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ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΛΟΣ, ΣΥΜΠΑΓΗΣ, ΑΘΟΡΥΒΟΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΣ

Ελεγχόμενος οικιακός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας έως και 91%
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

Για εμάς στη getAir, ο προβολέας είναι στραμμένος επάνω σας, στις ανάγκες σας και στις απαιτήσεις 
σας. Η αποστολή μας είναι να σας παρέχουμε μία υγιεινή και άνετη ατμόσφαιρα στο σπίτι σας. Η επίτευ-
ξη της σωστής θερμοκρασίας του χώρου, του σωστού επιπέδου υγρασίας και της κορυφαίας ποιότητας 
αέρα είναι μόνο μερικοί από τους στόχους μας. Για εμάς, ένα σπίτι στο οποίο θα απολαμβάνετε να ζείτε 
είναι πρωταρχικό δικαίωμα. Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες μη κεντρικού αερισμού της Γερμανίας 
ξέρουμε ακριβώς τι χρειάζεται να γίνει. 

Περνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας σε εσωτερικούς χώρους. Πριν χρόνια, εμείς εδώ στη getAir ανα-
γνωρίσαμε τη σημασία του καλού αέρα. Το αντιλαμβανόμαστε ως την αποστολή μας να σας παρέχουμε 
καθαρό, φρέσκο αέρα, επιτρέποντας σας να απολαμβάνετε την παραμονή σας στο δικό σας χώρο. Το 
μότο μας: Επιτυχία μέσω εμπνευσμένων καινοτομιών με μία προσιτή προστιθέμενη αξία. Η getAir είναι 
πρωτοπόρος στον τομέα του εσωτερικού κλίματος, αναφορικά με τη τεχνολογία και την εξυπηρέτηση.

Το όραμα μας:
ΤΕΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

Η φιλοσοφία μας:
ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΩΜΑΤΙΟ

προστατεύουν τις 
μελλοντικές 

γενιές

βιώσιμα προϊόντα
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εσωτερικού 
αέρα κατασκευάζουμε προϊόντα που… 

Περνάμε μεγάλο 
μέρος της ζωής μας 

σε εσωτερικούς 
χώρους

90%

διατηρούν τους 
φυσικούς πόρους  
του πλανήτη μας

κάνουν καλό 
στην υγεία της 
σημερινής γενιάς
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ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΤΕ

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ, Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Τα σπίτια χαμηλής ενέργειας είναι αδιανόητα χωρίς τη σύγχρονη τεχνολογία αερισμού. Ο αυτόματος 
αερισμός είναι εκ των ουκ άνευ όταν κατασκευάζουμε ένα σπίτι για το μέλλον. Τα σύγχρονα κατασκευ-
αστικά υλικά μονώνουν τόσο καλά το σπίτι, ώστε όταν εισέλθουν  ρύποι και υγρασία μετά δεν μπορούν 
να διαφύγουν. Χωρίς επαρκή αερισμό τα δωμάτια γίνονται υγρά και μπορεί να ξεκινήσει και η ανάπτυξη 
μούχλας. Με τη ρύθμιση του εσωτερικού κλίματος μπορείτε να βοηθήσετε στη διατήρηση της δομής 
του κτιρίου ενώ ταυτόχρονα αυξάνετε την αξία του. 

Ξεχάστε όλες τις ανησυχίες που μπορεί να είχατε σχετικά με τα συστήματα αερισμού που έχουν περίπλο-
κη εγκατάσταση και απαιτούν μεγάλη συντήρηση. Τα σύγχρονα συστήματα αερισμού getAir με την απλή 
αλλά υψηλής απόδοσης τεχνολογία τους θα αλλάξουν σύντομα τη γνώμη σας. Χάρη στον συμπαγή σχεδια-
σμό τους, απαιτείται ελάχιστη προσπάθεια για την εγκατάστασή τους. Η αρθρωτή σχεδίασή τους καθιστά 
εύκολη την αλλαγή του φίλτρου. Και οι αποδεδειγμένες τεχνολογίες αποτελούν εγγύηση για μια μακρά 
διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ-  
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

BRANIMIR W., 38 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΕΙ 
ΑΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΔΑ

«Έχω αλλεργική ρινίτιδα. Ενώ οι υγιείς άνθρωποι 
αγαπούν τον καθαρό αέρα, τι συμβαίνει σε μένα; Η 

μύτη μου αρχίζει να τρέχει, τα μάτια μου δακρύζουν 
και έχω δύσπνοια . Να κοιμάμαι με το παράθυρο 

ανοιχτό; αδιανόητο. Αλλά τώρα έχουμε μη κεντρικό 
αερισμό στο σπίτι, παρέχοντας μας καθαρό αέρα, 
αλλά φιλτράροντας μέχρι και το 90% της γύρης 

στον αέρα. Είναι σαν μια νέα ζωή! «

Ενισχύστε την ποιότητα ζωής σας με 
καθαρό αέρα!

