Καθαρός Αέρας
τόσο απλά
Ο οικιακός μη κεντρικός αερισμός
για ένα άνετο υγιεινό περιβάλλον

GERMAN
TECHNOLOGY

LEADER

SmartFan® S

Ο έξυπνος αθόρυβος
ανεμιστήρας με έλεγχο ζωνών

silentAir

Ο εξαιρετικά αθόρυβος ανεμιστήρας
για το μονωτικό στοιχείο στην πρόσοψη

Γρήγορη
και απλή
τοποθέτηση

έως

91%

90%

Ανάκτηση
θερμότητας

από

230mm
Ελάχιστο πάχος
τοιχοποιίας

έως

162mm 46 m /h
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Οπή
διάνοιξης

Παροχή αέρα

Μείωση
θορύβου

έως

από

50 %

80 mm
WDVS πάχος

Εξοικονόμηση
ενέργειας στην
θέρμανση

Εύκολη τοποθέτηση

έως

70db

Διαφορά στάθμης
θορύβου

Καινοτομία

Αποσπώμενη
ηχομονωτική
μεμβράνη
Υγιεινά καθαρό

Κατηγορία
Ηχομόνωσης

6

*εως και 61 dB σε συνδυασμό με το στοιχείο ανάκτησης
και έως 70 dB χωρίς το στοιχείο της ανάκτησης
** VOC=ρύποι

έως

Εύκολος έλεγχος εφαρμογών App
και φωνιτικής λειτουργίας

για ανακαινίσεις κτιρίων με τη διάνοιξη οπής στο τοίχο,
ιδανικό στην αντικατάσταση κουφωμάτων ή τη τοποθέτηση
προσόψεων με θερμομόνωση. Σε νεόκτιστα κτίρια, εύκολος
εγκιβωτισμός.

για όλες τις έξυπνες λειτουργίες, όπως κατάσταση ύπνου ή
αυτόματης λειτουργίας και ρύθμισης των έως τριών ζωνών
αερισμού. Ακόμα και μέσω φωνητικής εντολής Alexa ή Google
μέσω κρυπτογραφημένου WLAN.

Αθόρυβη λειτουργία

S

η αντικραδασμική μονάδα ανεμιστήρα, ο ειδικός ρότορας και
ο εκτροπέας θορύβου Noise Deflector για μέγιστη ηχομόνωση.
Ο υψηλότερος βαθμός ηχομόνωσης Κατηγορία 6.

Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
χάρη στον εξαιρετικά αποδοτικό κεραμικό εναλλάκτη
θερμότητας με βαθμό ανάκτησης έως και 91%, εξοικονομείτε
έως και 50% του κόστους θέρμανσης σε σύγκριση με το άνοιγμα
παραθύρων. Η μέση κατανάλωση ισχύος είναι μόνο 2 Watt.

Έξυπνοι αισθητήρες
στη μονάδα ανεμιστήρα για τη μέτρηση της υγρασίας
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου καθώς και θερμοκρασία
με αυτόματο έλεγχο αερισμού όπως εσείς επιθυμείτε.
Ο αισθητήρας ποιότητας αέρα μετρά τον για VOC ** και
ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με την συγκέντρωση των
ρύπων.

Για καλύτερο φιλτράρισμα
Ανάλογα με την επιλογή φίλτρου, φίλτρο σκόνης, φίλτρο γύρης
έως και τα λεπτά φίλτρα σκόνης PM2.5 σύμφωνα πάντα με το
ISO 16890.

Εξοικονομώ Αυτονομώ 2020:
Ο μη κεντρικός Αερισμός έχει ενταχθεί
στο πρόγραμμα, η Επιδότηση του
προγράμματος αγγίζει το 85% !!

Ρωτήστε μας :
Τηλ. 2104403484 & 2299071800
Email : info@getair.gr
getAir Hellas - www.getair.gr
19023 ΑΘΗΝΑ

