
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Референтно название:airstream 1.1 E
SAP: Подробности на официалната страница на SAP

Размери: 381mm x 371mm x 260mm

Тегло: 3.8kg

Материали: Корпусът е изработен от висококачествeн полипропилен

Напрежение: 230V ~ 50Hz Class II

Мощност 0,03W/m3/h
на вентилатора (мин)

Управление: Дистанционен превключвател на скоростта (не е част от ком-
плекта) 
Възможност за регулиране на скоростта: дежурна и турбо 
вентилация. 
Превключвателят е разположен върху корпуса на вентилатора

Сертификат: Акредитация в SAP и европейските СЕ

Монтаж: Възможност за монтаж - вертикално или хоризонтално

Гаранция: 2 години

ПАРАМЕТРИ
Производителност Мощност Ниво на шум
(m3/h) (W) @ 3m dB (A)

Max Turbo Дежурна Max Turbo Дежурна Max Turbo Дежурна

460 290* 180* 37.6 11* 4.9* 34 34* 9*

* Фабрични настройки на скоростта: дежурната и турбо вентилация.
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Нискоенергетична система за 
вентилация изкарваща въздух 
с централен вентилатор AirStream 
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Нискоенергийният централен вентилатор airstream 1.1 E е предназначен
за отвеждане на използвания и влажен въздух. Неговата конструкция поз-
волява включването на пет въздуховода едновременно. Това елиминира
нуждата от монтиране на традиционните, често неефикасни и шумни ка-
нални вентилатори в конкретните помещения.

airstream 1.1 E е проектиран така, че да отговаря на съвременните
нужди на строителството. Благодарение на своята компактност той на-
мира приложение не само за семейни къщи, но и за големи обекти като
училища, хотели и офиси.

PЕнергоспестяващ

PИзключително тих

PПoдобрява 
качеството на въздуха
в помещенията 
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ползи от централна вентилация 
изкарваща въздух
Инсталацията на централната вентилация изкарваща въздуха това не 
е само идеален начин за съвременна ефикасна вентилация, но също
шанс за лишаване от шумни единични вентилатори. airstream 1.1 E
работи с монтирани в прозорците клапи, които доставят на нас 
съответното количество въздух. Клапите не трябва да бъдат снабдени 
с автоматика, което също редуцира разходите по инсталацията на 
цялата система.

Нискоенергетичната система за вентилация се основава на 
airstream 1.1 E, работейки 24 часа в денонощието пази излишната
влага във въздуха да бъде системно отстранявана. Освен това, 
благодарение на функцията Турбо, системата може бързо и ефективно
да реагира в ситуации на внезапно влошаване на качеството на въздуха.

повече информация за airstream 1.1 E
Изключително тих - 9dB@3m dB(A)
Опция локално турбо
Възможност за инсталация вертикално и хоризонтално
Едно устройство за вентилация на цялата къща, жилище или офис
Компактен корпус
Лесна инсталация, а също обслужване
Възможност за включване към 5 точки изкарващи въздуха
Плавна регулация на оборотната скорост на вентилаторите

тихо решение
Нискоенергетична система на вентилация основавана на airstream 1.1 E
е била проектирана по такъв начин, за да неговата продължителна 
работа да не влияе негативно на комфорт за пребиваване 
в проветрявани помещения.

Вземайки решение за така съвременно и едновременно нескъпо решение,
можем евтино, бързо и тихо да се лишим от прекалената влага, която 
е най-чест повод за лошо самочуствие и скъпи ремонти.

Нискоенергийна 

и ефикасна система на

вентилация със широк

обхват на регулация ще

позволи да спази 

сигурност, че в Твоя

дом няма влага, плесен

и гъбички
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