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Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

Όταν μιλάμε για μόλυνση σκεπτόμαστε αποκλειστικά για την ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά ο αέρας που αναπνέουμε στο 

σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο, όπου ξοδεύουμε το 90% του χρόνου μας έχει πολλούς περισσότερους ρύπους από τον 

ατμοσφαιρικό αέρα. 

ΓΕΓΟΝΑΤΑ & ΑΡΙΘΜΟΙ 
 Το πρόβλημα που έγινε γνωστό και αναγνωρίστηκε από 

την επιστημονική κοινότητα ονομάστηκε  Sick Building 

Syndrome (SBS) Σύνδρομο μολυσμένου κτηρίου, ο 

ορισμός εδόθη από τον οργανισμό WHO (World Health 

Organization) Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  το 

1986. 

 20% των κτηρίων  παρουσιάζουν πρόβλημα υγρασίας 

το οποίο πρόβλημα είναι η αιτία για πολλές αλλεργικές 

και αναπνευστικές παθήσεις.  WHO—Οδηγός για την 

ποιότητα αέρα του εσωτερικού χώρου 2009. 

 Οι ρύποι του αέρα εντός των εσωτερικών χώρων 

προξενούν τον θάνατο 4 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε 

χρόνο.  WHO, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 

 Η έκθεση στο ραδόνιο (radon gas) είναι η δεύτερη αιτία για 

εμφάνιση καρκίνου των πνευμόνων.  WHO, Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, Εγχειρίδιο για το ραδόνιο στους 

εσωτερικούς χώρους 2009. 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΡΥΠΟΥΣ 
Στις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας όσον αφορά την ποιότητα του εσωτερικού αέρα συνιστάται ότι οι 

σωστές εναλλαγές του αέρα σε ένα εσωτερικό χώρο απαιτούνται για να διατηρούν άνεση, (ελάχιστη-μέτρια-υψηλή) και να 

προστατεύσουν από παθολογιίες (παθήσεις) που προκαλούνται από υπερβολική έκθεση στους ρύπους που έχει ο αέρας στους 

εσωτερικούς χώρους. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ 
Ανοίγοντας τα παράθυρα για να εξαερίσουμε τον εσωτερικό αέρα δηλαδή να φέρουμε φρέσκο αέρα από έξω είναι μια φυσική και 

αυθόρμητη συνήθεια ή οποία συνήθεια είναι κακή συνήθεια αν θέλουμε να κάνουμε οικονομία στην απώλεια ενέργειας (θερμός ή 

κρύος αέρας).  Αυτό σημαίνει ότι τον χειμώνα θερμαίνουμε τον εσωτερικό αέρα (έχουμε πληρώσει χρήματα για να θερμάνουμε τον 

αέρα).  Αν ανοίξουμε το παράθυρο η θέρμανση που την έχουμε πληρώσει βγαίνει έξω στο περιβάλλον.  Το ίδιο συμβαίνει και το 

καλοκαίρι, η ψύξη που έχουμε πληρώσει για να ψύξουμε τους εσωτερικούς χώρους βγαίνει έξω στο περιβάλλον, δηλαδή χάνουμε τα 

χρήματα που έχουμε δαπανήσει για να ψύξουμε τους εσωτερικούς χώρους.  Άρα πρέπει να τα ξαναπληρώσουμε δεύτερη φορά!!! 

Εκτός απ’ αυτό το χειρότερο είναι ότι ανοίγοντας το παράθυρο μεταφέρουμε εξωτερικούς ρύπους μέσα στο σπίτι.  Σήμερα 

εξαερισμός σημαίνει να ανανεώσουμε τον εσωτερικό αέρα με ένα ελεγχόμενο και μετρήσιμο τρόπο ο οποίος θα μας παράσχει την 

μεγαλύτερη δυνατή οικονομία στα χρήματα που ξοδεύουμε για θέρμανση ή για ψύξη. 
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ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Ο εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας ή ψύξη είναι μια καθαρή και απλή τεχνολογία που προσφέρει 
μεγάλη άνεση και οικονομία:  Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα υγιεινό μικροκλίμα σε όλο 
το σπίτι σας, συνδυάζοντας την άνετη διαμονή, την προστασία των εσωτερικών χώρων π.χ. Από υγρασία 
και οικονομία στα χρήματα που θα πληρώνετε.  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Φθηνότεροι λογαριασμοί 

θέρμανσης και ψύξης (ΔΕΗ). 

 Λιγότερη κατανάλωσης kW/h. 

 Βελτιστοποιώντας τις 

επενδύσεις μόνωσης 
(κουφώματα παραθύρων, 
μόνωση τοίχου και σοφίτας), 
δεν καταφέρνετε τίποτα όταν 
έχετε φυσικό εξαερισμό 
(ανοικτά παράθυρα) αέρα πάει 
χαμένη αυτή η επένδυση που 
κάνετε για να μονώσετε το 
σπίτι σας.  Στην 
πραγματικότητα τα ανοικτά 
παράθυρα οδηγουν στην 
απώλεια του 50% της 
θέρμανσης (τον χειμώνα) ή 
της ψύξης (το καλοκαίρι). 

ΕΥΕΞΙΑ 

 Φρέσκος (νωπός) καθαρός 

αέρας, σε σωστή (επιθυμητή) 
θερμοκρασία βελτιώνει την 
ποιότητα της ζωής σας  και του 
ύπνου σας. 

 Ο καθαρός και ο 

φιλτραρισμένος αέρας 
αποσοβεί αλλεργίες από 
πολλαπλά αίτια και μετακινεί 
τους ρύπους έξω από το 
δωμάτιο, το σπίτι, κλπ. 

 Χαμηλή στάθμη θορύβου:  

Αθόρυβη λειτουργία του 
μηχανήματος (εξαεριστήρα) και 
προστασία από εξωτερικούς 
θορύβους. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ 

 Προλαμβάνει καταστροφές 

από υγρασία και 
συμπυκνώσεις. 

 Εμποδίζει την εμφάνιση 

μούχλας. 

 Προστατεύει την αξία της 

περιουσία σας. 

ΑΝΕΣΗ 

 Πρακτική ευέλικτη και 

προσαρμόσιμη (αρθρωτή) 
λειτουργία σύμφωνα με τις 
ανάγκες σας. 

 Ένα αξιόπιστο σύστημα το 

οποίο σας εξασφαλίζει τον 
σωστο εξαερισμό κάθε εποχή 
(χειμώνα-άνοιξη-καλοκαίρι-
φθινόπωρο). 

 Η ιδεώδης λύση για την 

ενεργειακή επανεξέταση των 
κτηρίων. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Κατάλληλο για οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού. 

Μη-Κεντρική  

Μονάδα Ανάκτησης Θερμότητος ή Ψύξης 

(για Ένα ή Δύο Δωμάτια) 

Κεντρική  

Μονάδα Ανάκτησης Θερμότητος ή Ψύξης 

Ο κεντρικός εξαερισμός μονάδα ανάκτησης 

θερμότητας ή ψύξης (Heat Recovery Unit) 

τοποθετείται—βρίσκεται στο μηχανοστάσιο, στην 
ψευδοροφή, ή όπου αλλού σας επιτρέπει το σπίτι σας 

να τον τοποθετήσετε.  Ο θερμός εσωτερικός αέρας 

του σπιτιού σας που εξάγεται στο περιβάλλον πριν 

εξαχθεί περνάει από τον εναλλάκτη και με αυτόν τον 
τρόπο τον ζεσταίνει (τον εναλλάκτη).  Ο φρέσκος 

εξωτερικός αέρας (προσαγόμενος αέρας) πριν 

εισαχθεί στο σπίτι, πρώτα φιλτράρεται και μετά 

πηγαίνει στον εναλλάκτη που έχει ήδη θερμάνθει και 
ανακτά την θερμότητα που χει ήδη ο εναλλάκτης από 

το εξαγόμενο αέρα.  Με την ίδια λογική λειτουργεί ο 

εναλλάκτης το καλοκαίρι. 

