ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ

78%
ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΡΟΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η μάρκα με τις σχάρες εξαερισμού, συμμορφωμένες
& πιστοποιημένες σύμφωνα με την νόρμα ISO 5219

ΤO ΠΡΟΒΛΗΜΑ

πάντα καθαρή
ατμόσφαιρα στο σπίτι

όχι πια μούχλα
στους τοίχους

εύκολη εγκατάσταση

Η υγρασία από συμπύκνωση εκδηλώνεται
με αντιαισθητικές και ανθυγιεινές μούχλες
σε τοίχους και ταβάνια, δημιουργώντας
άσχημες μυρωδιές.
Το φαινόμενο εμφανίζεται σε όλους τους
τους χώρους, όπου ο ελλιπής εξαερισμός και
οι θερμογέφυρες επιτρέπουν στην υγρασία
του περιβάλλοντος να συμπυκνώνεται.
Ο ελλιπής εξαερισμός οφείλεται στην
υπερβολική μόνωση των νέων κτιρίων, η
οποία αποσκοπεί στην κατάταξη τους σε
υψηλή ενεργειακή κλάση.
Η συμπύκνωση στους τοίχους συνεπώς
δημιουργείται λόγω των ακόλουθων αιτιών
- ανεπαρκής εξαερισμός
- ανεπαρκής μόνωση στους τοίχους
- υπερβολική υγρασία στο περιβάλλον
(αναφερόμαστε
στην
εντός
σπιτιού
υγρασία).

ελάχιστη κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος
(3 Watt)

Η ΛΥΣΗ

υψηλή ανάκτηση
ενέργειας (78%)

αθόρυβο (μόνο 20dBA)

ελάχιστη αισθητική
επιβάρυνση

		

Το V-ECO 100 εγγυάται σε συνδυασμό με
μια υψηλή ενεργειακή απόδοση, την συνεχή
κ υγιεινή εναλλαγή του αέρα, εξαλείφοντας
την
δημιουργία
συμπυκνώσεων
λογω υγρασίας, τις μούχλες και τις
άσχημες μυρωδιές. To V-ECO 100
βοηθάει
στην
δημιουργία
ιδανικών
συνθηκών περιβάλλοντος τόσο τους
χειμερινούς όσο και τους καλοκαιρινούς
μήνες, αποφεύγοντας την περίπτωση
του θερμικού “εκκρεμούς, που οφείλεται
σε μια χειροκίνητη και ανορθόδοξη
πρακτική εξαερισμού. To V-ECO 100
χάρη στο υψηλό ποσοστό ανάκτησης
θερμότητας
(78%) και την χαμηλή
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο
3W), βοηθάει στην αποταμίευση και είναι
φιλικό προς το περιβάλλον. Συνεισφέρει
συνεπώς στην επίτευξη υψηλότερης
Ενεργειακής Κλάσης του περιβάλλοντος
του προς αξιολόγηση κτιρίου.

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το V-ECO 100 είναι ένας εξαεριστήρας ταυτόχρονης διπλής ροής με ανάκτηση θερμότητας ιδανικός για οικιακή χρήση
σε ενιαίους χώρους. Το V-ECO 100 επιτρέπει την εναλλαγή αέρα στον χώρο δίχως σπατάλη ενέργειας διατηρώντας
έτσι μια άνετη θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου.

ΑΕΡΑΣ
ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΕΡΑΣ ΣΤΟΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΡΥΟΣ
ΑΕΡΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩ

ΑΕΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΥΓΡΟΣ
(20° C)

ΘΕΡΜΑΣΜΕΝΟΣ
ΦΡΕΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΑΠΟ
ΕΞΩ

Ο καθαρός αέρας, προερχόμενος από
έξω, θερμαίνεται από τον εξερχόμενο
βεβαρημένο και ανθυγιεινό αέρα, μέσω
ενός ειδικού σωλήνα που θα μπει σε
μια τρύπα στον τοίχο διαμέτρου 100χιλ.
Αυτό καθιστά το V-ECO 100 ιδιαίτερα
κατάλληλο για την αντικατάσταση των
παραδοσιακών εξαεριστήρων.
Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλους
τοίχους χρησιμοποιώντας την ήδη
υπάρχουσα τρύπα, δίχως επιπλέον
εργασίες επισκευής ή βαφής.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΑΕΡΑΣ ΚΡΥΟΣ
(2° C)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ
ΘΕΡΜΑΣΜΕΝΟΣ
(17° C)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

κλίση
περίπου 1°
Διάμετρος
Τρύπας περίπου
100χιλ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΊΧΟΥ:
Μοντέλα V-ECO100P / V-ECO100H mm. 320
Μοντέλα V-ECO100PL / V-ECO100HL mm. 460

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλιοστά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ
Ταχύτητα
Χαμηλή
Υψηλή
Μέγιστης
Ταχύτητα Ταχύτητα
Ώθησης

ΙΣΧΥΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
στα 3 μ.

Ταχύτητα
Ταχύτητα
Χαμηλή
Υψηλή
Χαμηλή
Υψηλή
Μέγιστης
Μέγιστης
Ταχύτητα Ταχύτητα
Ταχύτητα Ταχύτητα
Ώθησης
Ώθησης

Με κορδόνι, για
τοίχους με μέγιστο
πάχος 320χιλ.
Με υγρασιοστάτη,
χρονοδιακόπτη και
κορδόνι για τοίχους
με μέγιστο πάχος
320 χιλ.
Με κορδόνι, για
τοίχους με μέγιστο
πάχος 460χιλ.
Με υγρασιοστάτη,
χρονοδιακόπτη και
κορδόνι για τοίχους
με μέγιστο πάχος
460 χιλ.

Μόνωση Κλάσης ΙΙ

Διανέμεται στην Ελλάδα από:

Edil Plast S.r.l.
47122 Forlì (FC) - ITALY
Via Mastro Giorgio, 2 - z. i. Villa Selva
Tel. +39 0543 754811 - Fax +39 0543 473534
Email: edilplast@firstcor.com

Ευάγγελος Π. Παπαθανασίου Μον/πη ΕΠΕ
41° χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, 19001,
Θέση Μητραντώνη, Κερατέα Αττικής,
τηλ: 22990.68418 / fax: 22990.67079
eppapathanasiou@hotmail.com

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ανά
συσκευασία

