REKUPERÁCIA FLEXIT NORDIC S2 – 4.150,00€ S DPH S MONTÁŽOU
Flexit je nórska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vetranie domácností – systémy ventilácie čistého, čerstvého
vzduchu pre zdravé vnútorné prostredie. Flexit je lídrom na trhu v oblasti vetrania domácností a od roku 1974
dodáva riešenia ventilácie pre nórske domy. a všetky produkty sú vhodné aj pre náročné klimatické podmienky, sú
dôkladne testované a v súlade s najnovšími normami.

MODERNÉ VETRANIE NÍZKOENERGETICKEJ STAVBY

Energeticky účinné, tiché vetracie jednotky, ktoré poskytujú komfortnú vnútornú klímu. Rekuperačné jednotky
NORDIC nepotrebujú predohrev a dosahujú vysokú účinnosť počas celého roka. Sú konštruované tak, aby v prípade
užívateľského servisu boli jednotlivé komponenty prístupné bez použitia montážneho náradia. Jednotky môžete
regulovať mobilnou aplikáciou FlexitGO a bezplatnou registráciou do CLOUD systému získate navyše možnosť
ovládať všetko aj externe, mimo domácej wifi siete. Jednotku je možné napojiť aj na digestor alebo centrálny vysávač
a komunikovať tak, aby sa dosiahol optimálny tlak vzduchu v celom dome.

RÝCHLA NÁVRATNOSŤ INVESTÍCE A ZDRAVÉ BÝVANIE

Ventilačný modul zariadenia odoberá teplo z odsávaného vzduchu v dome, ktoré používa na ohrev čistého, čerstvého
vzduchu privádzaného do domu. Jednotka je navrhnutá z najkvalitnejších komponentov a spolu s ľahkým prístupom
k čisteniu zabezpečuje extrémne dlhú životnosť. Nízka spotreba ventilátorov a lacné náhradné filtre umožňujú rýchlu
návratnosť investície. Systém vetrania navyše posiela všetko zostatkové teplo z rekuperačného systému spätne do
modulu tepelného čerpadla ak ho požívate. Ide totiž o premyslený modulárny systém, ktorý je možné plne integrovať
aj s vykurovaním.

REKUPERÁCIU OVLÁDATE APPKOU FLEXIT GO

Zariadenia Flexit NORDIC S2 viete pohodlne ovládať cez mobilnú aplikáciu Flexit GO. Podporované sú iOS a Android
systémy. Ak je domácnosť pripojená na internet, jednotku viete ovládať kdekoľvek na svete. CLOUD viete využiť na
rýchly servis alebo technické poradenstvo. Technik má možnosť nastaviť vašu jednotku na diaľku.
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VÝHODY V SKRATKE
o

Vysoká účinnosť - Rotačný výmenník celoročne zabezpečuje najvyšší spätný zisk kúrenia chladenia a vlhkosti.

o

Správna vlhkosť - Jednotka na rozdiel od protiprúdneho výmenníka okrem teploty vracia aj vlhkosť.

o

Filtrácia HEPA - Kombináciou kvalitných filtrov triedy ePM1 55% (F7) a doplnkovej uhlíkovej filtrácie Sona
dosiahnete filtračnú úroveň HEPA filtrov.

o

Úplne tichá - Použitím najnovšej technológie motorov, je úroveň hluku pod 40 dB(A) aj pri maximálnom
prevádzkovom výkone.

o

Žiaden polystyrén - Vnútro jednotky je celokovové a ľahko prístupná na čistenie. Dnes už vieme, že
rekuperačné jednotky s polystyrénovým vnútrom je po čase nemožné vyčistiť.

o

Mobilná aplikácia - Intuitívne ovládanie Vám jednoducho pomôže urobiť si prehľad a ovládať všetky funkcie
systému v dome. A to aj cez vzdialený prístup CLOUD

o

Dlhá životnosť - Kvalitné komponenty a ľahké čistenie zabezpečujú extrémne dlhú životnosť. Nízka spotreba
ventilátorov a lacné náhradné filtre umožňujú rýchlu návratnosť.

o

Príslušenstvo - K jednotke je možné doplniť širokú škálu príslušenstva. Bezdrôtové čidla CO2, vlhkosti,
pohybu alebo tlaku umožňujú rozšíriť ovládanie aj keď ste si nepripravili kábel.

o Záručný a pozáručný́ servis realizujeme ako jedna z malá firiem priamo na mieste inštalácie rekuperačnej
jednotky. Neobťažujeme zákazníkov s demontážou a zasielaním celých rekuperačných jednotiek alebo dielov,
ale dohodneme si termín a rekuperačnú jednotku zoservisujeme na mieste inštalácie.
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