Οριζόντια Εγκατάσταση Κάθετη Εγκατάσταση 

 Διακόπτης/Πίνακας Αφής 
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Μη-Κεντρική  

Μονάδα Ανάκτησης 

Θερμότητος ή Ψύξης 

(για Ένα ή Δύο Δωμάτια) 

 
Ανάκτηση 

Θερμότητος  

έω
ς 

Καλοί λόγοι για να επιλέξτε 

αυτό το προϊον 

 Η ανάγκη να βελτιώσετε την ποιότητα του 

εσωτερικού αέρα με ιδανικές λύσεις για κάθε είδος 

δωματίου. 

 Η παρουσία προβλήματος ποιότητας αέρα ή 

εξαερισμού σε ένα δωμάτιο ή ένα μικρό σπίτι. 

 Αδυναμία εγκατάστασης ενός κεντρικού συστήματος 

ανάκτησης θερμότητος ή ψύξης (HR SYSTEM). 

 Ανάγκη ανακαίνισης και επανεξέτασεις 

περιορισμένου χρηματικού κόστος. 

 Αποφυγή σημαντικών τεχνικών (κατασκευαστικών) 

παρεμβάσεων. 

Ανάκτηση Θερμότητος Ενός Δωματίου 

Ανάκτηση Θερμότητος 

Ενός ή δύο δωματίων 

Ανάκτηση Θερμότητος Ενός Δωματίου 
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 3 μοντέλα δια διάμετρο 100 mm και 3 μήκη για πάχος 

τοίχου έως 600 mm. 

 Κατάλληλο για κάθε είδος δωματίου.  Ιδανικό για δωμάτια 

με υγρασία όπως κουζίνες και μπάνια. 

 Επακρώς συμπαγής και πολύπλευρος:  μπορεί να 

τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα. 

 Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας λόγω των EC motors. 

 Ενσωματομένο by-pass και αντιψυκτική λειτουργία. 

 Εφοδιασμένο με 3 φίλτρα.  Ο αέρας φιλτράρεται και στις 

δύο κατευθύνσεις (εισόδου—εξόδου) πριν εισέλθει στον 

εναλλάκτη. 

 Εύκολη συντήρηση και καθαρισμοός, τα φίλτρα και ο 

εναλλάκτης (heat exchanger) είναι αφαιρούμενα και 

δυνάμενα να πλυθούν. 

 Συμμορφώμενα με EN 60335-2-80, B.T. 2014/35/UE, EMC 

2014/30/UE. 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2RC0130 REC SMART Ø100 L400 BASE COMPACT (STANDARD)  862,65 

2RC0131 REC SMART Ø100 L400 MHYS COMPACT (MHY) 874,80 

2RC0140 REC SMART Ø100 L500 BASE COMPACT (STANDARD) 878,85 

2RC0141 REC SMART Ø100 L500 MHYS COMPACT (MHY) 891,00 

2RC0150 REC SMART Ø100 L600 BASE COMPACT (STANDARD) 889,99 

2RC0151 REC SMART Ø100 L600 MHYS COMPACT (MHY) 902,14 

 Θερμική απόδοση έως 75% 

 Εύκολο στην εγκατάσταση, δεν 

απαιτείται σύστημα αεραγωγών.  Μία 

τρύπα Ø 100mm στον τοίχο είναι 

επαρκής 

 Ιδανικό για εργασίες ανακαίνισης και 

για την επανεξέταση για χαμηλότερο 

ενεργειακό κόστος 

 Δραστική λύση για προβλήματα 

υγρασίας και συμπύκνωσης 

 EC motors 

ΜΗΥ Μicrochip Humidity (sensor) 

is the humidistat which leads the 

speed increase and lowering on the 

basis of relative humidity (R.H.) de-

tected in the room (adjustable from 

40% to 90%). 

MHY μικτροτσίπ αισθητήρας υγρασίας 

είναι υγροστάτης που οδηγεί στην 

αύξηση και μείωση της ταχύτητας με 

βάση την σχετική υγρασία (R.H.) που 
ανιχνεύεται στο δωμάτιο (ρυθμιζόμενο 

από 40% έως 90%). 
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RLS  — 2-ταχύτητες  

(για REC SMART) 

 Ρυθμιστής στροφών 2—ταχυτήτων 

Διακόπτες (Min/Max) και (On/Off) 

 Νέο σχέδιο με κάλυμμα 

 Κατάλληλο για επίτοιχη ή χωνευτή 

εγκατάσταση 

 Ευκολία σύνδεσης μέσω των 

αφαιρούμενων ακροδεκτών 

 Προστασία IP42 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,40 kg 

 Τιμή 58,73 €  Επίτοιχος 

 Κωδικός  2RV4158 Επίτοιχος 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Κατάλληλο για κάθε είδος 

δωματίου.  Ιδανικό για δωμάτια με 

υγρασία όπως κουζίνες και μπάνια. 

ΠΡΙΝ  βλέπετε μούχλα ΜΕΤΑ  με το REC Smart 

ΧΩΝΕΥΤΟ 

ΕΠΙΤΟΙΧΟ 
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24/7 λειτουργία στην χαμηλή ταχύτητα. 

Το μηχάνημα γυρίζει αυτόματα στην λειτουργία της 
μεγάλης ταχύτητας με χειροκίνητη εντολή από το 
τηλεχειριστήριο (διακόπτης—πατήστε το κουμπί—ή τον 
διακόπτη RLS) 

Η μεγάλη ταχύτητα (τα περισσότερα m3/h) διαθέτεται με χρονοδιακόπτη (ο 
οποίος ρυθμίζετε από 0 έως 30 λεπτά).  Στο τέλος του χρόνου που ορίσαμε 
στον χρονοδιακόπτη ο εξαεριστήρας γυρίζει αυτόματα (αλλάζει θέση 
αυτομάτος και γυρίζει στην πιό χαμηλή ταχύτητα) δηλαδή στα λιγότερα  
m3/h που μπορεί να δώσει. 

STANDARD 

(Πρότυπη)

Έκδοση 

REC Smart has been designed for continuous operation (24 hours) at low speed.  The speed can be manually increased from low to 

high (button/remote switch) or automatically increased (by means of the hygrostat). 

 

To REC Smart έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία (24 ώρες) σε χαμηλή ταχύτητα.  Η ταχύτητα μπορεί να αυξάνεται χειροκίνητα 

από χαμηλή σε υψηλή (από το κουμπί ή το τηλεχειριστήριο) ή αυξάνεται αυτόματα (μέσω του υγροστάτη). 

 

 

BASIC VERSION: 

24 hour operation at low speed, increased to high speed by using the remote control.  The high speed is timed by means of a 0 to 

30 minutes adjustable timer.  At the end of the timer operating cycle, the equipment will automatically revert to low speed. 

 

STANDARD ΕΚΔΟΣΗ: 

24ωρη λειτουργία στην χαμηλή ταχύτητα, αυξάνεται στην υψηλή ταχύτητα με εντολή από το τηλεχειριστήριο.  Η υψηλή ταχύτητα 

γίνεται μέσω του χρονοδιακόπτη (0 έως 30 λεπτά).  Στο τέλος του χρόνου λειτουργίας, το μηχάνημα θα επιστρέψει αυτόματα στην 

χαμηλή ταχύτητα. 
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Το μηχάνημα γυρίζει αυτόματα στην λειτουργία της μεγάλης 
ταχύτητας μέσω του αισθητήρα υγρασίας.  Η μεγαλύτερη 
ταχύτητα αποκτάται σταδιακά (κλιμακωτά) σύμφωνα με το 
επίπεδο υγρασίας που έχει ο χώρος. 

24/7 λειτουργία στην χαμηλή ταχύτητα. 

Όταν η υγρασία κατέβει κάτω από το προεπιλεγμένο όριο 
υγρασίας (40—90% R.H.) το μηχάνημα αυτόματα γυρίζει 
στην μικρότερη ταχήτητα.   

Επίσης η έκδοση ΜΗΥ παρέχεται με έναν χρονοδιακόπτη ο οποίος ρυθμίζεται από 0-30 λεπτά για την χειροκίνητη ώθηση 
(λειτουργίας) στην μεγαλύτερη ταχύτητα.  Η λειτορυγία αυτή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που είναι απαραίτητο να 
θέλουμε ο κινητήρας να λειτουργεί στην μεγαλύτερη ταχύτητα ανεξάρτητα από το επίπεδο υγρασίας.  Δείτε το σημείο 
ΙΙΙ STANDARD. 

