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REKUPERATORY EKOZEFIR

n ZASTOSOWANIE

Rekuperatory Ekozefir montowane są, zarówno 

w pomieszczeniach użyteczności publicznej 

jak i mieszkaniowej, w obiektach rekreacyjno-

sportowych, itp.; urządzenia Ekozefir znakomi-

cie dopasowują się do indywidualnych potrzeb 

przyszłego użytkownika; centrale nadają się do 

montażu, zarówno na podłodze jak i na ścia-

nie, w stropie podwieszanym lub w przestrzeni 

niskiego poddasza

n ZALETY

l w centralach Ekozefir stosuje się wyso-

kosprawne, aluminiowe wymienniki ciepła 

HEATEX z odstępem między płytami:1,8; 2,1; 

2,2; 2,4; 3,0 mm o konstrukcji powodującej 

turbulencje przepływającego powietrza, dzięki 

czemu uzyskano bardzo wysokie sprawności 

ciepła do 95%

l dzięki pokryciu wewnętrznych ścian 

materiałem izolacyjnym, zabezpieczonym na 

powierzchni impregnowaną tkaniną szklaną, 

umożliwia nie tylko izolacje termiczną, ale 

również tłumienie dźwięku i paraizolację, przy 

jednoczesnym zachowaniu możliwości zmywa-

nia powierzchni

n CHARAKTERYSTYKA

Budowa: krzyżowy, przeciwprądowo-krzy-

żowy lub obrotowy wymiennik ciepła z alu-

minium, 2 wentylatory z zabezpieczeniem 

termicznym, nagrzewnica elektryczna lub 

wodna, 2 filtry – powietrza nawiewanego 

i wywiewanego z czujnikiem zabezpieczenia 

filtra, odprowadzanie skroplin

Materiał obudowy: aluminium, blacha stalo-

wa ocynkowana

Izolacja: wełna szklana, zabezpieczona trwałą 

powłoką z tkaniny szklanej, mata kauczukowa 

K-FLEX

Wydajność [m3/h]: 150-24000

Sprawność odzysku ciepła [%]: 51-95

Moc nagrzewnicy [kW]: 0,8-57,6

Zasilanie [V]: 230, 400

Wyposażenie: termostat, zabezpieczenie 

przeciwzamrożeniowe, automatyczne odszra-

nianie, pięciostopniowa regulacja wydajności 

centrali, kanałowy czujnik temperatury, regula-

cja wydajności centrali, regulacja temperatury 

w pomieszczeniu za pomocą czujnika w pilocie 

przewodowym, czujnik zabrudzenia filtrów, 

nagrzewnica elektryczna lub wodna z zabez-

pieczeniem, pilot przewodowy

Opcje: niezależna regulacja nawiewu i wywie-

wu, automatyczny wybór obejścia, automa-

tyczny wybór czerpni, automatyczny wybór 

obejścia, recyrkulacja, nagrzewnica wstępna, 

recyrkulacja, sterowanie sygnałem zewnętrz-

nym (do trzech sygnałów), funkcja Kominek

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, adresy 

dystrybutorów lokalnych na stronach: www.

ekoklimax.pl i www.ekozefir.pl

Gwarancja: 2 lata

Atesty i certyfikaty: Atest Higeniczny PZH, 

Certyfikat Zgodności CE

Usługi: projektowanie, montaż, serwis, 

doradztwo techniczne

Pozostała oferta: elementy systemów wen-

tylacyjnych (kanały, kształtki, tłumiki, kratki 

wentylacyjne), klimatyzatory, nagrzewnice 

powietrza, kurtyny powietrza, wentylatory

n   Ekoklimax-Projekt Sp. j.
ul. Podolska 13, 85-055 Bydgoszcz, tel./faks 52 321 24 53, 52 349 51 35 wew. 15, www.ekozefir.pl, e-mail: biuro@ekozefir.pl
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