CENTRALE WENTYLACYJNE
Vent-Axia KINETIC ADVANCE ▪ Vent-Axia KINETIC ADVANCE

Centrale wentylacyjne Vent-Axia KINETIC ADVANCE
▪ Vent-Axia KINETIC ADVANCE air handling units

- wydajność: 350 m3/h (domy do 180 m2)
- wymiennik przeciwprądowy (odzysk ciepła do 94%)
- oszczędne silniki prądu stałego EBM PAPST
- sterownik z ekranem dotykowym na obudowie
- kontrola przez Wi-Fi i aplikację mobilną
- do wyboru filtry klasy G3, M5 lub F7
- kompaktowe wymiary
- efficiency: 350 m3/h (houses up to 180 m2)
- counter-current exchanger (heat recovery up to 94%)
- advanced EBM PAPST EC fans
- touch screen controller on casing
- Wi-Fi control with mobile app
- G3, M5 and F7 filter options
- lightweight and compact size

Model

Kinetic
Advance S

*)
**)

Wydajność/spręż*)

Wymiary**)

[m /h] / [Pa]

[mm]

▪ Efficiency/Compression range
3

370 / 100

Przyłącze

Zasilanie

▪ Unit size

▪ Connection

▪ Supply voltage

Cena [EUR/szt.]

[V/Hz]

▪ Price [EUR/pc]

660×760×443

125

230/50

1 790,00

[mm]

wartości mierzone w punkcie pracy ▪ value at the working point
szerokość × wysokość × długość ▪ width × height × length
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CENTRALE WENTYLACYJNE
Vent-Axia KINETIC (PLUS) ▪ Vent-Axia KINETIC (PLUS)

Centrale wentylacyjne Vent-Axia KINETIC (PLUS) ▪ Vent-Axia KINETIC (PLUS) air handling units
- wymiennik krzyżowy przeciwprądowy - ODZYSK do 92%
- wydajności: Kinetic - 250 m3/h, Kinetic Plus - 400 m3/h
- nisko-energetyczne silniki prądu stałego EC/DC
- łatwa wymiana filtrów bez konieczności zdejmowania panelu przedniego
- możliwość zmiany kierunku otworów przyłączeniowych: wersja pionowa/pozioma
- zdolność do podłączenia BMS
- regulowany opóźnieniowy włącznik/wyłącznik czasowy
- counterflow plate heat exchanger - RECUPERATION to 92%
- efficiency: Kinetic - 250 m3/h, Kinetic Plus - 400 m3/h
- low energy EC/DC motors
- easy to change filters, without removing the front panel
- horizontal and/or vertical duct outlets
- BMS connectivity
- adjustable delay on/delay off timer

Kinetic B

Model

*)
**)

Kinetic B Plus

Wydajność/spręż*)

Wymiary**)

[m3/h] / [Pa]

[mm]

▪ Efficiency/Compression range

Przyłącze

Zasilanie

▪ Unit size

▪ Connection

▪ Supply voltage

Cena [EUR/szt.]

[V/Hz]

▪ Price [EUR/pc]

[mm]

Kinetic B

250/90

550×650×285

125

230/50

1 230,00

Kinetic B Plus

400/150

785×747×526

150

230/50

1 720,00

wartości mierzone w punkcie pracy ▪ value at the working point
szerokość × wysokość × długość ▪ width × height × length
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