo lygio, remiantis medicininiais parodymais.

l Skaitmeninis termohigrometras
(drėgmės matuoklis). Displėjus
rodo temperatūrą ir santykinę
drėgmę patalpoje.

Higieninis skystis Venta numato dvi pagrindines funkcijas: keičia vandens kietumą, todėl nesusidaro druskų nuosėdų.
Visą skysčio kiekį Jūs sunaudojate per
10-14 dienų. Šis skystis palaiko vandens
išgarinimo procesą, nes yra pašalinamas
plastiko hidrofobiškumas ir panaudojamas visas plokštinių būgnų paviršius.

Filtras – paprastas vanduo.

Dulkės lieka vandenyje. Be kvapų. Įsitikinkite patys.

Unikali technologija,
žinoma visame pasaulyje.
Sausą orą sunku išvalyti.
Drėkinimo ir valymo derinys – žymiai efektyviau.

NAUJIENA!
l Mažesnės energijos sąnaudos

Svarbu:

l Patobulintas veikimas ir dizainas

Medžiagos, kurios yra higieninio skysčio
Venta sudėtyje, neišgaruoja. Jos lieka
prietaise tol, kol Jūs jo neišskalausite(apie
10-14 dienų). Reikia tik kasdien pildyti
prietaisą švariu vandeniu, tai aktyvina
medžiagas, kurios yra skysčio sudėtyje.
Po kiekvieno prietaiso valymo pripildykite jį švariu vandeniu ir higieniniu skysčiu,
siekiant užtikrinti nepriekaištingą prietaiso darbą. Vieno butelio užtenka apytiksliai vienam žiemos sezonui (5 mėnesiai).

l Tylesnis veikimas

Nuolat veikiant prietaisui visus metus, rekomenduojama atlikti prietaiso generalinį
valymą kas 6 mėnesius naudojant plovimo skystį, skirtą prietaisui Venta. Taip
pat reikia naudoti plovimo skystį, jei Jūs
nebesinaudosite prietaisu Venta ilgą laiką, kad nesusidarytų druskos. Prietaisams Venta yra pagaminti 100% natūralūs eteriniai aliejai. Eteriniai aliejai yra įvairių kvapų. Be to didelis privalumas oro
„plovimo“ prietaiso Venta, skirtingai nuo
kitų sistemų yra tai, kad galite naudoti
šiuos priedus be jokio filtro užterštumo.

l Jeigu Jūs pageidaujate, galima pa-

skleisti ore įvairius aromatus. Paprasta
technika suteikia galimybę pildyti prietaisą įvairiais aromatais ir gaivinančiais
priedais. Be to prietaisas ir toliau dirba
kaip oro valytuvas ir drėkintuvas.

Du viename:
drėkinimas + valymas

l Automatinis išjungimas

l Higieniškas
l Paprasta priežiūra
l Paprasta naudotis
100%
pagaminta Vokietijoje

l Tylus
l Ilgaamžis

Venta-Airwasher
Unikali oro drėkinimo ir valymo sistema
be filtro. Filtras – tai paprastas vanduo.

Papildoma informacija apie sistemą VENTA
www.venta-airwasher.lv/lt/

Sausas oras sukelia peršalimo
ligas, ypač kai įjungtas šildymas.
Perdžiūva mediniai baldai,
parketo danga,
muzikiniai instrumentai.
Gerai savijautai palaikyti oras kambaryje
turi būti tinkamai sudrėkintas. Sausas
oras sukelia akių, nosies ir gerklės gleivinių sudirginimą, todėl bakterijos ir virusai
gali lengvai patekti vidun. Didėja infekcinių susirgimų ir peršalimo ligų rizika.
Be to, būnant patalpoje, kur oras yra
sausas, žmogus jaučiasi vangus ir pavargęs. Oda tampa sausa, kenčia naminiai
augalai ir gyvūnai. Vertingi baldai, parketo danga, paveikslai ir muzikos instrumentai perdžiūva ir ima skilinėti.
Sausas oras, ypatingai šildomose
patalpose, sukelia akių, nosies ir gerklės gleivinių sudirginimą, nusilpsta
organizmo imunitetas, peršti gerklėje, skilinėja lūpos, pasireiškia akių uždegiminiai procesai, ypatingai tiems,
kurie naudoja kontaktinius lęšius,
žmogus greičiau pavargsta. Taip pat
kenčia naminiai augalai ir gyvūnai.
Parketo danga ir baldai perdžiūva.