ΜΗΥ  

Έκδοση 
(Με Αισθητήρα Υγρασίας) 

MHY Smart VERSION: 

24 hour operation at low speed, automatically increased to high speed by means of the hygrostat.  High speed is gradually reached 

according to the humidity level detected.  After the humidity in the room goes down to the minimum level set on the hygrostat, the 

appliance will automatically switch to low speed.  This version also allows the user to enable high speed operation from the remote 

control, with adjustable timing from 0 to 30 minutes.  This function is useful when the appliance needs to be operated at high speed 

regardless of the humidity level detected in the room. 

 

MHY Smart ΕΚΔΟΣΗ: 

24ωρη λειτουργία στην χαμηλή ταχύτητα, αυτόματα αυξάνεται στην υψηλή ταχύτητα με εντολή από τον υγροστάτη.  Η υψηλή 

ταχύτητα επιτυγχάνεται σταδιακά σύμφωνα με το επίπεδο υγρασίας που ανιχνεύεται.  Αφού η υγρασία στο δωμάτιο πέσει χαμηλά (στην 

ελάχιστη στάθμη) που έχει ρυθμιστεί στον υγραστάτη, η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα σε χαμηλή ταχύτητα.  Αυτή η έκδοση επιτρέπει 

επίσης στον χρήστη να ενεργοποιήσει τη λειτουργία υψηλής ταχύτητας από το τηλεχειριστήριο, μέσω του χρονοδιακόπτη (0 έως 30 

λεπτά).  Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα ανεξάρτητα από το επίπεδο υγρασίας 

που εντοπίζεται στο δωμάτιο. 
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BY-PASS FUNCTION: 

REC Smart is fitted with sensors which monitor the air taken in and evacuated, ensuring optimal comfort and energy savings in all 

seasons.  This is how it works: 

 

 When the outside temperature is comfortable and the inside ambient temperature is lower than 18°C, the air evacuation motor 

will be automatically switched off, whilst the air intake motor will continue to operate, ensuring a quick and efficient change of 

air inside the room. 

 When the outside temperature is higher than 26°C, to continue to ensure room ventilation without affecting comfort by in-

creasing the temperature, the air intake motor will be switched off. 
 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BY-PASS: 

Το REC Smart είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες που παρακολουθούν τον αέρα που προσάγεται και εξάγεται, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη 

άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις εποχές.  Λειτουργεί με τους εξής τρόπους: 

 

 Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι άνετη και η εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 18°C, ο 

κινητήρας που εξάγει αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, ενώ ο κινητήρας εισαγωγής αέρα θα συνεχίσει να λειτουργεί, 

εξασφαλίζοντας μια γρήγορη και αποδοτική αλλαγή του αέρα μέσα στο δωμάτιο. 

 

 Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 26°C, για να συνεχίσετε να εξασφαλίζετε τον εξαερισμό του χώρου χωρίς 

να επηρεάσετε την άνεση αυξάνοντας τη θερμοκρασία, ο κινητήρας εισαγωγής αέρα θα απενεργοποιηθεί. 
 

 

NO-FROST FUNCTION: 

The unit is fitted with an internal thermostat, which will automatically disable the air intake if there is a risk of the heat exchanger 

freezing up (when the outside temperature is too low), avoiding at the same time drawing very cold air into the room. 
 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ NO-FROST: 

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με εσωτερικό θερμοστάτη, ο οποίος θα απενεργοποιήσει αυτόματα την εισαγωγή αέρα εάν υπάρχει 

κίνδυνος να παγώσει ο εναλλάκτη θερμότητας (όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή), αποφεύγοντας ταυτόχρονα να 

εισάγεται πολύ κρύο αέρα μέσα στο δωμάτιο. 

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΘΕΤΑ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 



 

  15 

 Ενσωματωμένο control υγρασίας 

 Θερμική απόδοση έως 75% 

 Εύκολο στην εγκατάσταση, δεν απαιτείται 

σύστημα αεραγωγών και ούτε βαριές 

εργασίες τοιχοποιιας, σκαψίματα, κλπ.  

Μία τρύπα Ø 100mm στον τοίχο είναι 

επαρκής. 

 Ιδανικό όταν γίνονται εργασίες 

ανακαίνισης και για την επανεξέταση 

χαμηλότερου ενεργειακού κόστος 

 Δραστική λύση για προβλήματα 

υγρασίας και συμπύκνωσης του αέρα 

 EC motors 

Για δωμάτιο μέχρι 40 m2 

 Το REC Smart+ ειναι μια σειρά που έχει 3 μοντέλα που 

αντιστοιχούν σε 3 διαφορετικά μήκη σωλήνα αλλά με 

μοναδική διάμετρο Ø 100 mm.  Τα μέτρα που αναφέρονται 

στα σχέδια των διαστάσεων αφορούν το πάχος του τοίχου 

στον οποίο ο ξαεριστήρας μπορεί να τοποθετηθεί 400-500-

600 mm. 

 3 μοντέλα με διάμετρο σωλήνα 100 mm και 3 standard 

διαστάσεις για πάχος τοίχου έως 600 mm. 

 Κατάλληλο για οποιοδήποτε δωματίου.  Ιδανικό για δωμάτια 

με υγρασία όπως κουζίνες και μπάνια. 

 Εξαιρετικά συμπαγές και ευέλικτο στην τοποθέτηση,   

μπορεί να εγκατασταθεί οριζόντια ή κάθετα. 

 Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας λόγω των EC motors. 

 Ενσωματομένο by-pass και αντιψυκτική λειτουργία. 

 Εφοδιασμένο με 3 φίλτρα.  Ο αέρας φιλτράρεται και στις 

δύο ροές (προσαγόμενος—απαγόμενος) πριν εισέλθει στον 

εναλλάκτη. 

 Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός, τα φίλτρα και ο 

εναλλάκτης (heat exchanger) είναι αφαιρούμενα και 

πλενόμενα. 

 Συμμορφώμενα με EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 

2004/108/CE. 

Είναι σχεδιασμένο για λειτουργία 24ωρων στην χαμηλή ταχύτητα.  Το  

μηχάνημα γυρίζει στην υψηλότερη ταχύτητα μέσω χειροκίνητης εντολής στο 

τηλεχειριστήριο (radio controller) ή πίνακα αφής (touch panel) ή αυτόματα (μέσω του 

ενσωματωμένου αισθητηρίου υγρασίας ή μέσω εβδομαδιαίου προγραμματισμού του 

πίνακα αφής.  Και τα δύο μοντέλα RC (τηλεχειρηστήριο) remote control (radio con-

trol) και TC remote panel touch είναι εφοδιασμένα με ΜΗΥ Smart control υγρασίας 

(τεχνολογικά πατενταρισμένο από την MAICO ITALIA) το οποίο control επιτρέπει να 

έχουμε αυτομάτως τοποθετημένη την ταχύτητα του εξαεριστήρα συμφωνως με τα 

εντοπισμένα επίπεδα υγρασίας. 

 

Η ενισχυμένη BOOST λειτουργία (μέγιστη ταχύτητα) παρέχεται με ένα χρονόμετρο 

(ρυθμιζόμενο από 0-30 λεπτά) το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω ενός remote 

control διακόπτη—διακόπτη φωτός—τηλεχειριστηρίου (radio controller)-και οθόνης 

αφής (touch panel).  Η λειτούργία είναι χρήσιμη στην περίπτωση που είναι 

απαραίτητο να έχουμε το μηχάνημα να λειτουργει στην μεγαλύτερη ταχύτητα 

ανεξαρτήτως από το επίπεδο υγρασίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΙΝ  βλέπετε μούχλα ΜΕΤΑ  με το REC Smart 
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Τα μοντέλα παρέχονται με ασύρματο τηλεχειρηστήριο (remote radio controller).  Το 
μηχάνημα παρέχεται με τρία λαμπάκια που δείχνουν τις λειτουργίες 
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ύπνου, την λειτουργία απογόμενου αέρα, 
καθώς και ένδειξη δυνητικής δυσλειτουργίας.  Μέσω του τηλεχειριστηρίου είναι 
δυνατό να διαχειρίζεστε τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 ON/OFF 

 Την ρύθμιση της ταχύτητος του επιπέδου εξαερισμού. 

 Την λειτουργία (κατάσταση) ύπνου που σας επιτρέπει να λειτουργεί το μηχάνημα 

αθόρυβα στην χαμηλότερη ταχύτητα.  Η μεγάλη ταχύτητα εξαιρείται. 

