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Dzi ki potrójnemu, zaawansowa-
nemu technicznie odzyskowi cie-
p a, urz dzenie daje najbardziej 

ekonomiczne rozwi zanie dla zapewnie-
nia ogrzewania, klimatyzacji oraz ciep ej
wody w domach energooszcz dnych i pa-
sywnych.

Centrala grzewczo-klimatyzacyjna 
OnyX³ Experience to innowacyjne na ryn-
ku rozwi zanie cz ce w sobie zalety 
energooszcz dnej i wysokosprawnej cen-
trali wentylacyjnej z odzyskiem ciep a
opartym na rekuperacyjnym wymienniku 
przeciwpr dowym oraz pompy ciep a z in-
nowacyjnym wielostopniowym odzyskiem 
ciep a.

OnyX³ Experience zapewnia ponadprze-
ci tny komfort mikroklimatu, funkcj
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz 
przygotowania ciep ej wody, pasywny i ak-
tywny odzysk ciep a, filtry wychwytuj -
ce szkodliwe py y zawieszone PH10-PH2,5, 
przyjazny dla rodowiska, zintegrowany 
system gospodarki cieplnej.

Instalacja urz dzenia ogranicza si  do 
rozprowadzenia instalacji wentylacyjnej 
oraz pod czenia instalacji c.w.u. do zasob-
nika. Dzi ki temu rozwi zaniu unikamy 
budowy kosztownej instalacji centralnego 
ogrzewania.

Urz dzenie posiada bardzo oryginal-
n , supernowoczesn  obudow  oraz mo -
liwo  sterowania, wizualizacji i archi-
wizacji danych dost pnych na czytelnym 
ekranie dotykowym. Jest to innowacyj-
ny uk ad sterowania oparty o komponenty 
najwy szej klasy. 

Zbiornik urz dzenia dzia a jako bufor 
ciep a. Magazynuje ciep o potrzebne do 
wykorzystania w instalacji c.o. (ogrzewa-
nie grzejnikowe, pod ogowe, cienne) oraz 
c.w.u. ród em zasilaj cym zasobnik mo e
by  pompa ciep a OnyX³ Experience ale 
równie  kocio  gazowy lub kocio  na pali-
wo sta e/kominek. Zasobnik, dzi ki swo-
jej budowie, daje mo liwo  integracji pro-
dukcji i rozbioru ciep a w obiekcie.

Centrala grzewczo-klimatyzacyjna 
OnyX³ Experience to innowacyjne na ryn-
ku rozwi zanie zoptymalizowane dla za-
pewnienia komfortu klimatycznego oraz 
zapotrzebowania na ciep  wod  u ytkow
dla kilkuosobowej rodziny. 

Multifunkcyjna centrala  OnyX³ Experience
– dla energooszcz dnych domów jednorodzinnych
Potrzeby budownictwa o niemal zerowym zapotrzebowaniu na 
nieodnawialn  energi  pierwotn , wymagania Dyrektywy ErP 
oraz do wiadczenia Dzia u Bada  i Rozwoju firmy Frapol pozwoli y
na wprowadzenie na rynek multifunkcyjnej centrali dedykowanej 
dla energooszcz dnych domów jednorodzinnych 
– OnyX³ Experience.
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Funkcja ogrzewania, 
klimatyzacji 
i wentylacji oraz 
przygotowania ciep ej 
wody w jednym 
urz dzeniu.

Przyjazny dla 
rodowiska, 

zintegrowany 
system gospodarki 
cieplnej.

Bardzo atwy 
monta
urz dzenia.
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