Kad šildomoje patalpoje 30 m2 būtų
optimali drėgmė 45-55% (medicinos
požiūriu), reikia kasdien išgarinti apie
5 l vandens.
Tačiau įvairios talpos su vandeniu yra
per mažos ir nehigieniškos.

Unikali oro valymo ir
drėkinimo technologija Venta

Nauja karta oro „ploviklių“ Venta.
Prietaisai Venta jau 25 metus
turi paklausą 15 pasaulio šalių.
Siūlome 3 rūšių oro „ploviklius“.

Aukštos kokybės prietaisai Venta skirti
ilgam naudojimui, nes:
1. Prietaisai Venta pagaminti naudojant
aukštos kokybės medžiagas, kurios atitinka šiuolaikinius reikalavimus: stiprus
korpusas su dviguba sienele; plokštinių
būgnų plokštelės išdėstytos tiksliu vienodu atstumu; aukštųjų technologijų
variklis, kuris užtikrina ilgą prietaiso
naudojimą.

Veikimo principas
Oro „plovimo“ prietaisai Venta
dirba be keičiamų filtrų. Prietaisas
įtraukia purviną orą, kuris praeina per vandenyje besisukančias
plokšteles. Ant jų paviršių nusėda
ore buvę nešvarumai. Vanduo sulaiko net mikroskopines daleles
nuo 10 mikronų (10/1000 mm).
Tuo pačiu metu nuo besisukančių plokštelių paviršių garinamas
švarus vanduo. Oras drėkinamas
šalto garavimo būdu, kuris pripažintas geriausiu.

2. Kiekvienas prietaisas Venta praeina
visą funkcinį testavimą, prieš jam išvažiuojant iš gamyklos. Prietaisų Venta
gamintojas – gamykla Luftwäscherk,
suteikia 2 metų garantiją nepriekaištingam prietaiso veikimui.

LW 15:
Oro drėkinimas iki 20 m2
Oro valymas iki 10 m2

NAUJIENA: Mažesnės energijos sąnaudos
Lyginant su ankstesniais modeliais, energijos sąnaudos
sumažintos daugiau nei keturis kartus.

NAUJIENA: Patobulintas veikimas ir dizainas

Buitinės dulkės, gyvūnų plaukai,
žiedadulkės apsunkina kvėpavimo
sistemos darbą.

Padidintas drėkinimo pajėgumas, išvengiant žymaus įrenginio
padidėjimo.

NAUJIENA: Tylesnis veikimas
Atitinkamais režimais įrenginys veikia beveik dvigubai tyliau.

NAUJIENA: Automatinis išjungimas

LW 25:
Oro drėkinimas iki 40 m2
Oro valymas iki 20 m2

Išgarinęs visą vandenį, įrenginys automatiškai išsijungia.
Ore neturi būti dulkių, suodžių, gyvūnų
plaukų, virusų, žiedadulkių ir t.t. Tačiau
ore yra milijonai mažiausių dalelių ir dulkelių, kurios nematomos plika akimi.

Atlikite testą užtamsintame kambaryje su šviesos srautu. Jūs pamatysite ir būsite nustebinti, kokiu dulkėtu oru mes kvėpuojame.

Techniniai duomenys

LW 15

LW 25

Oro drėkinimas patalpoms

iki 20 m2

iki 40 m2

iki 75 m2

Oro valymas patalpoms

iki 10 m

iki 20 m

iki 40 m2

Sausą orą sunku valyti. Oro valymas,
drėkinant jį, žymiai efektyvesnis.

