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Multifunkcyjna centrala OnyX³ Experience

– dla energooszczÚdnych domów jednorodzinnych
Potrzeby budownictwa obniemal zerowym zapotrzebowaniu na
nieodnawialnÈ energiÚ pierwotnÈ, wymagania Dyrektywy ErP
oraz doĂwiadczenia Dziaïu Badañ ibRozwoju firmy Frapol pozwoliïy
na wprowadzenie na rynek multifunkcyjnej centrali dedykowanej
dla energooszczÚdnych domów jednorodzinnych
– OnyX³ Experience.

D

ziÚki potrójnemu, zaawansowanemu technicznie odzyskowi ciepïa, urzÈdzenie daje najbardziej
ekonomiczne rozwiÈzanie dla zapewnienia ogrzewania, klimatyzacji oraz ciepïej
wody wbdomach energooszczÚdnych ibpasywnych.
Centrala grzewczo-klimatyzacyjna
OnyX³ Experience to innowacyjne na rynku rozwiÈzanie ïÈczÈce wbsobie zalety
energooszczÚdnej ibwysokosprawnej centrali wentylacyjnej zbodzyskiem ciepïa
opartym na rekuperacyjnym wymienniku
przeciwprÈdowym oraz pompy ciepïa zbinnowacyjnym wielostopniowym odzyskiem
ciepïa.
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OnyX³ Experience zapewnia ponadprzeciÚtny komfort mikroklimatu, funkcjÚ
ogrzewania, klimatyzacji ibwentylacji oraz
przygotowania ciepïej wody, pasywny ibaktywny odzysk ciepïa, filtry wychwytujÈce szkodliwe pyïy zawieszone PH10-PH2,5,
przyjazny dla Ărodowiska, zintegrowany
system gospodarki cieplnej.
Instalacja urzÈdzenia ogranicza siÚ do
rozprowadzenia instalacji wentylacyjnej
oraz podïÈczenia instalacji c.w.u. do zasobnika. DziÚki temu rozwiÈzaniu unikamy
budowy kosztownej instalacji centralnego
ogrzewania.
UrzÈdzenie posiada bardzo oryginalnÈ, supernowoczesnÈ obudowÚ oraz moĝliwoĂÊ sterowania, wizualizacji i archiwizacji danych dostÚpnych na czytelnym
ekranie dotykowym. Jest to innowacyjny ukïad sterowania oparty o komponenty
najwyĝszej klasy.
Zbiornik urzÈdzenia dziaïa jako bufor
ciepïa. Magazynuje ciepïo potrzebne do
wykorzystania wbinstalacji c.o. (ogrzewanie grzejnikowe, podïogowe, Ăcienne) oraz
c.w.u. ½ródïem zasilajÈcym zasobnik moĝe
byÊ pompa ciepïa OnyX³ Experience ale
równieĝ kocioï gazowy lub kocioï na paliwo staïe/kominek. Zasobnik, dziÚki swojej budowie, daje moĝliwoĂÊ integracji produkcji ibrozbioru ciepïa wbobiekcie.
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Centrala grzewczo-klimatyzacyjna
OnyX³ Experience to innowacyjne na rynku rozwiÈzanie zoptymalizowane dla zapewnienia komfortu klimatycznego oraz
zapotrzebowania na ciepïÈ wodÚ uĝytkowÈ
dla kilkuosobowej rodziny. }
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