 Την λειτουργία να δουλεύει ο εξαερισμός στο maximum (η λειτουργία του timer 

ρυθμίζεται από 0—30 λεπτά) για να καθυστερήσει να γυρίσει η λειτουργία του 

μηχανήματος στην μικρότερη ταχύτητα. 

Το μοντέλο παρέχεται με μια απομακρυσμένη (μη ενσωματωμένη) οθόνη χειρισμού 

με έγχρωμη οθόνη.  Το μηχάνημα εξαερισμού παρέχεται με 3 λαμπάκια που δείχνουν 

την κατάσταση λειτουργίας συμπεριλαμβανομένης την κατάσταση ύπνου-εξαγωγής 

αέρα-καθώς επίσης και ένδειξη δυνητικών δυσλειτουργιών.  Η οθόνη αφής μας 

επιτρέπει να χειριζόμαστε χειροκίνητα ή αυτόματα (μέσω εβδομαδιαίου 

προγραμματισμού) για τις κάτωθι λειτουργίες: 

 Την ρύθμιση του επιπέδου της ταχύτητας του εξαερισμού. 

 Τον τρόπο εξαερισμού λειτουργία παράκαμψης-free cooling-μόνο εξαερισμός-
μόνο εισαγωγή αέρα. 

 Το κατώτατο επίπεδο υγρασίας από το οποίο το μηχάνημα αυξάνει ταχύτητα. 

 Την λειτουργία εξαερισμού μεγάλης παροχής (λειτουργία χρονοδιακόπτη που 
μπορεί να ρυθμιστεί από 0-30 λεπτά για να καθυστερήση το μηχάνημα να γυρίσει 
στην λειτουργία της μικρής ταχύτητος). 

 Κατάσταση ύπνου που μας επιτρέπει να έχουμε το μηχάνημα να λειτουργεί 
αθόρυβα στην χαμηλή ταχύτητα την νύχτα (η μεγάλη ταχύτητα εξαιρείται). 

ΠΡΙΝ  βλέπετε μούχλα ΜΕΤΑ  με το REC Smart 

ΜΟΝΤΕΛΑ 
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REC Smart PLUS is designed for continuous operation (24h) at the minimum speed.  The transition to full speed can occur manually by 

the user (button/remote switch/remote control/touch display) or automatically (via the humidistat or the weekly programming set on the 

touch display). 

To REC Smart PLUS έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία (24 ώρες) στην ελάχιστη ταχύτητα.  Η μετάβαση σε πλήρη 

ταχύτητα μπορεί να γίνει χειροκίνητα από τον χρήστη (κουμπί/απομακρυσμένος διακόπτης/τηλεχειριστήριο/οθόνη αφής) ή 

αυτόματα (μέσω του υγροστάτη ή του εβδομαδιαίου προγραμματισμού στην οθόνη αφής). 

 

VERSION REC Smart PLUS RC—Radio Control 

In this version the product is equipped with a remote control for controlling the ventilation unit.  To indicate the operating status and any 

anomalies the machine is equipped with three light indicators (LEDs) for reporting the status of the ventilation unit. 

ΤΥΠΟΣ REC Smart PLUS RC—Radio Control 

Σε αυτή την έκδοση το προϊόν είναι εξοπλισμένο με τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο του εξαερισμού.  Για την ένδειξη της 

κατάστασης λειτουργίας και τυχόν ανωμαλιών, το μηχάνημα διαθέτει τρεις ενδεικτικές λυχνίες (LED) για την αναφορά της 

κατάστασης της μονάδας αερισμού. 

 

VERSION REC Smart PLUS TC—Touch Control 

This version is equipped with a Touch Control external adjuster with a touch-sensitive color screen which can be used to adjust the air 

flow rate and the operation of the heat recovery unit, among other things.  And not just that, the Touch Control screen allows you to keep 

comfort parameters like the temperature and humidity of the room under control, using an easy to read display. 

ΤΥΠΟΣ REC Smart PLUS TC—Touch Control 

Αυτή η έκδοση είναι εξοπλισμένη με εξωτερικό ρυθμιστή ελέγχου αφής με έγχρωμη οθόνη αφής που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσει, μεταξύ άλλων, την παροχή αέρα και την λειτουργία της μονάδας ανάκτησης θερμότητας.  Και 

όχι μόνο, η οθόνη ελέγχου αφής σας επιτρέπει να διατηρείτε υπό έλεγχο τις παραμέτρους άνεσης, όπως η θερμοκρασία και η 

υγρασία του δωματίου, χρησιμοποιώντας μια εύκολη στην ανάγνωση οθόνη. 

 

RADIO CONTROL (RC) and TOUCH CONTROL (TC)  are equipped with the following function: 

MHY Smart Function: 

24h operation at the minimum speed and automatic transition to the maximum speed using the humidistat.  The maximum speed is 

reached gradually according to the humidity level detected.  Once the humidity in the room returns to the minimum level preset on the 

humidistat, the unit automatically switches to the minimum speed.  This version is also equipped with a timer that can be adjusted from 0 

to 30 minutes via remote control for activation of the maximum speed.  This function is useful when you need the unit to operate at full 

speed regardless of the humidity in the room. 

Τα μοντέλα RADIO CONTROL (RC) και TOUCH CONTROL είναι εξοπλισμένα με την κάτωθι λειτουργία: 

Λειτουργία MHY Smart: 

24ωρη λειτουργία στην χαμηλή ταχύτητα, αυτόματα αυξάνεται στην υψηλή ταχύτητα με εντολή από τον υγροστάτη.  Η υψηλή 

ταχύτητα επιτυγχάνεται σταδιακά σύμφωνα με το επίπεδο υγρασίας που ανιχνεύεται.  Αφού η υγρασία στο δωμάτιο πέσει 

χαμηλά (στην ελάχιστη στάθμη) που έχει ρυθμιστεί στον υγραστάτη, η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα σε χαμηλή ταχύτητα.  

Αυτή η έκδοση επιτρέπει επίσης στον χρήστη να ενεργοποιήσει τη λειτουργία υψηλής ταχύτητας από το τηλεχειριστήριο, 

μέσω του χρονοδιακόπτη (0 έως 30 λεπτά).  Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με υψηλή 

ταχύτητα ανεξάρτητα από το επίπεδο υγρασίας που εντοπίζεται στο δωμάτιο. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2RC0300 REC SMART PLUS Ø100 L400 RC COMPACT   1.044,90 

2RC0301 REC SMART PLUS Ø100 L400 TC COMPACT  1.193,74 

2RC0600 REC SMART PLUS Ø100 L500 RC COMPACT  1.062,11 

2RC0601 REC SMART PLUS Ø100 L500 TC COMPACT  1.209,94 

2RC0900 REC SMART PLUS Ø100 L600 RC COMPACT  1.073,25 

2RC0901 REC SMART PLUS Ø100 L600 TC COMPACT  1.221,08 

RC = Radio Control (Remote Controller) 

        Τηλεχειρηστήριο  

        (Συμπεριλαμβάνεται με REC Smart+ RC) 

TC = Touch Control (Touch Panel) 

        Πίνακας Ελέγχου Αφής 

        (Συμπεριλαμβάνεται με REC Smart+ TC) 

 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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 Πολύ υψηλή αποδοτικότητας μη κεντρικός εναλλάκτης 

με ανάκτηση θερμότητας έως 90%. 

 Ιδανικό για επαγγελματικές εφαρμογές σς οποιοδήποτε 

περιβάλλον που είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί 

συνεχής θερμική άνεση και το καλοκαίρι και τον 

χειμώνα. 

 Κατάλληλο για οποιοδήποτε τύπο δωματίου. 

 Η διπλή εγκατάσταση συνιστάται για την βελτιστοποίηση 

της αποδοτικότητας σε ένα ή δύο δωμάτια. 

 Απ’ ευθείας εξαγωγή (εξατμιση) δια μέσου των τοίχων με 

πάχος από 300—500 mm προσαρμόσιμη και για άλλα 

πάχη τοίχων από 220 έως 1000 mm (δείτε ενότητα 

Διαστάσεις). 

 Κατάλληλο για μεταφορά αέρα maximum θερμοκρασίας 

έως 40°C. 