Plokštelių plotas

1,4 m

2,1 m

4,2 m2

Oro kiekis

iki 2 m3/min

iki 3,5 m3/min

iki 4,5 m3/min

Atliekant drėkinimo procesą didelė dalis
dalelių, esančių ore, nusėda ant grindų.

Apsisukimų sk.

2

3

3

Triukšmo lygis

22 / 32 dBA

25 / 37 / 42 dBA

25 / 37 /42 dBA

Matmenys

26 × 28 × 31 cm

30 × 30 × 33 cm

45 × 30 × 33 cm

Svoris

3 kg

3,8 kg

5,8 kg

Variklio galingumas

3–4 W

3–5–8 W

3–5–8 W

Vandens indo talpa

5l

7l

10 l

LW 45:

Garantija

2 metai

2 metai

2 metai

Oro drėkinimas iki 75 m2
Oro valymas iki 40 m2

Likusios dulkių dalelės yra išplaunamos
iš oro. Grindys su šildymo mechanizmu
neleidžia dulkėms nusėsti, jos lieka suktis ore.

2

2

Labai mažos energijos sąnaudos
*priklausomai nuo lubų aukščio, daugiausiai 2,5 m

LW 45

2

2

Tabako dūmai ir nemalonūs
kvapai trukdo jaustis gerai.

Sistema Venta užtikrina
visišką higieną.

Kad gerai jaustumėtės, kambaryje turi
būti gaivus oras. Ypatingai nemalonūs
yra tabako dūmai, kurie įsigeria patalpoje. Oro drėkinimo ir valymo prietaiso
Venta pagalba vandens molekulės neutralizuoja kvapų molekules. Ko pasekoje, sekantį rytą oras kaip po lietaus,
gaivus.

Venta prietaisai higieniški, nes:
1. ypatingai paprasta prietaiso konstrukcija, kur nėra keičiamų filtrų,
2. naudojamas švarus vanduo,
3. galima naudoti higieninį skystį Venta.

Prietaisas Venta, be keičiamų filtrų, valo orą per
vandenį, todėl kvapai absorbuojasi vandenyje ir
kvapams nėra kur įsigerti.

Oro drėkinimo ir valymo prietaisas
Venta šalina oro sausumą, sugeria
tabako dūmus, nemalonius kvapus,
namų dulkes ir žiedadulkes.
Be keičiamų filtrų.

Priedai:
l Higieninis skystis Venta
l Plovimo skystis prietaisui
Venta

Kita:
l Eterinis aliejus su aromatu
peršalimo ligoms gydyti
l Eterinis aliejus su apelsinų
skonio aromatu
l Eterinis aliejus su raminančiu
aromatu

l Venta – tai pirmas oro valytuvas ir
Paprasta technika
ilgalaikiam
naudojimui.

drėkintuvas ofisams ir butams, kuris
„plauna” orą ir todėl nereikia naudoti
keičiamų filtrų.
l Venta prietaisas higieniškas ir len-

Be filtrų,
kurie užsiteršia
ir būtina juos keisti.

30 m2 patalpai šildymo
sezono metu reikia
apytiksliai 5 l vandens
per dieną.

gvai valomas. Jis neturi keičiamų filtrų,
kuriuos reikia nuolatos keisti. Prietaisu
paprasta naudotis, jis kokybiškas ir ilgaamžis.
l Venta dirba šaltų garų principu, pri-

pažintu geriausiu:
1. Nėra kalcio nuosėdų ir nereikalingi
kartridžai,
2. Nėra ultragarso purkštuvų, garintuvų,
nėra per didelio drėkinimo. Oras patalpoje visada automatiškai drėkinamas iki reikiamo lygio, remiantis medicininiais parodymais.

l Skaitmeninis termohigrometras
(drėgmės matuoklis). Displėjus
rodo temperatūrą ir santykinę
drėgmę patalpoje.

