Nowe centrale wentylacyjne

AirPack Home

Przekonaj się,
że wentylacja
może być cicha

Zbilansowana
wentylacja

Sterowanie wymiennikiem
gruntowym

Kontrola wilgotności
powietrza

Nowy

AirPack Home

*z technologią CF2

flat
Często brak przestrzeni jest
przeszkodą dla montażu systemu
wentylacji. To z myślą o takich
miejscach powstał AirPack Home
flat. Ma doskonałą akustykę
i tylko 320 mm wysokości.

vertical
Duża wydajność, zwarta
konstrukcja, niskie zużycie
energii i cicha praca to
najważniejsze wymagania, które
musi spełniać system wentylacji
domu. Tak właśnie został
zaprojektowany AirPack Home
vertical.

horizontal
Wąskie, niewykorzystane
przestrzenie poddasza są często
najlepszym miejscem dla centrali
wentylacyjnej. Dzięki swojej
smukłej konstrukcji i 50 mm
izolacji cieplnej AirPack Home
horizontal wkomponuje się tam
idealnie.

*moduł CF2 jest standardowym wyposażeniem wersji Energy+ oraz Energy++

AirPacki Home
Energy+
mają w standardzie
system CF2, który
zwiększa sprawność
rekuperacji nawet o 30%
Rekuperacja jest nawet o 30%
sprawniejsza, kiedy jest
zbilansowana. Dlatego AirPack
Home Energy+ z systemem CF2
mierzy na bieżąco rzeczywiste
przepływy powietrza i ustawia
prędkości obrotowe wentylatorów
tak, by strumień powietrza
nawiewanego do budynku był zawsze
równy strumieniowi powietrza
usuwanego z budynku. Sprawdź
szczegóły na www.thesslagreen.com

Z AirPackiem Home
wentylacja działa
wywiew
z pomieszczeń

nawiew
do pomieszczeń

2 × ciszej
W wentylacji najbardziej uciążliwy jest hałas emitowany do
kanału nawiewnego, ponieważ doprowadza on powietrze do
sypialni i salonu. Dlatego w AirPacku Home fala akustyczna,
zanim trafi do kanału nawiewnego musi przepłynąć przez
tysiące kanalików wymiennika ciepła tracąc znaczną część
swojej energii.

Tradycyjny rekuperator

68dB
wywiew
z pomieszczeń

58dB

nawiew
do pomieszczeń

AirPack Home

AirPack
Home

Tradycyjne centrale
wentylacyjne

Zobacz, co możesz podłączyć
do Nowego AirPacka Home

Dane techniczne

System montażu
AirPack Home f
AIrPack Home v
System montażu

* Zgodnie z PN-EN-ISO 3741-2011
** Zgodnie z PN-EN-ISO 5136-2009
*** Zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1254/2014

System montażu
AirPack Home v
AIrPack Home f
System montażu

System montażu
AirPack Home h

Dowiedz się więcej o

AirPacku Home
Rekuperator AirPack Home

ModbusDivider

Rekuperator i centralny oczyszczacz powietrza

sterowane z jednego panelu Air++

Wykorzystując moduł ModbusDivider
możesz przy pomocy jednego panelu
sterowania lub jednego systemu mobilnego
zarządzać AirPackiem Home i Centralnym
oczyszczaczem powietrza Particle+.
Centralny oczyszczacz
powierza Particle +

AirPack Home
Enthalpy
podnosi standard
odzysku wilgoci
wymienników
entalpijnych o 20%!
Wkrótce będzie dostępny AirPack Home Enthalpy, dla
wielkości 600v oraz 650h. To produkt rozwiązujący
kompleksowo problem suchego powietrza, komfortu
cieplnego oraz zużycia energii na cele wentylacyjne.

AirPacki Home
z systemem

QX

System QX będzie dostępny w 2022
i prawdopodobnie zrewolucjonizuje
sterowanie wentylacją w funkcji
jakości powietrza w budynku.

A+
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