 Κομψό και εξαιρετικά λεπτό μπροστινό κάλυμμα, πολύ 

συμπαγείς διαστάσεις. 

 Παρέχεται με φίλτρα κλάσις G3 και στις δύο ροές αέρα—

έξοδος/είσοδος, εύκολα αφαιρούμενα και πλενόμενα. 

 Λειτουργία Free-Cooling 

 EC brushless motors 

 Προστασία ΙΡΧ4 

 Συμμορφούμενο με EN 60335-2-80, LVD 2014/35/UE, 

EMC 2014/30/UE. 

 Ευρωπαική συμμόρφωση CE 

 Θερμική απόδοση έως 90% 

 Ø 100mm  

 Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση: 

 Μαγνητική σύζευξη/αποσύνδεση 

του μηχανήματος 

 Εξωτερικό στόμιο με δίχτυ που  

τοποθετείται από μέσα  

 τηλεσκοπικός αγωγός 

 Ασύρματη επικοινωνία  

(REC  Duo 100 Plus RC) 

Διπλή εγκατάσταση  

σε ένα δωμάτιο ή  

δύο ξεχωριστά δωμάτια 

Το REC Duo 100 είναι μια μονάδα ανάκτησης 

θερμότητας προσαγόμενου/απαγόμενου αέρα 

με αντίστροφη ροή αέρα.  Παρέχεται με 

κεραμικό εναλλακτη που συσσωρεύει την 

θέρμανση από το απαγόμενο αέρα κατά την 

διάρκεια της λειτουργίας του κύκου 

pull=τράβω από το δωμάτιο και 

απελευθερώνει την θέρμανση κατά την 

διάρκεια του κύκλου που εισέρχεται (push) ο 

φρέσκος/εξωτερικάς αέρας. 

60 δευτερόλεπτα αντίστροφη ροή αέρα  

Εγκατάσταση σε δύο ξεχωριστά δωματια  / Διπλή εκατάσταση σε ένα δωμάτιο 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Σαλόνι 

Υπνοδωμάτιο 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2RC1100 REC DUO 100   415,13 

2RC1200 REC DUO 100 MHY  455,63 

2RC1300 REC DUO 100 PLUS RC  546,75 

Μαγνητική σύζευξη/αποσύνδεση του μηχανήματος στην πλάκα σύνδεσης 

ΠΡΙΝ  βλέπετε μούχλα ΜΕΤΑ  με το REC Smart 

Σχεδιασμός 

μπροστινού 

καλύματος Πλάκα σύνδεσης στον τοίχο 

Τηλεσκοπικός αγωγός 

Πτερωτή Μοτέρ 

Υψηλής απόδοσης κεραμικός 

εναλλάκτης 

Εξωτερική γρίλια με 

δίχτυ τοποθετούμενα 

από το εσωτερικό 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
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ΜΟΝΤΕΛΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

24ωρη λειτουργία εισαγωγή-εξαγωγή αέρα στην 

χαμηλή ταχύτητα (η οποία επιλέγεται μεταξύ των 

2 κατά την εγκατάσταση).  Το μηχάνημα γυρίζει 
στην λειτουργία εξαγωγή αέρα όταν ανεβάζουμε 

ταχύτητα μέσω του Radio Remote Control ή του 

RLS control το οποίο διατίθεται σαν αξεσουάρ.  Η 

μεγαλύτερη ταχύτητα παρέχεται με ένα 

χρονοδιακόπτη που μπορεί να ρυθμιστή από 0-30 

λεπτά. Όταν ο χρόνος στον χρονοδιακόπτη 
εκπνεύσει τότε ο ανεμιστήρας αυτόματα γυρίζει 

πίσω στην λειτουργία εσαγωγή-εξαγωγή αέρα 

στην χαμηλή ταχύτητα. 

24ωρη λειτουργία εισαγωγή-εξαγωγή αέρα στην χαμηλή 
ταχύτητα (η οποία επιλέγεται μεταξύ των 2 κατά την 
εγκατάσταση).  Το μηχάνημα γυρίζει στην λειτουργία 
εξαγωγή αέρα όταν βάζουμε την μεγαλύτερη ταχύτητα 
(speed boost) χειροκίνητα ή αυτόματα: 
Χειροκίνητα μέσω του διακόπτη του control ή του RLS 
controller ο οποίος δίδεται σαν αξεσουάρ.  Η μεγάλη 
ταχύτητα παρέχεται με χρονοδιακόπτη (ρυθμιζόμενο από 
0-30 λεπτά).  Όταν εκπνεύσει ο χρόνος που ορίσαμε 
στον χρονοδιακόπτη  τότε ο ανεμιστήρας αυτόματα 
γυρίζει πίσω στην λειτουργία εισαγωγή-εξαγωγή αέρα 
στην χαμηλή ταχυτητα. 
Αυτόματα μέσω ενός υγροστάτη (ρυθμιζχόμενο από 45-
85% R.H.)  Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αυξάνει/μειώνει 
σύμφωνα με το ποσοστό υγρασίας, που εντοπίζει στο 
δωμάτιο και το οποίο ποσοστό είναι υψηλότερο απ’ αυτό 
που έχει προεπιλεχθεί από τον χρηστή. 
 Μετά γυρίζει στην λειτουργία εισαγωγή-εξαγωγή αέρα 
στην χαμηλή ταχύτητα όταν το επίπεδο υγρασίας έχει 
πέσει κάτω απο το προεπιλεγέν επίπεδο υγρασίας που 
έχει προεπιλεχθεί από τον χρήστη.  

24ωρη λειτουργία εισαγωγή-εξαγωγή αέρα στην 
χαμηλή ταχύτητα (ρυθμίζεται από τον χρήστη).  
Η υψηλή ταχύτητα είναι διαθέσιμη στην 
λειτουργία push-pull και γυρίζει αυτόματα μέσω 
ενός υγροστάτη (ρυθμιζόμενο από 45-85% 
R.H.) και αυξάνεται η μειώνεται προοδευτικά 
σύμφωνα με το ποσοστό υγρασίας που εντοπίζει 
στον χώρο.  Στην περίπτωση επίμονης και 
υψηλών ποσοστών συσωρευμένης υγρασίας, το 
μηχάνημα αυτόματα γυρίζει στην λειτουργία 
εξαγωγής αέρα.  Μετά γυρίζει πίσω στην 
λειτουργία push-pull (εισαγωγεί-εξαγωγεί αέρα) 
στην χαμηλή ταχύτητα όταν το επίπεδο 
υγρασίας στον χώρο είναι κάτω από το 
προεπιλεγμένο όριο που έχει επιλεχθεί από τον 
χρήστη.  Το μηχάνημα παρέχεται με ένα radio 
remote control για επιλογή και ενεργοπίηση 
άνετων λειτουργιών εξαερισμού.  

REC DUO 100 PLUS RC 
Παρέχεται με ένα radio remote control (τηλεχειριστήριο) μέσω 
του οποίου μπορείτε να επιλέγετε ταχύτητες και να διαχειρίζεστε 
τους ακόλουθος τρόπους λειτουργίας: 
 

0 = On/Off 
 

1 = Push-Pull τρόπος λειτουργίας  
      24ωρη λειτουργία προεπιλεγμένη ταχύτητα 
 

2 = Ταχύτητα 1 
 

3 = Ταχύτητα 2 
 

4 = Υψηλή ταχύτητα με χρονοδιακόπτη  
       (μόνο για λειτουργία εξαγωγής αέρα) 
 

5 = Καθεστώς Ύπνου 
      Η λειτουργία στην χαμηλή ταχύτητα παγιώνεται (ισχύει— 
      υφίσταται) για 8 ώρες δια να διασφαλιστεί υψηλή ακουστική 
      άνεση κατά την διάρκεια της νύχτας (αθόρυβη λειτουργία).   
      Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθή οποιαδήποτε στιγμή, 
      πατώντας οποιοδήποτε κομβίο (εκτός του κομβίου 0). 
 