Higieninis skystis Venta numato dvi pagrindines funkcijas: keičia vandens kietumą, todėl nesusidaro druskų nuosėdų.
Visą skysčio kiekį Jūs sunaudojate per
10-14 dienų. Šis skystis palaiko vandens
išgarinimo procesą, nes yra pašalinamas
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Dulkės lieka vandenyje. Be kvapų. Įsitikinkite patys.
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žinoma visame pasaulyje.
Sausą orą sunku išvalyti.
Drėkinimo ir valymo derinys – žymiai efektyviau.
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l Mažesnės energijos sąnaudos

Svarbu:

l Patobulintas veikimas ir dizainas

Medžiagos, kurios yra higieninio skysčio
Venta sudėtyje, neišgaruoja. Jos lieka
prietaise tol, kol Jūs jo neišskalausite(apie
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prietaisą švariu vandeniu, tai aktyvina
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siekiant užtikrinti nepriekaištingą prietaiso darbą. Vieno butelio užtenka apytiksliai vienam žiemos sezonui (5 mėnesiai).

l Tylesnis veikimas

Nuolat veikiant prietaisui visus metus, rekomenduojama atlikti prietaiso generalinį
valymą kas 6 mėnesius naudojant plovimo skystį, skirtą prietaisui Venta. Taip
pat reikia naudoti plovimo skystį, jei Jūs
nebesinaudosite prietaisu Venta ilgą laiką, kad nesusidarytų druskos. Prietaisams Venta yra pagaminti 100% natūralūs eteriniai aliejai. Eteriniai aliejai yra įvairių kvapų. Be to didelis privalumas oro
„plovimo“ prietaiso Venta, skirtingai nuo
kitų sistemų yra tai, kad galite naudoti
šiuos priedus be jokio filtro užterštumo.

l Jeigu Jūs pageidaujate, galima pa-

skleisti ore įvairius aromatus. Paprasta
technika suteikia galimybę pildyti prietaisą įvairiais aromatais ir gaivinančiais
priedais. Be to prietaisas ir toliau dirba
kaip oro valytuvas ir drėkintuvas.

Du viename:
drėkinimas + valymas

l Automatinis išjungimas

l Higieniškas
l Paprasta priežiūra
l Paprasta naudotis
100%
pagaminta Vokietijoje

l Tylus
l Ilgaamžis

Venta-Airwasher
Unikali oro drėkinimo ir valymo sistema
be filtro. Filtras – tai paprastas vanduo.

Papildoma informacija apie sistemą VENTA
www.venta-airwasher.lv/lt/

Sausas oras sukelia peršalimo
ligas, ypač kai įjungtas šildymas.
Perdžiūva mediniai baldai,
parketo danga,
muzikiniai instrumentai.
Gerai savijautai palaikyti oras kambaryje
turi būti tinkamai sudrėkintas. Sausas
oras sukelia akių, nosies ir gerklės gleivinių sudirginimą, todėl bakterijos ir virusai
gali lengvai patekti vidun. Didėja infekcinių susirgimų ir peršalimo ligų rizika.
Be to, būnant patalpoje, kur oras yra
sausas, žmogus jaučiasi vangus ir pavargęs. Oda tampa sausa, kenčia naminiai
augalai ir gyvūnai. Vertingi baldai, parketo danga, paveikslai ir muzikos instrumentai perdžiūva ir ima skilinėti.
Sausas oras, ypatingai šildomose
patalpose, sukelia akių, nosies ir gerklės gleivinių sudirginimą, nusilpsta
organizmo imunitetas, peršti gerklėje, skilinėja lūpos, pasireiškia akių uždegiminiai procesai, ypatingai tiems,
kurie naudoja kontaktinius lęšius,
žmogus greičiau pavargsta. Taip pat
kenčia naminiai augalai ir gyvūnai.
Parketo danga ir baldai perdžiūva.

Kad šildomoje patalpoje 30 m2 būtų
optimali drėgmė 45-55% (medicinos
požiūriu), reikia kasdien išgarinti apie
5 l vandens.
Tačiau įvairios talpos su vandeniu yra
per mažos ir nehigieniškos.

