Új termé

k

Air 70
Különálló terek optimális szellőztetése

Az Air 70 tökéletes megoldásként egyesíti a
hővisszanyerős szellőztetés összes előnyét egyetlen, kis
helyigényű készülékben, csendes helyi megoldásként.
Légcsatornákat nem igénylő készülékként különösen
alkalmas különálló terek frisslevegő ellátására.
A berendezés külső falra szerelhető, és különösen jól
alkalmazható felújítások vagy átépítések, de akár új
építésű, kisebb ingatlanok esetén is.

Jellemzők:
A legcsendesebb helyi megoldás
Kielégíti az európai szabályozás, az EN 13141-8:2015 szabvány előírásait
Akár 100% visszakeveréses üzemmód
Rendkívül energiatakarékos
Egyszerűen telepíthető

Az Air 70 metszete

Az Air 70 tetszőleges magasságban helyezhető el, és bármilyen színre lefesthető.

Helyi szellőztetés

Akár 100% friss levegő

Az Air 70 hővisszanyerővel ellátott helyi szellőztető berendezés

Nyáron a berendezés kihasználja a hűvösebb esti levegő előnyeit.

(HRV). Egyszerűen felszerelhető közvetlenül a lakószobák és más

Nem kell ablakot nyitnia: a 100% friss levegős üzemmód

helyiségek külső falára. A friss levegő egyenesen a falon át érkezik,

automatikusan bekapcsol, kellemesebbé téve otthonát, kizárva

és kerül be a helyiségbe, légcsatornák alkalmazása nélkül.

a külső zajokat és kártevőket.

Design

Fagyvédelem helyett előfűtő

A berendezéshez különféle színű homlokzati beszívó rácsok

A termikus hatásfokra nincs hatással az alacsony külső

választhatók. A készülék belső oldali vékony, nem feltűnő

hőmérséklet. A beépített előfűtő megvédi a hőcserélőt az

kivitelű burkolattal rendelkezik, amely az utasítások betartásával

elfagyástól, és biztosítja a levegő akadálytalan átáramlását az

tetszőleges színre lefesthető, és bármilyen környezetbe

Air 70 készüléken.

beilleszthető.

Egyszerű kezelés

Csendes és energiatakarékos

A készülék két érintőbillentyű segítségével vezérelhető. Öt darab

Kifinomult megoldásainak köszönhetően az Air 70 az egyik

LED jelzi ki a különböző üzemállapotokat és üzeneteket.

legcsendesebb helyi szellőztető berendezés, ami ráadásul nagyon
kevés energiát is fogyaszt. A friss levegőt a beépített hőcserélő

„Plus” kivitel

az elhasznált levegő energiája segítségével melegíti fel, szinte

A berendezés két változatban, Air 70 és Air 70 Plus kivitelben
szállítható. Az Air 70 Plus kivitelhez CO2 és nedvesség érzékelők,

hőveszteség nélkül.

E-BUS, Modbus, vezeték nélküli távszabályzó, négyállású

Kis méret, nagy teljesítmény

kapcsoló és LED világítás csatlakoztatható.

Az Air 70 az egyik legkisebb helyigényű helyi szellőztető
berendezés a piacon. Akár 70 m3/óra légszállításra képes,
miközben a külső falon nagyon kicsi, mindössze 250 mm átmérőjű
csonk jelenik meg. Emellett teljes körűen kielégíti az európai
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