6= Έλεγχος Ροής του αέρα 
      Λειτουργία για εισαγωγή ή εξαγωγή αέρα μόνο 
      Πατήστε μία φορά για εξαγωγή αέρα μόνο 
      Πατήστε δύο φορές για εισαγωγή αέρα μόνο 
 

7= Free-Cooling λειτουργία 
     Εναλλάκτη του αέρα χωρίς ανάκτηση θερμότητας 

Το RLS διατίθεται σαν αξεσουάρ για το 

REC DUO 100 και REC DUO 100 MHY 

Τιμή 58,73 € 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Για τοίχους με πάχος μεγαλυτερο > 500 mm 
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τον τηλεσκοπικό αγωγό ο οποίος 
διατίθεται σαν αξεσουάρ. 
Κωδικός 2KT0014 
 

Για τοίχους με πάχος μεταξύ 220 και 300 mm 
είναι απαραίτητο να κόψτε τον αγωγό και να χρησιμοποιήσετε εξωτερική γρίλια MFE ο 
οποίος διατίθεται σαν αξεσουάρ. 
Κωδικός 2GE2002 
Τιμή 14,18 € 

MFE 

Φωτεινό Σήμα (LED) 
Οποτεδήποτε πατηθεί 
κάποιο κομβιο στο Remote 
Control (τηλεχειριστήριο) 
ανάβει ένα λαμπάκι για να 
υποδείξει ότι το σήμα έχει 
ληφθεί. 

Εξωτερική γρίλια που 
τοποθετείται από μέσα. 
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 Θερμική απόδοση έως 82% 

 Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα 

φιλτραρισμένου αέρα 

 Ενθαλπικός εναλλάκτης θερμότητας 

 EC motors 

ΠΡΙΝ  βλέπετε μούχλα ΜΕΤΑ  με το REC SanAir 

 Μη κεντρική (για ένα ή δύο δωμάτια μόνο) μονάδα 
ανάκτησης θερμότητας με υψηλή απόδοση ενθαλπικός 
εναλλάκτης για οικιακές εφαρμογές. 

 Θερμική απόδοση έως 82%. 

 Μεγάλης αποδοτικότητας σύστημα φίλτρανσης με διπλά 
φίλτρα F8 και G4, τα οποία επιτρέπουν την συγκράτηση 
τουλάχιστον του  98% PM 2,5, 99% PM 10, και 100% 
της γύρης και την διατήρησει του καθαρού αέρα. 

 Εξαιρετικά λεπτός και αισθητικός σχεδιασμός (είναι το 

κάτι άλλο όταν τα δείτε). 

 Πλαίσια για εγκατάσταση σε τοίχο ή παράθυρο. 

 5 επίπεδα εξαερισμού από 15 έως 41 m3/h. 

 Free Cooling και Αντιψυκτικές λειτουργίες. 

 Χαμηλή κατανάλωση από 4 Watt. 

 Αθόλρυβη λειτουργία, μικρότερη < από 30 dBA στην 

λειτουργία νύχτας. 

 Συμμορφούμενο με Β.Τ. 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE 

 Ευρωπαική συμμόρφωση CE 

Για δωμάτιο μέχρι 40 m2 
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REC SanAir Wall — Τοίχου 

 

REC SanAir In Wall — Τοίχου Εντοιχισμένο 

TIMH € 

2.297,77 

TIMH € 

1.779,98 

427,38 

147,83 

147,83 

276,72 

TIMH € 

1.779,98 

427,38 

147,83 

276,72 

 



 

24 

REC SanAir Window — Παραθύρου 

 

 

1.539,00 

 

307,80 

 

461,70 

 

614,79 

 

768,49 

 

921,38 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ εγκαθισταταί στο τζάμι αλλά πάνω από το τζάμι στο 

υπάρχον κούφωμα αν υπάρχει.  Είναι κατανοητό ότι αυτού 

του είδους η εγκατάσταση πρέπει να σχεδιαστεί εκ των 

προτέρων (δεν είναι κάτι που μπορεί να εγκατασταθεί αν 

δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, και δεν μπορεί να 

τοποθετηθεί σε δοκάρια). 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Το κομμάτι REC SAN AIR WINDOW είναι μόνο ένα (δείτε πάνω φωτογραφία με Code 4SA0002).  Σύμφωνα με το μήκος του 

παραθύρου αλλά και για λόγους αισθητικής μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο κάλυμμα (κουτί).  Υπάρχουν 5 μήκη (built in frame) 

τα οποία μπορεί να φτάσουν έως 3 μέτρα μήκος και όλα έχουν το ίδιο χρώμα (λευκό RAL 9010). 
 

Υπάρχει και άλλη δυνατότητα στην περίπτωση που έχετε μακρύ παράθυρο:  Να προμηθευθείτε 2 μονάδες  (ζευγάρι) REC SAN AIR 

WINDOW  εάν μας ρωτήσετε ποιόν τύπο να επιλέξετε τον τύπο REC SanAir WALL τον τύπο REC SanAir IN WALL ή τον τύπο REC SAN 

AIR WINDOW  δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και οι τρεις τύποι έχουν τιις ίδιες αποδόσεις.  Απλά είναι θέμα επιλογής (αισθητικής). 

 

 Επιλογή REC SanAir WALL 

Είναι για εύκολη τοποθέτηση. 

 

 Επιλογή REC SanAir IN WALL 

Είναι πιό κατάλληλο σε σχέση με την αισθητική αλλά η εγκατάσταση του δεν είναι τόσο εύκολη επειδή πρέπει να τρυπήσουμε 

τον τοίχο. 

 

 Επιλογή REC SAN AIR WINDOW 

Μπορεί να είναι η καλύτερη λύση αλλά θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων. 
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REC SanAir ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

167,67 

 

92,22 

 

 

97,81 

ΤΟΙΧΟΥ 

ΤΟΙΧΟΥ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ 

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, 
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Κεντρική  

Μονάδα Ανάκτησης 

Θερμότητος ή Ψύξης 

(για όλο το σπίτι) 

Η κεντρική μονάδα ανάκτησης θερμότητας 

εγκαθίστηται σ’ ένα τεχνικό δωμάτιο ή στην 

ψευδοροφή.  Ο θερμός εσωτερικός αέρας που 

εξάγεται από τον χώρο πηγαίνει στον εναλλάκτη 

πριν εξαχθεί στην ατμόσφαιρά.  Ο φρέσκος αέρας 

που έρχεται απ’ έξω πρώτα φιλτράρεται και μετά 

πηγαίνει στον εναλλάκτη όπου ανακτά την 

θερμότητα που είχε αφήσει ο εξαγόμενος θερμός 

αέρας. 

 
 

    
 Ανάκτηση 

    
Θερμότητος  

    
έω

ς 

Brushless Motors = 
Μοτέρ χωρίς ψήκτρες στον μεταγωγέα 
(χρησιμοποιούνται στην αεροναυπηγική 
ρομποτική, κλπ.) 

Οι καινούργιοι τύποι με TOUCH PANEL με 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό 
για άνεση στον εσωτερικό χώρο. 
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 Θερμική απόδοση έως 91% 

 Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη 

στους ηλεκτροκινητήρες EC. 

 Συμπαγές και αρθρωτό 

 Ενεργειακή κλάση Α (εκδόσεις EC) 

 

Για 2—8 δωμάτια 

 Μονάδες υψηλής απόδοσης με κεντρική μονάδα 
ανάκτησης θερμότητας με θερμική απόδοση έως και 
91%. 

 Συμπαγές και αρθρωτό. 

 Οριζόντια εγκατάσταση σε ψευδοροφές. 

 Ελαφρύ και εύκολο στην εγκατάσταση. 

 Κατάλληλο για σύστημα αγωγών Ø 125 mm. 

 Κατασκευασμένο σε PPE για τέλεια θερμική και 
ακουστική μόνωση. 

 Παρέχεται με ενσωματωμένη παράκαμψη (by-pass). 

 Πολλαπλών ταχυτήτων κινητήρες χωρίς ψήκτρες EC, 
υψηλής απόδοσης. 

 Αθόλρυβη λειτουργία. 

 Φίλτρα κατηγορίας Μ6 εκτός από τα φίλτρα που 
συναρμολογούνται. 

 Παρέχεται με πλάκα στερέωσης και πίνακα ελέγου RLS 
1W (εκδόσεις κινητήρων EC). 

 Προστασία ΙΡΧ2 

 Συμμορφώνονται με EN 60335-2-80, Β.Τ. 2014/35/UE, 
EMC 2014/30/UE 

 Απόδοση που μετράται από το BRE σύμφωνα με το 
EN13141-7, EN13101-4, EN5801, και ΕΝ308. 