Συνέντευξη με τον Branimir W
www.getair.eu/interview

Υψηλή ποιότητα ζωής

Λιγότερο άγχος

Προστασία από 
διαρρήκτες

Αποφυγή ατυχημάτων

Υγεία

Προσανατολισμένη στο 
μέλλον

Η ιδιοκτησία σας αποκτάει περισ-
σότερη αξία

Εύκολη  
εγκατάσταση

Μακροζωία

O καλός αερισμός είναι πολλά περισσότερα από 
τον φρέσκο αέρα. Είναι πρωταρχικής σημασίας για 
να αισθανόμαστε καλά στο σπίτι μας. Η ικανότητα 
να παίρνουμε βαθιές ανάσες οξυγόνου μειώνει το 
άγχος και μας κάνει να αισθανόμαστε γενικά καλύ-
τερα.

Η ασφάλεια και η προστασία συχνά υποτιμώνται ως 
πλεονεκτήματα του μη κεντρικού αερισμού. Το να 
μη χρειάζεται όμως ποτέ να ανοίγουμε τα παράθυρα 
είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Απλώς φανταστείτε 
να πηγαίνετε βόλτα χωρίς να ανησυχείτε αν έχετε 
κλείσει όλα τα παράθυρα! Ένα ανοιχτό παράθυρο εί-
ναι πιθανός κίνδυνος για τα μικρά παιδιά. Όμως δεν 
χρειάζεται να  ανησυχείτε- θα το φροντίσουμε εμείς 
αυτό.
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Αποτελεσματικά προϊόντα για το σπίτι σας
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ GETAIR ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

Ο συμβατικός αερισμός με τα ανοιχτά παράθυρα αφήνει τον θερμό αέρα να διαφύγει, αυξάνοντας τις ενερ-
γειακές απατήσεις. Το σύστημα οικιακού αερισμού μας με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας το απο-
τρέπει αυτό. Η θερμότητα εξάγεται από τον εκρέοντα αέρα που καταναλώθηκε και προστίθεται στον 
εισρέοντα, φρέσκο αέρα. Μία απλή αρχή μειώνει  τους λογαριασμούς θέρμανσης.

Απλά τα πράγματα
Η ΑΠΛΗ ΑΡΧΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 

ΤΟ ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ

Ο κεραμικός εναλλάκτης 
θερμότητας ανακτά την 

πολύτιμη θερμότητα από τον 
αέρα που εκρέεται μέχρι να 

φτάσει την αποθηκευτική του 
ικανότητα.

Όταν η αποθηκευμένη 
θερμότητα εξαντληθεί 
ο ανεμιστήρας αλλάζει 

διεύθυνση και ξεκινά ένας 
καινούριος κύκλος.

Τότε ο ανεμιστήρας αλλάζει 
διεύθυνση μεταφέροντας 

φρέσκο, εξωτερικό αέρα μέσα 
στο δωμάτιο. Ο εισερχόμενος, 

κρύος αέρας θερμαίνεται από τη 
θερμότητα που αποθηκεύτηκε 

προηγουμένως.

Ο ανεμιστήρας 
αποβάλλει τον ζεστό 

αέρα που έχει 
καταναλώσει για 

70  sec.

Μέχρι 91% ανάκτηση θερμότητας

Γρήγορη & φθηνή εγκατάσταση

Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση

Αυξημένη ηχομόνωση

Καθαρός αέρας χωρίς γύρη

Η αρχή του μη 
κεντρικού, οικιακού 

εξαερισμού 
εικονογραφημένη 

www.getair.gr

Μέχρι 50% το κόστος θέρμανσης σωτηρία

ΦΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΦΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

21°C

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

0°C

2°C 0°C

19°C21°C

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

0°C
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SMARTFAN® S « Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ, ΑΘΟΡΥΒΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ»

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
Το μοναδικό στοιχείο με την ειδικά σχηματι-
σμένη έξοδο εξασφαλίζει βέλτιστη ροή αέρα. 
Τα καλύμματα με το ενσωματωμένο πτέρυ-
γιο  βασίζονται στην τεχνολογία τουρμπίνας 
αεροσκαφών . Δεν χρειάζονται εργαλεία ή 
κατσαβίδια για την τελική εγκατάστασή τους

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙ-
ΠΕΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
Το εσωτερικό κάλυμμα με την 
ηχομόνωση προεξέχει μόνο 45mm 
από τον τοίχο. Οι ειδικά σχεδιασμένες 
μεμβράνες μειώνουν τον θόρυβο στο 

ελάχιστο.