Unikali oro valymo ir
drėkinimo technologija Venta

Nauja karta oro „ploviklių“ Venta.
Prietaisai Venta jau 25 metus
turi paklausą 15 pasaulio šalių.
Siūlome 3 rūšių oro „ploviklius“.

Aukštos kokybės prietaisai Venta skirti
ilgam naudojimui, nes:
1. Prietaisai Venta pagaminti naudojant
aukštos kokybės medžiagas, kurios atitinka šiuolaikinius reikalavimus: stiprus
korpusas su dviguba sienele; plokštinių
būgnų plokštelės išdėstytos tiksliu vienodu atstumu; aukštųjų technologijų
variklis, kuris užtikrina ilgą prietaiso
naudojimą.

Veikimo principas
Oro „plovimo“ prietaisai Venta
dirba be keičiamų filtrų. Prietaisas
įtraukia purviną orą, kuris praeina per vandenyje besisukančias
plokšteles. Ant jų paviršių nusėda
ore buvę nešvarumai. Vanduo sulaiko net mikroskopines daleles
nuo 10 mikronų (10/1000 mm).
Tuo pačiu metu nuo besisukančių plokštelių paviršių garinamas
švarus vanduo. Oras drėkinamas
šalto garavimo būdu, kuris pripažintas geriausiu.

2. Kiekvienas prietaisas Venta praeina
visą funkcinį testavimą, prieš jam išvažiuojant iš gamyklos. Prietaisų Venta
gamintojas – gamykla Luftwäscherk,
suteikia 2 metų garantiją nepriekaištingam prietaiso veikimui.

LW 15:
Oro drėkinimas iki 20 m2
Oro valymas iki 10 m2

NAUJIENA: Mažesnės energijos sąnaudos
Lyginant su ankstesniais modeliais, energijos sąnaudos
sumažintos daugiau nei keturis kartus.

NAUJIENA: Patobulintas veikimas ir dizainas

Buitinės dulkės, gyvūnų plaukai,
žiedadulkės apsunkina kvėpavimo
sistemos darbą.

Padidintas drėkinimo pajėgumas, išvengiant žymaus įrenginio
padidėjimo.

NAUJIENA: Tylesnis veikimas
Atitinkamais režimais įrenginys veikia beveik dvigubai tyliau.

NAUJIENA: Automatinis išjungimas

LW 25:
Oro drėkinimas iki 40 m2
Oro valymas iki 20 m2

Išgarinęs visą vandenį, įrenginys automatiškai išsijungia.
Ore neturi būti dulkių, suodžių, gyvūnų
plaukų, virusų, žiedadulkių ir t.t. Tačiau
ore yra milijonai mažiausių dalelių ir dulkelių, kurios nematomos plika akimi.

Atlikite testą užtamsintame kambaryje su šviesos srautu. Jūs pamatysite ir būsite nustebinti, kokiu dulkėtu oru mes kvėpuojame.

Techniniai duomenys

LW 15

LW 25

Oro drėkinimas patalpoms

iki 20 m2

iki 40 m2

iki 75 m2

Oro valymas patalpoms

iki 10 m

iki 20 m

iki 40 m2

Sausą orą sunku valyti. Oro valymas,
drėkinant jį, žymiai efektyvesnis.

Plokštelių plotas

1,4 m

2,1 m

4,2 m2

Oro kiekis

iki 2 m3/min

iki 3,5 m3/min

iki 4,5 m3/min

Atliekant drėkinimo procesą didelė dalis
dalelių, esančių ore, nusėda ant grindų.

Apsisukimų sk.

2

3

3

Triukšmo lygis

22 / 32 dBA

25 / 37 / 42 dBA

25 / 37 /42 dBA

Matmenys

26 × 28 × 31 cm

30 × 30 × 33 cm

45 × 30 × 33 cm

Svoris

3 kg

3,8 kg

5,8 kg

Variklio galingumas

3–4 W

3–5–8 W

3–5–8 W

Vandens indo talpa

5l

7l

10 l

LW 45:

Garantija

2 metai

2 metai

2 metai

Oro drėkinimas iki 75 m2
Oro valymas iki 40 m2

Likusios dulkių dalelės yra išplaunamos
iš oro. Grindys su šildymo mechanizmu
neleidžia dulkėms nusėsti, jos lieka suktis ore.