 Ευρωπαική συμμόρφωση CE 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

1RC0304 REC IN LINEA 140 EC (TOUCH SCREEN COMPATIBLE)  3.675,38 

1RC0306 REC IN LINEA 180 EC (TOUCH SCREEN COMPATIBLE) 4.566,38 

1RC0319 REC IN LINEA 220 EC (TOUCH SCREEN COMPATIBLE) 5.123,25 

1RC0312 REC IN LINEA 180 AC 3.564,00 

1RC0314 REC IN LINEA 220 AC 5.123,25 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Παρέχεται με κινητήρα εξωτερικού ρότορα και πτερωτή 

με εμπρός κεκλιμένα πτερύγια 2 ταχυτήτων 

λειτουργίας:  Συνεχής λειτουργία με την ελάχιστη 

ταχύτητα, και η μέγιστη ταχύτητα ενεργοποιείται μέσω 

τηλεχειριστηρίου. 

Παρέχεται με κινητήρα χωρίς ψήκτρες για τον βέλτιστο 

συνδυασμό υψηλής απόδοσης, ησυχίας, και χαμηλής 

κατανάλωσης ενέργειας. 
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REC  IN LINEA     Κεντρική Μονάδα Ανάκτησης Θερμότητας για όλο το σπίτι  
Οριζόντια Εγκατάσταση 

RLS 1 WR  — 3-ταχύτητες  

(για REC IN LINEA 140EC, 180EC, 

220EC) 

 Χειριστήριο —3-ταχυτήτων  

 Χειροκίνητη επιλογή τριών επιλογόν 

συνεχούς λειτουργίας: 

  Ι = χαμηλός βαθμός εξαερισμού 

 ΙΙ = ενδιάμεσος βαθμός εξαερισμού 

ΙΙΙ = εντατικός βαθμός εξαερισμού 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  75 x 75 x 30 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Παρέχεται με τους τύπους: 

REC Linea EC 140-180-220 / REC 320 

 Κατόπιν αιτήσεως για εκδόσεις EC του 

τύπου Microbox και του τύπου Multibox 

 Τιμή 91,13  € 

 Κωδικός  2RV1003 

RLS 3V — 3-ταχύτητες  

(αξεσουάρ για REC IN LINEA 180 AC) 

 Ρυθμιστής στροφών 3—ταχυτήτων 

Διακόπτες (Min/Max) και (On/Off) 

 Νέο σχέδιο με κάλυμμα 

 Κατάλληλο για επιφανειακή ή 

εντοιχιζόμενη εγκατάσταση 

 Ευκολία σύνδεσης μέσω των 

αφαιρούμενων ακροδεκτών 

 Προστασία IP42 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,40 kg 

 Τιμή 58,73 €  

 Κωδικός Επίτοιχος  2RV4168 

ΜΟΝΤΕΛΑ 

Πλήρης σειρά αποτελούμενη από 3 μοντέλα για κατοικίες έως 8 δωματίων: 

 Ιδανικό για κατοικίες έως 4 δωματίων 
και επιφάνεια περίπου 80 τ.μ. 

 Διαμόρφωση εγκατάστασης: 
- 2 σημεία πρόσληψης και  
- 2 σημεία εξαγωγής. 

 Μέγιστη ροή αέρα 140m3/h 

 Ενσωματωμένη παράκαμψη (by-pass) 

 Κινητήρες EC 

 Ιδανικό για κατοικίες έως 6 δωματίων 
και επιφάνεια περίπου 100 τ.μ. 

 Διαμόρφωση εγκατάστασης: 
- 3 σημεία πρόσληψης και  
- 3 σημεία εξαγωγής. 

 Μέγιστη ροή αέρα 180m3/h 

 Ενσωματωμένη παράκαμψη (by-pass) 

 Κινητήρες AC ή EC  

 Ιδανικό για κατοικίες έως 8 δωματίων 
και επιφάνεια περίπου 120 τ.μ. 

 Διαμόρφωση εγκατάστασης: 
- 4 σημεία πρόσληψης και  
- 4 σημεία εξαγωγής. 

 Μέγιστη ροή αέρα 220m3/h 

 Ενσωματωμένη παράκαμψη (by-pass) 

 Κινητήρες AC ή EC  
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 Θερμική απόδοση έως 91% 

 Απόδοση που μετράται από το BRE  

σύμφωνα με το ΕΝ308. 

 Με ενσωματωμένη παράκαμψη (by-pass). 

 Κινητήρες EC 

 

Για 2—8 δωμάτια 

 Μονάδες υψηλής απόδοσης με κεντρική μονάδα 
ανάκτησης θερμότητας με θερμική απόδοση έως και 
91%. 

 Συμπαγές και αρθρωτό. 

 Οριζόντια εγκατάσταση σε ψευδοροφές. 

 Ελαφρύ και εύκολο στην εγκατάσταση. 

 Κατάλληλο για σύστημα αγωγών Ø 125 mm. 

 Κατασκευασμένο σε PPE για τέλεια θερμική και 
ακουστική μόνωση. 

 Παρέχεται με ενσωματωμένη παράκαμψη (by-pass). 

 Πολλαπλών ταχυτήτων κινητήρες χωρίς ψήκτρες EC, 
υψηλής απόδοσης. 

 Αθόλρυβη λειτουργία. 

 Φίλτρα κατηγορίας Μ6 εκτός από τα φίλτρα που 
συναρμολογούνται. 

 Παρέχεται με πλάκα στερέωσης και πίνακα ελέγου RLS 
1W (εκδόσεις κινητήρων EC). 

 Προστασία ΙΡΧ2 

 Συμμορφώνονται με EN 60335-2-80, Β.Τ. 2014/35/UE, 
EMC 2014/30/UE 

 Απόδοση που μετράται από το BRE σύμφωνα με το 
EN13141-7, EN13101-4, EN5801, και ΕΝ308. 

 Ευρωπαική συμμόρφωση CE 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

1RC0322 REC IN LINEA 140 EC PLUS TC  3.786,75 

1RC0323 REC IN LINEA 180 EC PLUS TC 4.677,75 

1RC0324 REC IN LINEA 220 EC PLUS TC 5.234,63 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Κινητήρες EC 

Παρέχεται με κινητήρα χωρίς ψήκτρες για τον 

βέλτιστο συνδυασμό υψηλής απόδοσης, 

ησυχίας, και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 
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REC  IN LINEA TC     Κεντρική Μονάδα Ανάκτησης Θερμότητας για όλο το σπίτι  
Οριζόντια Εγκατάσταση 

ΜΟΝΤΕΛΑ 

Πλήρης σειρά αποτελούμενη από 3 μοντέλα για κατοικίες έως 8 δωματίων: 

 Ιδανικό για κατοικίες έως 4 δωματίων 
και επιφάνεια περίπου 80 τ.μ. 

 Διαμόρφωση εγκατάστασης: 
- 2 σημεία πρόσληψης και  
- 2 σημεία εξαγωγής. 

 Μέγιστη ροή αέρα 140m3/h 

 Ιδανικό για κατοικίες έως 6 δωματίων 
και επιφάνεια περίπου 100 τ.μ. 

 Διαμόρφωση εγκατάστασης: 
- 3 σημεία πρόσληψης και  
- 3 σημεία εξαγωγής. 

 Μέγιστη ροή αέρα 180m3/h 

 Ιδανικό για κατοικίες έως 8 δωματίων 
και επιφάνεια περίπου 120 τ.μ. 

 Διαμόρφωση εγκατάστασης: 
- 4 σημεία πρόσληψης και  
- 4 σημεία εξαγωγής. 

 Μέγιστη ροή αέρα 220m3/h 

TOUCH PANEL 

Touch Panel Controller with Colored  Screen  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΗΣ  

Ρυθμιστής με Χρωματιστή Οθόνη 

(για REC IN LINEA TC, REC 320TC) 

 Ο πίνακας αφής επιτρέπει τη χειροκίνητη ή 

αυτόματη διαχείριση (μέσω εβδομαδιαίου 

προγραμματισμού) των ακόλουθων 

λειτουργιών: 

 Την ρύθμιση επιπέδου ταχύτητας/

εξαερισμού. 

 Την λειτουργία εξαερισμού/αερισμού 

(λειτουργία παράκαμψης, ελεύθερη ψύξη, 

μόνο εξαγωγή αέρος, μόνο εκπομπή αέρος). 