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΗΣΥΧΗ: Η ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο αξονικός ανεμιστήρας με το προστατευτικό του πλέγμα λειτουργεί και στις δύο διευθύνσεις 
με σταθερή ταχύτητα. Η τεχνολογία μείωσης των δονήσεων εξασφαλίζει ότι λειτουργεί πρα-
κτικά αθόρυβα.

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ:
Ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ο υψηλής απόδοσης εναλλάκτης θερμότη-
τας επιτρέπει στον αέρα να ρέει ανεμπόδι-
στα. Η κυψελωτή κατασκευή του παρέχει 
την μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια για να 
εξάγει μέχρι το 91% της θερμότητας από 
τον εκρεόμενο αέρα.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες του SmartFan® S μετρούν τη θερμοκρασία και το 
επίπεδο υγρασίας του δωματίου και το καθιστούν ικανό να επιλέξει αυτόματα τη 

σωστή λειτουργία ώστε να επιτευχθεί ο βέλτιστος εξαερισμός.

SmartFan®

Τε

χνολογικός ηγέτης
 

 στον κλάδο

SMARTFAN® + ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ = SMARTFAN® S
Μόνο με τη σύνδεση  του αισθητήρα, το SmartFan® μπορεί να μετατραπεί σε SmartFan® S , που ση-
μαίνει ότι ο αερισμός μπορεί τώρα να λειτουργεί τελείως αυτόματα, με τους αισθητήρες να επιλέγουν 
τη σωστή λειτουργία ώστε να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο άνεσης σε όλα τα δωμάτια. Αυτοί 
οι αισθητήρες μετρούν τη θερμοκρασία και το επίπεδο υγρασίας, προσαρμόζοντας την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα αναλόγως. Έτσι οι ένοικοι ωφελούνται από τον φρέσκο αέρα συνέχεια χωρίς να σπαταλούν 
ενέργεια.

Ο SMARTFAN® S ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΟΛΑ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ SMARTFAN® ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ PM2.5*
Το φίλτρο PM2.5 εξασφαλίζει τη βέλτιστη προστασία της υγείας σας σε εσωτερι-
κούς χώρους. Σκόνη, γύρη ή τα εξαιρετικά μικρο-σωματίδια, όλες οι επιβλαβείς 

ουσίες μπορούν να φιλτραριστούν χωρίς προβλήματα.

*διαθέσιμο προαιρετικά

Ανάκτηση θερμότητας μέχρι 91%

Επίπεδο 1 Επίπεδο 1 Επίπεδο 1 Επίπεδο 1
Όγκος ροής αέρα Λειτουργία Eco 
/ Μέγιστη Λειτουργία 1) [m³/h] 18 28 38 46

Επίπεδο ηχητικής πίεσης [db(A)] 11 19 28 33

Κατανάλωση ισχύος 2) [W] 0,8 1,4 2,6 4,0
Διαφορά τυποποιημένης ηχητι-
κής πίεσης Dn,w [dB]

44/49 
( με προαιρετικό σετ ηχητικής μόνωσης) 

Διάμετρος οπής   [mm]   162

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A+
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ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ

ΚΑΛΥΜΜΑ  ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
SmartFan® L
H μονάδα είναι καλυμμένη στο 
προφίλ του παραθύρου και 
παρέχει αυξημένη απορρόφηση 
εξωτερικού θορύβου.

ΚΕΛΑΡΙ
SmartFan® K
Ο SmartFan® K 
επιτρέπει και στο 
κελάρι να επωφελη-
θεί από την τεχνο-
λογία SmartFan®.

ΠΛΥΣΤΑΡΙΟ
SmartFan® XR
Η λύση για εσωτερικά πλυσταριά 
καλύπτει τις ίδιες λειτουργίες 
με την γκάμα Χ.

ΠΑΤΑΡΙ
SmartFan® D
Η πρωτοποριακή 
λύση για το 
πατάρι. Το 
σύστημα είναι 
συμβατό σχεδόν 
με όλες τις 
κλίσεις σκεπών.

ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ
SmartFan® X
Δυσάρεστες μυρωδιές και 
υγρασία εξάγονται  εύκολα και 
διακριτικά μέσω ενός σωλήνα 
στον εξωτερικό τοίχο.

ΚΑΛΟΣ ΑΕΡΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Τα συστήματα εξαερισμού getAir παρέχουν φρέσκο αέρα σε όλα 
τα δωμάτια και μπορείτε να τοποθετήσετε SmartFans σε όσα 
δωμάτια χρειάζεται. Τα συστήματα για τα προφίλ παραθύρων , 
πατάρια και κελάρια βασίζονται στη τεχνολογία SmartFan®και 
προσφέρουν μέχρι και 91% ανάκτηση θερμότητας.
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ΣΧΕΔΟΝ ΑΟΡΑΤΑ
Η πρωτοποριακή μονάδα εξαερισμού μπορεί να 
εγκατασταθεί στο προφίλ του παραθύρου χωρίς 
κανένα πρόβλημα. Μόνο το σύστημα εξωτερικής 
μόνωσης και φινιρίσματος (EIFS) πρέπει να έχει 

πάχος 60 mm.

«ΗΣΥΧΟ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ
Το εσωτερικό κάλυμμα 
βελτιστοποιημένης ροής αέρα 
και αποκοπής του θορύβου, 
μειώνει τη μετάδοση του 
θορύβου στο ελάχιστο.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Χάρη στο καινοτόμο σύστημα σύνδεσης, το SmartFan® 
L μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του 
παραθύρου. Επιπλέον η διπλή εκτροπή της ροής του 
αέρα περικόπτει τη μετάδοση του θορύβου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SMARTFAN® 
Το σύστημα βασίζεται στα πρωτο-

ποριακά στοιχεία SmartFan®.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 
Μέσω της ενσωματωμένης ηχομόνωσης 
και της διπλής εκτροπής της ροής αέρα, ο 
εξωτερικός θόρυβος απορροφάται σχεδόν 
πλήρως.

ΟΦΕΛΗ

Ελάχιστα ορατό στη πρόσοψη

Πολύ υψηλή απορρόφηση εξωτερικού θορύβου

Αυξημένη ηχοπροστασία (κατηγορία ηχομόνωσης 6)

Διπλή εκτροπή ήχου

Υψηλό επίπεδο θερμικής μόνωσης

Μέχρι 91% ανάκτηση θερμότητας

Εύκολή εγκατάσταση και καθαρισμός

…ΤΟ SMARTFAN® L PLUS – ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΟΡΑΤΟ

Το SMARTFAN® L PLUS εξασφαλίζει ηρεμία αφήνοντας σας να κοιμηθείτε σωστά. Ειδικά σε κατοικημένες 
περιοχές με έντονη ηχορύπανση, για παράδειγμα κοντά σε αεροδρόμια, σιδηρόδρομους ή κεντρικούς 
δρόμους, η εγκατάσταση μίας μονάδας μη κεντρικού αερισμού αναβαθμίζει σημαντικά το κτίριο. Φρέσκος 
αέρας χωρίς θόρυβο: επιτέλους εφικτό με το SmartFan® L Plus.

Ψιτ…

SMARTFAN® L PLUS 

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
Οι αεραγωγοί στο προφίλ του παραθύρου είναι κατασκευασμένοι από  
Neopor®, ένα πατενταρισμένο μονωτικό υλικό. Με το υψηλό επίπε-
δο γραφίτη, το Neopor® μπορεί να βελτιώσει τη θερμομόνωση κατά 
20%. Η υψηλότερη τιμή μόνωσης βοηθάει τα κτίρια να γίνουν ακόμη 
πιο ενεργειακά αποδοτικά. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ- 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ Ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΑΣ!