2

2

Labai mažos energijos sąnaudos
*priklausomai nuo lubų aukščio, daugiausiai 2,5 m

LW 45

2

2

Sausas oras sukelia peršalimo
ligas, ypač kai įjungtas šildymas.
Perdžiūva mediniai baldai,
parketo danga,
muzikiniai instrumentai.
Gerai savijautai palaikyti oras kambaryje
turi būti tinkamai sudrėkintas. Sausas
oras sukelia akių, nosies ir gerklės gleivinių sudirginimą, todėl bakterijos ir virusai
gali lengvai patekti vidun. Didėja infekcinių susirgimų ir peršalimo ligų rizika.
Be to, būnant patalpoje, kur oras yra
sausas, žmogus jaučiasi vangus ir pavargęs. Oda tampa sausa, kenčia naminiai
augalai ir gyvūnai. Vertingi baldai, parketo danga, paveikslai ir muzikos instrumentai perdžiūva ir ima skilinėti.
Sausas oras, ypatingai šildomose
patalpose, sukelia akių, nosies ir gerklės gleivinių sudirginimą, nusilpsta
organizmo imunitetas, peršti gerklėje, skilinėja lūpos, pasireiškia akių uždegiminiai procesai, ypatingai tiems,
kurie naudoja kontaktinius lęšius,
žmogus greičiau pavargsta. Taip pat
kenčia naminiai augalai ir gyvūnai.
Parketo danga ir baldai perdžiūva.

Kad šildomoje patalpoje 30 m2 būtų
optimali drėgmė 45-55% (medicinos
požiūriu), reikia kasdien išgarinti apie
5 l vandens.
Tačiau įvairios talpos su vandeniu yra
per mažos ir nehigieniškos.

Unikali oro valymo ir
drėkinimo technologija Venta

Nauja karta oro „ploviklių“ Venta.
Prietaisai Venta jau 25 metus
turi paklausą 15 pasaulio šalių.
Siūlome 3 rūšių oro „ploviklius“.

Aukštos kokybės prietaisai Venta skirti
ilgam naudojimui, nes:
1. Prietaisai Venta pagaminti naudojant
aukštos kokybės medžiagas, kurios atitinka šiuolaikinius reikalavimus: stiprus
korpusas su dviguba sienele; plokštinių
būgnų plokštelės išdėstytos tiksliu vienodu atstumu; aukštųjų technologijų
variklis, kuris užtikrina ilgą prietaiso
naudojimą.

Veikimo principas
Oro „plovimo“ prietaisai Venta
dirba be keičiamų filtrų. Prietaisas
įtraukia purviną orą, kuris praeina per vandenyje besisukančias
plokšteles. Ant jų paviršių nusėda
ore buvę nešvarumai. Vanduo sulaiko net mikroskopines daleles
nuo 10 mikronų (10/1000 mm).
Tuo pačiu metu nuo besisukančių plokštelių paviršių garinamas
švarus vanduo. Oras drėkinamas
šalto garavimo būdu, kuris pripažintas geriausiu.

2. Kiekvienas prietaisas Venta praeina
visą funkcinį testavimą, prieš jam išvažiuojant iš gamyklos. Prietaisų Venta
gamintojas – gamykla Luftwäscherk,
suteikia 2 metų garantiją nepriekaištingam prietaiso veikimui.

LW 15:
Oro drėkinimas iki 20 m2
Oro valymas iki 10 m2

NAUJIENA: Mažesnės energijos sąnaudos
Lyginant su ankstesniais modeliais, energijos sąnaudos
sumažintos daugiau nei keturis kartus.

NAUJIENA: Patobulintas veikimas ir dizainas

Buitinės dulkės, gyvūnų plaukai,
žiedadulkės apsunkina kvėpavimo
sistemos darbą.

