
Horizontális légáramlású rendszer, mely családi házak, műhelyek, konyhai helyiségek 
szellőztetésére alkalmas. A készülék praktikus kialakításának köszönhetően mindkét 
oldalon szervizelhető. A nagyméretű kezelőajtók, illetve a belső, sík felületek biztosítják 
a készülék könnyű tisztántarthatóságát.

Álló kivitelű, falra függeszthető készülékek, melyek családi házak szellőztetésére 
alkalmasak. A burkolat porfestett acéllemez és magas minőségű műanyag társításából 
készül, kis tömegű, kompakt szerkezetet alkotva. Függőleges csatlakozóinak és könnyű 
beüzemelhetőségének köszönhetően  kisebb helyiségekbe is telepíthető, akár bútorba 
beépítve is.

Függesztett kivitelű készülékek, melyek  lakóházak, kisebb ipari létesítmények, 
kereskedelmi- és irodaépületek szellőztetésére alkalmasak. Rendkívül alacsony 
magasság jellemzi, a legkisebb típus mindössze 205 mm magas. Innovatív 
kialakításának köszönhetően, részleges levegő visszakeverésre is képes, ekkor csak 
a befúvó ventilátort működtetve. 
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Álló kivitelű készülékek, melyeket a FlowGrid Technológia alkalmazásának, illetve a 
40 mm vastagságúra növelt szigetelésnek köszönhetően, rendkívül csendes működés 
jellemez. A készülék dupla bypass rendszerrel és megnagyobbított hővisszanyerő 
felülettel rendelkezik. A tartósság növelése és a higiénia biztosítása érdekében a 
burkolat falai kívül-belül festettek, ellenállva a tenger- és uszodavíznek.

Mennyezet alá és falra szerelhető készülékek,  innovatív hővisszanyerő rendszerrel
ellátva, melynek köszönhetően akár 95%-os hővisszanyerési hatásfok elérésére is 
képesek. A Premium készülékeket magasfokú nedvességvisszanyerés jellemzi, még 
rendkívül alacsony külső hőmérséklet esetén is. Ennek köszönhetően, megelőzhető 
a helyiségek levegőjének kiszáradása a téli időszakban.  
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KOMPAKT HOVISSZANYEROS SZELLOZTETO BERENDEZÉSEK



Az APX Hővisszanyerős szellőztető berendezések a legmodernebb megoldást jelentik

az energiatakarékos épületek szellőztetésében, biztosítva a friss levegő teljeskörű 

szabályozását. 
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A 30 mm vastagságú, nagy sűrűségű 
ásványgyapot szigetelés minimalizálja a 
burkolaton keresztül végbemenő 
hőveszteséget és magas szintű 
hangszigetelést biztosít. 

A jellemzően G4 minőségű légszűrő alkalmazása, 
megvédi a helyiségeket az egészségre káros 
porrészecskék beszivárgásától. A leszerelhető 
keretnek köszönhetően csak a szűrőszövet cseréje 
szükséges. 

A készülék működési paraméterei színes 
érintőképernyőn szabályozhatók:

levegőminőség szabályozás - hőmérséklet, 
páratartalom, gázkoncentráció
25-100% -os folyamatos légáramlás szabályozás
előre beállítható működési módok: szellőztetés, 
party stb.
kompatibilis páraelszívókkal, talajhőcserélővel
heti ütemterv szerint programozható
automatikus szabad-hűtés, olvasztás, időszakos 
tisztítás
BMS - integrálhatóság
távoli vezérlés számítógépről, mobileszközökről 
(ecoNET modul)
magyar nyelvű

A készülékek felépítése típusonként eltérő.

Az innovatív, műanyag járókerekek optimalizált 
geometriai kialakítása garantálja a ventilátorok 
kimagasló hatékonyságát és csendes működését. 
Az energiahatékony EC motorok lehetővé teszik a 
visszanyerési teljesítmény folyamatos szabályzását.

Az APX készülékek ellen-keresztáramú hőcserélői nagy hővisszanyerő felülettel 
rendelkeznek (az APX Classic típusnál, 37 m2), ezáltal akár 95%-os hővisszanyerési 
hatásfokot elérve. A hőcserélő tartós műanyagból készül, mely kiváló légmentességet 
biztosít, megakadályozva ezáltal a befúvott és elszívott levegő keveredését. A hőcserélő 
rendszerhez automatikus bypass tartozik, amely lehetővé teszi a szabad-hűtést.
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