Ανάκτηση θερμότητας

Λειτουργία ύπνου 

Εξαερισμός

Λειτουργία πλήρους έντασης

Καθιστικό 

Κατάσταση:
Πάρτυ γενεθλίων 

Χαρακτηριστικά:
Υψηλό επίπεδο υγρασίας, αυξημέ-

νη κατανάλωση οξυγόνου 

Λύση:
Λειτουργία Πάρτυ με αυτόματο 

έλεγχο υγρασίας 

Υπνοδωμάτιο

Κατάσταση:
Κοιμούνται παιδιά 

Χαρακτηριστικά:
Χαμηλό επίπεδο υγρασίας, χα-

μηλό επίπεδο θορύβου 

Λύση:
Λειτουργία ύπνου με αυτόματο 

έλεγχο υγρασίας

Αυτόματη λειτουργία 

Λειτουργία με 
χρονοδιακόπτη

Μπάνιο

Κατάσταση:
Κάποιος κάνει μπάνιο

Χαρακτηριστικά:
Υψηλό επίπεδο υγρασίας

Λύση:
Λειτουργία πλήρους έντασης με 

αυτόματο έλεγχο υγρασίας

Ο  πρωτοποριακός έλεγχος  WiFi της getAir σε σύνδεση με την εφαρμογή smartphone getAir 
σάς επιτρέπουν να εξασφαλίζετε μια υπέροχη ατμόσφαιρα στην οικεία σας οποιαδήποτε στιγ-
μή, είτε μέσω της εφαρμογής είτε απευθείας μέσω της μονάδας ελέγχου.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους πολλούς τρόπους λειτουργίας, σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις αερισμού.

1 2 3

3 2

2

1

Ικανοποιεί διαφορετικές απαιτήσεις αερισμού 

Μονάδα ελέγχου LED- 
φρέσκος αέρας με το πάτημα 
ενός κουμπιού
Η οικονομική μονάδα ελέγχου 
έχει μόνο τέσσερα κουμπιά, κα-
θιστώντας εύκολη την επιλογή 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα 
και των τρόπων λειτουργίας.

Έλεγχος Touch- 
μοναδικό στην αγορά
Με ένα άγγιγμα του δακτύλου, 
μπορείτε να επιλέξετε μία από 
τις τέσσερις προκαθορισμένες 
ταχύτητες ανεμιστήρα καθώς 
και έναν αριθμό διαφορετικών 
τρόπων λειτουργίας.

Αποφασίστε μόνοι σας: μία μονάδα ελέγχου TOUCH ή LED
Οι μονάδες ελέγχου της getAir είναι σχεδιασμένες σαν modules και 
συνεπώς αυξάνεται κατ΄αυτόν τον τρόπο η ευελιξία. Το πλαίσιο και 
η οθόνη ελέγχου μπορεί να τοποθετηθεί στο βασικό στοιχείο χωρίς 
εργαλεία επιτρέποντας, για παράδειγμα, την οικονομική μονάδα ελέγχου 
LED να αναβαθμιστεί εύκολα στη πολυλειτουργική μονάδα ελέγχου δια 
επαφής (TOUCH).

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
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ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

Μικρό αποτύπωμα-μεγάλη επίδραση
ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Μία παγκόσμια «πρωτιά»
ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΜΕ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Μία μοναδική οθόνη ελέγχου για τα πάντα
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ  GETAIR 
APP* ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΦΙΚΤΟ

* Μόνο διαθέσιμο σε σύνδεση WiFi

Τα έξυπνα συστήματα getAir διαθέτουν ενσωματωμένο αισθητήρα ποιότητας αέρα. Αυτό όχι μόνο μετρά 
τη θερμοκρασία και την υγρασία του δωματίου αλλά και την ποιότητα του αέρα. Η ποιότητα του αέρα 
αντικατοπτρίζει το σημερινό επίπεδο επιβλαβών ουσιών ενός δωματίου. Οι εκπομπές, τα σπόρια της 
μούχλας, οι αναθυμιάσεις των διαλυτών - οι λεγόμενες VOCs (πτητικές οργανικές ενώσεις) που προέρ-
χονται από προϊόντα βαφής, έπιπλα και δάπεδα - μπορούν να βρεθούν στο εσωτερικό του αέρα. Ειδικά 
σε σύγχρονα, εξαιρετικά μονωμένα και αεροστεγή κτίρια, οι επιβλαβείς ουσίες μπορούν γρήγορα να 
φτάσουν σε επικίνδυνα επίπεδα. Εάν επιτευχθούν τέτοιες στάθμες, επιλέγεται αυτόματα ο κατάλληλος 
τρόπος λειτουργίας, επιτρέποντας την παροχή επαρκούς καθαρού αέρα και την απομάκρυνση του ανα-
λωμένου αέρα με τις βλαβερές ουσίες του.

Ο νέος φωνητικός έλεγχος της getAir παρέχει έναν εντελώς νέο τρόπο αερισμού του σπιτιού σας. Το 
SmartFan® είναι το μόνο μη κεντρικό σύστημα οικιακού αερισμού στον κόσμο που μπορεί να ελεγχθεί από 
το «Alexa» ή το «Google Assistant» του Amazon. Έτσι τα συστήματα εξαερισμού getAir είναι στην προσταγή 
σας - δεν χρειάζεται καν να βγείτε από την πολυθρόνα σας για να αφήσετε τον καθαρό αέρα να εισέλθει!