Padidintas drėkinimo pajėgumas, išvengiant žymaus įrenginio
padidėjimo.

NAUJIENA: Tylesnis veikimas
Atitinkamais režimais įrenginys veikia beveik dvigubai tyliau.

NAUJIENA: Automatinis išjungimas

LW 25:
Oro drėkinimas iki 40 m2
Oro valymas iki 20 m2

Išgarinęs visą vandenį, įrenginys automatiškai išsijungia.
Ore neturi būti dulkių, suodžių, gyvūnų
plaukų, virusų, žiedadulkių ir t.t. Tačiau
ore yra milijonai mažiausių dalelių ir dulkelių, kurios nematomos plika akimi.

Atlikite testą užtamsintame kambaryje su šviesos srautu. Jūs pamatysite ir būsite nustebinti, kokiu dulkėtu oru mes kvėpuojame.

Techniniai duomenys

LW 15

LW 25

Oro drėkinimas patalpoms

iki 20 m2

iki 40 m2

iki 75 m2

Oro valymas patalpoms

iki 10 m

iki 20 m

iki 40 m2

Sausą orą sunku valyti. Oro valymas,
drėkinant jį, žymiai efektyvesnis.

Plokštelių plotas

1,4 m

2,1 m

4,2 m2

Oro kiekis

iki 2 m3/min

iki 3,5 m3/min

iki 4,5 m3/min

Atliekant drėkinimo procesą didelė dalis
dalelių, esančių ore, nusėda ant grindų.

Apsisukimų sk.

2

3

3

Triukšmo lygis

22 / 32 dBA

25 / 37 / 42 dBA

25 / 37 /42 dBA

Matmenys

26 × 28 × 31 cm

30 × 30 × 33 cm

45 × 30 × 33 cm

Svoris

3 kg

3,8 kg

5,8 kg

Variklio galingumas

3–4 W

3–5–8 W

3–5–8 W

Vandens indo talpa

5l

7l

10 l

LW 45:

Garantija

2 metai

2 metai

2 metai

Oro drėkinimas iki 75 m2
Oro valymas iki 40 m2

Likusios dulkių dalelės yra išplaunamos
iš oro. Grindys su šildymo mechanizmu
neleidžia dulkėms nusėsti, jos lieka suktis ore.

2

2

Labai mažos energijos sąnaudos
*priklausomai nuo lubų aukščio, daugiausiai 2,5 m

LW 45

2

2

Tabako dūmai ir nemalonūs
kvapai trukdo jaustis gerai.

Sistema Venta užtikrina
visišką higieną.

Kad gerai jaustumėtės, kambaryje turi
būti gaivus oras. Ypatingai nemalonūs
yra tabako dūmai, kurie įsigeria patalpoje. Oro drėkinimo ir valymo prietaiso
Venta pagalba vandens molekulės neutralizuoja kvapų molekules. Ko pasekoje, sekantį rytą oras kaip po lietaus,
gaivus.

Venta prietaisai higieniški, nes:
1. ypatingai paprasta prietaiso konstrukcija, kur nėra keičiamų filtrų,
2. naudojamas švarus vanduo,
3. galima naudoti higieninį skystį Venta.

Prietaisas Venta, be keičiamų filtrų, valo orą per
vandenį, todėl kvapai absorbuojasi vandenyje ir
kvapams nėra kur įsigerti.

Oro drėkinimo ir valymo prietaisas
Venta šalina oro sausumą, sugeria
tabako dūmus, nemalonius kvapus,
namų dulkes ir žiedadulkes.
Be keičiamų filtrų.

Priedai:
l Higieninis skystis Venta
l Plovimo skystis prietaisui
Venta

Kita:
l Eterinis aliejus su aromatu
peršalimo ligoms gydyti
l Eterinis aliejus su apelsinų
skonio aromatu
l Eterinis aliejus su raminančiu
aromatu

l Venta – tai pirmas oro valytuvas ir
Paprasta technika
ilgalaikiam
naudojimui.

drėkintuvas ofisams ir butams, kuris
„plauna” orą ir todėl nereikia naudoti
keičiamų filtrų.
l Venta prietaisas higieniškas ir len-

Be filtrų,
kurie užsiteršia
ir būtina juos keisti.

