ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ, TEMPERO ECO CERAM
Καθαρός αέρας με κλειστά παράθυρα και αποφυγή της υγρασίας!
Ο μέσος άνθρωπος ζει καθημερινά σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους για 17-20 ώρες στην
κατοικία ή στον εργασιακό χώρο. Όσο παραμένουμε σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται
και έχουν καλά συστήματα μόνωσης, τόσο αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα και η κακή
ποιότητα αέρα. Η απαραίτητη λύση για αυτά τα σημαντικά προβλήματα είναι ο ελεγχόμενος
μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας. Το κτίριο πρέπει να αερίζεται χωρίς όμως να
χάνεται η εσωτερική ζεστασιά το χειμώνα και η δροσιά το καλοκαίρι, προσφέροντας
παράλληλα την απαραίτητη ποιότητα εσωτερικού αέρα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
• Ο χρησιμοποιημένος και με υγρασία επιβαρυμένος

εσωτερικός αέρας οδεύεται προς τα έξω. Φρέσκος
με οξυγόνο και φιλτραρισμένος αέρας οδηγείται στο
εσωτερικό του χώρου.
• Τα συστήματα μηχανικού εξαερισμού φέρνουν
καθαρό αέρα, χωρίς σκόνη, γύρη ή άλλα, επιβλαβή
για την υγεία, αιωρούμενα σωματίδια και
ταυτόχρονα απορρίπτουν τις δυσάρεστες οσμές!
• Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, με τους
εναλλάκτες υψηλής απόδοσης (που προθερμαίνουν

Tempero Eco Active

ή προ ψύχουν τον εισερχόμενο αέρα χωρίς πολλές
απώλειες) και με τους ανεμιστήρες τεχνολογίας EC,
χαμηλής κατανάλωσης. Παράλληλα μειώνεται
δραστικά το κόστος λειτουργίας του κλιματισμού και
της θέρμανσης.
• Η αθόρυβη λειτουργία ενός σωστού συστήματος
μηχανικού εξαερισμού απαλλάσσει το σπίτι από
ενοχλητικά ρεύματα αέρα και εξωτερικούς
θορύβους με αποτέλεσμα ένα ευχάριστο εσωτερικό
περιβάλλον.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Tempero Eco Ceram
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Eξωτερικό
φίλτρο

μεμονωμένα δωμάτια
• Κατασκευασμένος με ανθεκτικά υλικά υψηλής
ποιότητας και αισθητικής.
• Υψηλός Βαθμός Ανάκτησης Θερμότητας με
κεραμικό εναλλάκτη [έως 93%]
• Εναλλαγή απαγωγής - προσαγωγής του αέρα ανά
70 δευτερόλεπτα
• Τρεις ταχύτητες λειτουργίας με ροή αέρα (30 / 45 /
60 m3/h)
• Κινητήρας χωρίς ψύκτρες με ηλεκτρονικό έλεγχο
κατανάλωσης [4,9W έως 8,9W]
• Απόλυτα αθόρυβη λειτουργία (13 dB στην 1η σκάλα
έως 23 dB στην 3η σκάλα)
• Με αισθητήριο υγρασίας που διαβαθμίζει την ροή
αέρα ανάλογα με την υγρασία
• Διπλά ξεχωριστά φίλτρα G3 εισερχόμενου και
εξερχόμενου αέρα, πλενόμενα και εύκολα
αφαιρούμενα.
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Εξαγωγή
αέρα

• Εύκολη εγκατάσταση (Plug ή Play), συντήρηση
και καθαρισμός των φίλτρων.

• Επίτοιχη εγκατάσταση με μεταβλητό μήκος από

•
•
•

•

250 έως 400mm. Μέγιστο μήκος αγωγού
προέκτασης του αέρα από σωλήνα της ίδιας
διαμέτρου Φ160 σε απόσταση μέχρι 3m (μέχρι
2,5m σε περίπτωση γωνίας 90°)
Αυτόματο κλείσιμο των κλείστρων σε
κατάσταση OFF (απόλυτος έλεγχος αέρα)
Δυνατότητα επέκτασης μεχρι 16 μονάδων,
μέσω ενσύρματης σύνδεσης
Έλεγχος με το ασύρματο κοντρόλ INFRA TEC
με λειτουργίες όπως: on/off, έλεγχος 3
ταχυτήτων, αυτόματη λειτουργία για την
υγρασία, μόνο απαγωγή / προσαγωγή,
νυχτερινή λειτουργία.
Προαιρετικά: ανιχνευτής CO2 ενσωματωμένος
στο επίτοιχο χειριστήριο PR Active.

250-400

Φ 160

Απαγωγή
χρησιμοποιημένου,
εσωτερικού αέρα
Εισαγωγή νωπού,
φιλτραρισμένου αέρα
στη σωστή
θερμοκρασία

Εισαγωγή
φρέσκου
με οξυγόνο
αέρα
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Ασύρματο κοντρόλ INFRA TEC
Επίτοιχο χειριστήριο PR Active
TEMPERO
ECO 150 Αctive
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• Ιδανική λύση για σπίτια, διαμερίσματα και

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε mm)

ΤΑΣH (V)

ΙΣΧΥΣ (W)

ΡΟΗ ΑΕΡΑ
(m3/h)

ΘΟΡΥΒΟΣ
(dBA)

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

220-240
220-240
220-240

4,9
6,9
8,9

30
45
60

13
20
23

93%
93%
93%

ÔÉÌÇ €

420,00
40,00
110,00