Ένας ανεμιστήρας, μία εφαρμογή - πολλές δυνατότητες. Χρη-
σιμοποιήστε το getAir App για να προσαρμόσετε κάθε ζώνη 
αερισμού στις απαιτήσεις σας - χωρίς καμία ταλαιπωρία. 
Απλά επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας που θέλετε. Αλλάξτε 
εύκολα μεταξύ της ανάκτησης θερμότητας και του σύντομου 
αερισμού πλήρους ισχύος. Επιλέξτε «κατάσταση αναστολής 
λειτουργίας» για να χαλαρώσετε χωρίς διαταραχές. Ή προ-
γραμματίστε τον αερισμό σας για όλη την εβδομάδα. Και μην 
ξεχνάτε: υπάρχει επίσης η «αυτόματη λειτουργία» χωρίς σκο-
τούρες. Απλώς αφήστε τον ανεμιστήρα να αναλάβει την επι-
λογή της βέλτιστης λειτουργίας.

Τέλεια ποιό-
τητα αέρα
με το πρό-
σταγμα σας

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
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Το φίλτρο γύρης μειώνει τη ρύπανση από τη γύρη 
και τη σκόνη στο σπίτι. Το υλικό του υψηλής ποιό-

τητας μη υφασμένου φίλτρου καθιστά το φίλτρο ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό. Το ειδικό μη υφασμένο φίλτρο συνδέει τα 
αιωρούμενα σωματίδια με τα σωματίδια σκόνης χωρίς να 
φρενάρει τη ροή του αέρα. Η σκόνη και η βρωμιά μπορούν 
να εξαχθούν χωρίς προβλήματα.

Ισχυρό και διαχρονικό 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Ιδανικά για καινούριες κατασκευές
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
ΜΠΛΟΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Αυτόματη ρύθμιση υγρασίας και ζώνης
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ PLUG-IN

Με την τοποθέτηση του ηχομονωτικού στοιχείου 
3Κ, η στάθμη της ηχητικής πίεσης μπορεί να μειω-
θεί κατά 5% επιπλέον των ήδη επιτευχθέντων μέσω της 
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται σε όλα τα συστήματα 
getAir. Με πάχος μόλις 80 mm, το στοιχείο έχει τρεις 
θαλάμους οι οποίοι μπορούν να αφαιρεθούν ξεχωριστά 
για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ροή αέρα. Ο δακτύλιος 
μπορεί να κοντύνει για να χωρέσει στο απαιτούμενο πά-
χος τοίχου χωρίς πρόβλημα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Δεν είναι κατάλληλο μόνο για ανθρώπους που υποφέ-
ρουν από αλλεργίες
ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ίσως λίγο πιο αθόρυβο;
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3Κ

Για να αποφύγετε τη χρήση κουτιού εγκαταστασης, μπορείτε 
επίσης να χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό ράγας DIN, τοποθε-
τημένο απευθείας στο κεντρικό πίνακα ασφαλειών. Όταν χρησιμο-
ποιείται αυτή η επιλογή, το μόνο που χρειάζεται είναι μια σχισμή (ή 
αγωγός καλωδίων) στον τοίχο από το πίνακα ασφαλειών στη μονά-
δα ελέγχου.

Δεν χρειάζεται κουτί εγκατάστασης 
ΤΡΟΦΟΔΟΔΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ DIN

Το ανθεκτικό προκατασκευασμένο μπλοκ το-
ποθέτησης αποτελεί μεγάλη βοήθεια κατά 
την εγκατάσταση ενός συστήματος getAir σε 

ένα νέο κτίριο. Το μπλοκ διαθέτει ένα προεξέχον 
άνοιγμα 162 mm και μια κλίση 3 ° επιτρέποντας 
την εκροή οποιουδήποτε συμπυκνώματος. Κατά 
την ανέγερση των εξωτερικών τοίχων, το μπλοκ 
απλά εισάγεται στη σωστή θέση. Δεν απαιτείται 
μεταγενέστερη τρύπα. Το μπλοκ εγκατάστασης 
είναι κατασκευασμένο από Neopor®, ένα σύγχρονο 
μονωτικό υλικό ιδανικό για ενεργειακά αποδοτική 
κατασκευή.

Όλα τα συστήματα SmartFan® διαθέτουν προρυθμισμένη 
θύρα μονάδας ανεμιστήρα για την σύνδεση του αισθητήρα. 

