Čerstvý vzduch je
základním předpokladem
pro pohodlné bydlení.

Pro vaši pohodu
a zdraví
hraje klíčovou roli zdravý vzduch.

Nedostatečné větrání
okny vede k vysokým
nákladům na energie,
provlhnutí stěn a
časté tvorbě plísní.

Vsaďte na řízené
větrání až s 91%
rekuperací tepla.

Špatná nálada pramenící ze špatného vzduchu?!
Problémy při větrání obytných místností

Lidé tráví průměrně 90% svého času v uzavřených prostorách – to je dostatečný
důvod pro to, abychom si u sebe doma zajistili dobré klima. Dnešní vylepšené
možnosti zateplení ve spojení s nedostatečným větráním často vedou ke zdravotním
potížím obyvatel a k poškození konstrukce budovy. Obojímu se lze snadno vyhnout.

Vlhkost

Spóry plísní a škodlivé látky

Zvýšená koncentrace CO2

Bolesti hlavy a závratě

Roztoči

Alergie a astma

Nepříjemné pachy

Nepohodlí a potíže se soustředěním

Doma volně dýchat

S řízeným větráním místností od getAir
Decentralizované ventilační zařízení s rekuperací tepla zajišťuje konstantní proud
čerstvého a čistého vzduchu ve vaší domácnosti. Nepohodlné otevírání a zavírání
oken je již minulostí. Zabrání se nepříjemnému průvanu. S přístroji od getAir s
optimalizovaným prouděním je váš obytný prostor dobře větrán při co nejnižší ztrátě
energie. Lepší klima v místnosti rozhodujícím způsobem přispěje k vaší pohodě.

Dodavatel:

getAir GmbH & Co. KG
Krefelder Straße 670 | 41066 Mönchengladbach

info@getair.eu
www.getair.eu

Princip decentralizovaného větrání obytné místnosti
Jak to funguje?

Odváděný vzduch
1.	Výstupní proud teplého
odváděného vzduchu je
veden přes keramický
výměník tepla a ohřívá jej

2.	Po 70 sekundách odvádění
vzduchu z místnosti
se změní směr otáčení
axiálního ventilátoru a
ten nyní nasává čerstvý
venkovní vzduch

SmartFan je decentralizovaná
ventilační jednotka do obytných
místností až s 91% rekuperací
tepla. Tak lze ušetřit až 50%
nákladů na vytápění.
3.	Čerstvý venkovní
vzduch je předehříván
keramickým výměníkem
a přiváděn zpět do
obytné místnosti

	Jednoduchý jádrový vývrt
jako spojení venkovního a
vnitřního prostředí
Odváděný vzduch

Ventilační jednotka do obytných místností SmartFan
je nejmenší, nejtišší a nejúčinnější ve své třídě.
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Účinná – Perfect Perfusion Technology pro optimální proudění
vzduchu při minimální spotřebě a maximálním výkonu
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Tichá – pomocí deflektoru proti hluku se minimalizuje rušivý hluk
Velmi kompaktní – s jádrovým vývrtem 162 mm a minimální
tloušťkou stěny 270 mm

Obrázek vpravo:
Inovativní vnější
a vnitřní kryt pro
vylepšené vedení
proudu a optimální
akustiku

Design – kryt v zaobleném provedení, hluboký pouze 45 mm a
optimalizovaný z hlediska proudění
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Konstrukce jednotky SmartFan

Ovládání

Optimalizované komponenty

Vnitřní kryt s deflektorem
Ventilátor tichý jako šepot s
proti hluku
integrovanou ochrannou mřížkou
a vložkou proti přenosu vibrací
Jednotka prachového
filtru
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Intuitivní a flexibilní
Vnější kryt s deflektorem
proti hluku

Vysoce účinný výměník tepla s
šestibokou konstrukcí pro
průtok s nízkou ztrátou

Flexibilní možnosti ovládání inteligentní
technologií TOUCH nebo funkčním LED
ovládáním.

Ovládání touch

LED ovládání

Váš kryt – váš design!

Kompletní řešení getAir

Vnější a vnitřní kryt jednotky getAir mohou mít
zcela individuální provedení, aby se ventilační
systém plynule a nenápadně integroval do
každého prostoru a každé fasády.

getAir nabízí optimalizovaná ventilační
řešení pro celý dům.

V každém případě elegantní vzhled.

Více než 200 variant provedení:

pro celý dům.

Další informace naleznete na naší
domovské stránce.
www.getair.eu