30 m2 patalpai šildymo
sezono metu reikia
apytiksliai 5 l vandens
per dieną.

gvai valomas. Jis neturi keičiamų filtrų,
kuriuos reikia nuolatos keisti. Prietaisu
paprasta naudotis, jis kokybiškas ir ilgaamžis.
l Venta dirba šaltų garų principu, pri-

pažintu geriausiu:
1. Nėra kalcio nuosėdų ir nereikalingi
kartridžai,
2. Nėra ultragarso purkštuvų, garintuvų,
nėra per didelio drėkinimo. Oras patalpoje visada automatiškai drėkinamas iki reikiamo lygio, remiantis medicininiais parodymais.

l Skaitmeninis termohigrometras
(drėgmės matuoklis). Displėjus
rodo temperatūrą ir santykinę
drėgmę patalpoje.

Higieninis skystis Venta numato dvi pagrindines funkcijas: keičia vandens kietumą, todėl nesusidaro druskų nuosėdų.
Visą skysčio kiekį Jūs sunaudojate per
10-14 dienų. Šis skystis palaiko vandens
išgarinimo procesą, nes yra pašalinamas
plastiko hidrofobiškumas ir panaudojamas visas plokštinių būgnų paviršius.

Filtras – paprastas vanduo.

Dulkės lieka vandenyje. Be kvapų. Įsitikinkite patys.

Unikali technologija,
žinoma visame pasaulyje.
Sausą orą sunku išvalyti.
Drėkinimo ir valymo derinys – žymiai efektyviau.

NAUJIENA!
l Mažesnės energijos sąnaudos

Svarbu:

l Patobulintas veikimas ir dizainas

Medžiagos, kurios yra higieninio skysčio
Venta sudėtyje, neišgaruoja. Jos lieka
prietaise tol, kol Jūs jo neišskalausite(apie
10-14 dienų). Reikia tik kasdien pildyti
prietaisą švariu vandeniu, tai aktyvina
medžiagas, kurios yra skysčio sudėtyje.
Po kiekvieno prietaiso valymo pripildykite jį švariu vandeniu ir higieniniu skysčiu,
siekiant užtikrinti nepriekaištingą prietaiso darbą. Vieno butelio užtenka apytiksliai vienam žiemos sezonui (5 mėnesiai).

l Tylesnis veikimas

Nuolat veikiant prietaisui visus metus, rekomenduojama atlikti prietaiso generalinį
valymą kas 6 mėnesius naudojant plovimo skystį, skirtą prietaisui Venta. Taip
pat reikia naudoti plovimo skystį, jei Jūs
nebesinaudosite prietaisu Venta ilgą laiką, kad nesusidarytų druskos. Prietaisams Venta yra pagaminti 100% natūralūs eteriniai aliejai. Eteriniai aliejai yra įvairių kvapų. Be to didelis privalumas oro
„plovimo“ prietaiso Venta, skirtingai nuo
kitų sistemų yra tai, kad galite naudoti
šiuos priedus be jokio filtro užterštumo.

l Jeigu Jūs pageidaujate, galima pa-

skleisti ore įvairius aromatus. Paprasta
technika suteikia galimybę pildyti prietaisą įvairiais aromatais ir gaivinančiais
priedais. Be to prietaisas ir toliau dirba
kaip oro valytuvas ir drėkintuvas.

Du viename:
drėkinimas + valymas

l Automatinis išjungimas

l Higieniškas
l Paprasta priežiūra
l Paprasta naudotis
100%
pagaminta Vokietijoje

l Tylus
l Ilgaamžis

Venta-Airwasher
Unikali oro drėkinimo ir valymo sistema
be filtro. Filtras – tai paprastas vanduo.

Papildoma informacija apie sistemą VENTA
www.venta-airwasher.lv/lt/