Αυτό διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Ο αισθητήρας βρίσκεται μέσα στη 
μονάδα του ανεμιστήρα, μετρώντας απευθείας τον αέρα εισροής 
και εκροής. Η τεχνολογία αισθητήρων μετρά τόσο τη θερμοκρασία 
του δωματίου όσο και την υγρασία του, ρυθμίζοντας αυτόματα τη 
σωστή ταχύτητα του ανεμιστήρα και τον τρόπο λειτουργίας. Το δω-
μάτιο έχει έτσι το κατάλληλο κλίμα.

Για πάχη τοιχωμάτων κάτω από 335 mm (συ-
μπεριλαμβανομένης μόνωσης και σοβά), προ-
σφέρουμε στους πελάτες μας τα κομψά μεταλλικά 
εξωτερικά καλύμματα που διατίθενται σε τρεις εκδό-
σεις: ανοξείδωτο, λευκό (RAL 9016) και ανθρακί (RAL 
7016).
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ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνδεσιμότητα Smart
Η getAir αναπτύσσει ένα ψηφι-
ακό δίκτυο για τη σύνδεση και 
τον κεντρικό έλεγχο των δικών 
της τεχνολογιών και εκείνων 
άλλων κατασκευαστών. Περι-
λαμβάνει τεχνολογία έξυπνων 
αισθητήρων για τη μόνιμη λήψη 
δεδομένων μέτρησης, εφαρμογή 
ανεξάρτητη από πλατφόρμα και 
φωνητικά χειριστήρια καθώς και 
συνδεσιμότητα με άλλα συστή-
ματα SmartHome.

SMART SCENTING
Διακριτική μυρωδιά για κορυφαίο 
εσωτερικό κλίμα
Η λειτουργία GetAir “smart 
scenting” (έξυπνη μυρωδιά)  - το 
κερασάκι στην τούρτα! Διακριτά 
οργανικά αρώματα εγχέονται 
στον εισερχόμενο αέρα μέσω 
μιας ειδικής διαδικασίας παρα-
γωγής νέφους, εξουδετερώνο-
ντας οποιεσδήποτε δυσάρεστες 
οσμές. Και η έξυπνη μυρωδιά 
δεν είναι μόνο για οικιακή χρήση 
- μπορεί επίσης να χρησιμοποιη-
θεί σε ξενοδοχεία, γραφεία και 
καταστήματα, ενθαρρύνοντας 
τους επισκέπτες να παραμεί-
νουν περισσότερο, επηρεάζο-
ντας θετικά τις αποφάσεις τους 
κλπ.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Ενεργειακά αποδοτικός μη κεντρικός, οικιακός αερισμός 
Για την getAir, ο αερισμός είναι συνώνυμος με τα ενεργει-
ακώς αποδοτικά, compact, οικιακά συστήματα αερισμού. 
Με εύκολη εγκατάσταση, τα συστήματα αερισμού getAir 
ταιριάζουν σε όλες τις εκδοχές εγκατάστασης. Η σειρά 
SmartFan® ξεχωρίζει χάρη στον εξαιρετικά ήσυχο, χωρίς 
ρεύματα άερος και υψηλής ενεργειακής απόδοσης αερι-
σμό. Τα κομψά εσωτερικά καλύμματα βελτισοποιημένης 
ροής αέρα συνδυάζονται με όλα τα ντεκόρ. Το επίκεντρο 
είναι η μελλοντική συνδεσιμότητα των συστημάτων και η 
αυτόνομη μάθηση.

Στον υψηλής τεχνολογίας κόσμο μας, ο αγνός 
αέρας όλο και περισσότερο γίνεται πολυτέ-
λεια. Η σωματιδιακή ρύπανση από τα καυσα-
έρια των αυξανόμενων οχημάτων στις πόλεις 
μας διαρκώς καταρρίπτει (αρνητικά) ρεκόρ. 
Το ενεργειακό κόστος συνεχώς αυξάνεται 
καθώς η διαθεσιμότητα πρώτων υλών είναι 
πεπερασμένη και η πρόοδος ανάπτυξης εναλ-
λακτικών πηγών ενέργειας είναι πολύ αργή. 
Η απόλυτη λύση: ένα ενεργειακά αποδοτικό 
σύστημα καθαρισμού του αέρα που αφαιρεί 
σχεδόν το 100% σωματιδιακής ύλης και χρη-
σιμοποιεί τεχνολογία φίλτρων εξοικονόμη-
σης πόρων!

Η getAir συνεχίζει να εμπνέει τους πελάτες της με έξυπνες και καινοτόμες λύσεις - από απλές λύσεις 
χαμηλών τιμών για έργα στέγασης μέχρι αυτόνομα, all-in-one συστήματα ελεγχόμενα από  αισθητήρες 
για premium πελάτες. Η getAir  πάντα θεωρούσε το  τέλειο εσωτερικό κλίμα ως συνδυασμό πολλών 
διαφορετικών συστημάτων: συστήματα αερισμού getAir SmartFan® για αυτόματη τροφοδοσία καθαρού 
αέρα για υγιεινό εσωτερικό κλίμα σε συνδυασμό με μέγιστη ενεργειακή απόδοση· τεχνολογία καθαρι-
σμού αέρα getAir,  Air Purification για τη βέλτιστη απομάκρυνση επιβλαβών ουσιών στον αέρα, επιτρέπο-
ντάς σας να αναπνέετε καθαρό αέρα· και το Smart Scenting ως το κερασάκι στην τούρτα! Και το μέλλον; 
Σκοπεύουμε να συνδέσουμε όλες τις τεχνολογίες, ελέγχοντας τους μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας.

Σχεδόν 100% φιλτράρισμα
ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Υποδεχτείτε τον φρέσκο αέρα!
www.getair.eu/purifier

Εμπλουτισμένο με έξυπνες ιδέες προϊόντων
Ο ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ
Μοναδική και πρωτοποριακή τεχνολογία φίλτρων
Ζήστε σε ένα υγιές εσωτερικό κλίμα χωρίς επιβλαβείς ου-
σίες - μέχρι τα νοσοκομειακά πρότυπα καθαρότητας αέρα. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μοναδικής τεχνολογίας των  
φίλτρων μας. Με βάση τη θεμελιώδη επιστημονική έρευνα, 
το getAir έχει επιτύχει ένα νέο επίπεδο καθαρότητας αέρα. 
Ο καθαριστής αέρα του getAir Air Purifier είναι ένα αυτόνομο 
σύστημα διαθέσιμο σε όλους. Το νέφος, τα εξαιρετικά λεπτά 
σωματίδια, η γύρη και άλλες βλαβερές ουσίες απομακρύ-
νονται πλήρως. Ενώ τα συμβατικά συστήματα λειτουργούν 
με ακριβά φίλτρα HEPA τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται 
τακτικά, το φίλτρο getAir χρησιμοποιεί μια μοναδική διαδι-
κασία φιλτραρίσματος που επιτρέπει τη διαχρονική χρήση. 
Ο καθαριστής αέρα Air Purifier είναι εξοπλισμένος με έξυ-
πνους αισθητήρες που του επιτρέπουν αυτόματα να εξα-
σφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα.
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

Τα μη κεντρικά συστήματα αερισμού της getAir συνδυάζονται 
με κάθε διακόσμηση. Είτε κομψό και διακριτικό σε λευκό, είτε 
έντονο: μια απίστευτη γκάμα εσωτερικών καλυμμάτων είναι 
διαθέσιμη για να επιτρέψει στο σύστημα SmartFan να συνδυά-
ζεται με το ντεκόρ σας. Η εγκατάσταση είναι εύκολη, είτε σε 
νέο είτε σε παλιό κτίριο. Επιλέγετε την υπέροχη ατμόσφαιρα 
από κάθε άποψη!

ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΠΙΤΙ ...

ΟΥΑΟΥ!
Αυτός είναι πραγματικά ένας 

κομψός καθαριστής αέρα!

René Reuter | Property developer 
FABRI & REUTER IMMOBILIEN GMBH 
Έχω εγκαταστήσει πολλά διαφορετικά συστήματα αερισμού, αλλά αυτό 
που πραγματικά με έπεισε ήταν μη κεντρικό σύστημα αερισμού getAir. Τα 
προϊόντα είναι εύκολο να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν. Αυτό δεν 
κάνει μόνο εμένα χαρούμενη, αλλά και τους πελάτες μου. Ο σωστός αερι-
σμός με  αυτόματη λειτουργία και ο απλός χειρισμός κάνει τους πελάτες 
μας χαρούμενους. «



24

getAir Γραφείο Πωλήσεων

38 χλμ Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη | 19023 Αθήνα  
Τηλέφωνο: +30 22990 71800 

E-Mail: info@getair.gr  | Web: www.getair.gr

M A D E  I N  G E R M A N Y

Μ
έγ

ισ
το

ς 
συ

ντ
ελ

εσ
τή

ς ά
νε

ση με getAir®