 Το επίπεδο ορίου υγρασίας όπου η μονάδα 

αυξάνει την ταχύτητά της. 

 Η λειτουργία μετά την λειτουργία εξαερισμό/

αερισμού (λειτουργία χρονοδιακόπτη, 

ρυθμιζόμενη από 0 έως 30 λεπτά) για να 

καθυστερήσει η αλλαγή της μονάδας στην 

ελάχιστη ταχύτητα. 

 Η λειτορυγία SLEEP (ύπνου) που επιτρέπει 

την μονάδα να λειτουργή στην χαμηλή 

ταχύτητα κατα την διάρκεια της νύχτας για 

να είναι αθόρυβη. 

 Παρέχεται με REC in Linea TC και REC 320TC  

 Τιμή 243,00  € 

 Κωδικός  2RV4167 
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 Κεντρική μονάδα ανάκτησης θερμότητας για κάθετη 

εγκατάσταση. 

 Κατάλληλο για σύστημα αγωγών Ø 125 mm. 

 Περίβλημα κατασκευασμένο από γαλβανισμένο φύλλο 

χάλυβα με εποξική φινίρισμα. 

 Εσωτερικά πάνελ σε PPE για τέλεια θερμική και 

ακουστική μόνωση. 

 Παρέχεται με ενσωματωμένη παράκαμψη (by-pass). 

 Πολλαπλών ταχυτήτων κινητήρες, υψηλής απόδοσης. 

 Αθόλρυβη λειτουργία. 

 Με σύστημα φίλτρων κλάσης G4. 

 Παρέχεται με πίνακα ελέγου RLS 1W (εκδόσεις 

κινητήρων EC). 

 Προστασία ΙΡΧ4 

 Συμμορφώνονται με EN 60335-2-80, Β.Τ. 2006/95/CE, 

EMC 2004/108/CE 

 Απόδοση που μετράται από το BRE σύμφωνα με το 

EN13141-7, EN13101-4, EN5801, και ΕΝ308. 

 

 Θερμική απόδοση έως 93% 

 Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη 

στους ηλεκτροκινητήρες EC 

 

Για μέχρι 10 δωμάτια 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

1RC0292 REC 280 AC  3.007,13 

1RC0294 REC 320 EC (TOUCH SCREEN COMPATIBLE) 3.452,63 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Κινητήρες EC 

Παρέχεται με κινητήρα χωρίς ψήκτρες για τον 

βέλτιστο συνδυασμό υψηλής απόδοσης, 

ησυχίας, και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 
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RLS 1 WR  — 3-ταχύτητες  

(για REC IN LINEA 140EC, 180EC, 

220EC) 

 Χειριστήριο —3-ταχυτήτων  

 Χειροκίνητη επιλογή τριών επιλογόν 

συνεχούς λειτουργίας: 

  Ι = χαμηλός βαθμός εξαερισμού 

 ΙΙ = ενδιάμεσος βαθμός εξαερισμού 

ΙΙΙ = εντατικός βαθμός εξαερισμού 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  75 x 75 x 30 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Παρέχεται με τους τύπους: 

REC Linea EC 140-180-220 / REC 320 

 Κατόπιν αιτήσεως για εκδόσεις EC του 

τύπου Microbox και του τύπου Multibox 

 Τιμή 91,13  € 

 Κωδικός  2RV1003 

RLS 3V — 3-ταχύτητες  

(αξεσουάρ για REC IN LINEA 180 AC) 

 Ρυθμιστής στροφών 3—ταχυτήτων 

Διακόπτες (Min/Max) και (On/Off) 

 Νέο σχέδιο με κάλυμμα 

 Κατάλληλο για επιφανειακή ή 

εντοιχιζόμενη εγκατάσταση 

 Ευκολία σύνδεσης μέσω των 

αφαιρούμενων ακροδεκτών 

 Προστασία IP42 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,40 kg 

 Τιμή 58,73 €  

 Κωδικός Επίτοιχος  2RV4168 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Κεντρική Μονάδα Ανάκτησης Θερμότητας  
για όλο το σπίτι  - Κάθετη Εγκατάσταση 

 Παρέχεται με κινητήρα με εξωτερικό ρότορα και 
πτερωτή με εμπρός κεκλιμένα πτερύγια 2 
ταχυτήτων λειτουργίας:  Συνεχής λειτουργία με 
την ελάχιστη ταχύτητα, και η μέγιστη ταχύτητα 
ενεργοποιείται μέσω τηλεχειριστηρίου. 

 Ιδανικό για κατοικίες έως 10 δωματίων  

 Διαμόρφωση εγκατάστασης: 
- 5 σημεία πρόσληψης και  
- 5 σημεία εξαγωγής. 

 Μέγιστη ροή αέρα 280m3/h 

 Υψηλή απόδοση ανάκτησης θερμότητας 93% 

 Κατασκευασμένο από χάλυβα με εποξειδικό 
φινίρισμα. 

 Σύστημα αγωγών Ø 125 mm 

 Με ενσωματωμένο σύστημα φίλτρων κλάσης G4, 
είναι εύκολα αφαιρούμενα 

 Ενσωματωμένη παράκαμψη (by-pass) 

 Κινητήρας ΑC 

 Παρέχεται με κινητήρα χωρίς ψήκτρες για τον 

βέλτιστο συνδυασμό υψηλής απόδοσης, ησυχίας, 

και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 

 Ιδανικό για κατοικίες έως 10 δωματίων  

 Διαμόρφωση εγκατάστασης: 
- 5 σημεία πρόσληψης και  
- 5 σημεία εξαγωγής. 

 Μέγιστη ροή αέρα 320m3/h 

 Υψηλή απόδοση ανάκτησης θερμότητας 93% 

 Κατασκευασμένο από χάλυβα με εποξειδικό 
φινίρισμα. 

 Σύστημα αγωγών Ø 125 mm 

 Με ενσωματωμένο σύστημα φίλτρων κλάσης G4, 
είναι εύκολα αφαιρούμενα 

 Ενσωματωμένη παράκαμψη (by-pass) 

 Κινητήρας EC 

ΜΟΝΤΕΛΑ 
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  Κεντρική μονάδα με υψηλή απόδοση ανάκτησης 

θερμότητας έως 93% 

 Παρέχεται με κινητήρα χωρίς ψήκτρες για τον βέλτιστο 

συνδυασμό υψηλής απόδοσης, ησυχίας, και χαμηλής 

κατανάλωσης ενέργειας. 

 Ιδανικό για οικία μέχρι 10 δωματίων 

 Διαμόρφωση εγκατάστασης: 

- 5 σημεία πρόσληψης και  

- 5 σημεία εξαγωγής. 

 Μέγιστη ροή αέρα 320m3/h 

 Για κάθετη εγκατάσταση 

 Κατάλληλο για σύστημα αγωγών Ø 125 mm. 

 Κατασκευασμένο από χάλυβα με εποξειδικό φινίρισμα. 

 Εσωτερικά πάνελ σε PPE για τέλεια θερμική και 

ακουστική μόνωση. 

 Με ενσωματωμένη παράκαμψη (by-pass), ή προαιρετικά. 

 Πολλαπλών ταχυτήτων κινητήρες, υψηλής απόδοσης. 

 Αθόλρυβη λειτουργία. 

 Με ενσωματωμένο σύστημα φίλτρων κλάσης G4 

 Παρέχεται με πίνακα ελέγου  

 Προστασία ΙΡΧ4 

 Συμμορφώνονται με EN 60335-2-80, Β.Τ. 2006/95/CE, 

EMC 2004/108/CE 

 Απόδοση που μετράται από το BRE σύμφωνα με το 

EN13141-7, EN13101-4, EN5801, και ΕΝ308. 

 Θερμική απόδοση έως 93% 

 Μετράται από το BRE σύμφωνα με το 

ΕΝ308 

 Με ενσωματωμένη παράκαμψη (by-

pass) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

1RC0293 REC 320 EC PLUS TC 3.675,38 

Για μέχρι 10 δωμάτια 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
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TOUCH PANEL 

Touch Panel Controller with Colored  Screen  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΗΣ  

Ρυθμιστής με Χρωματιστή Οθόνη 

(για REC 320TC) 

 Ο πίνακας αφής επιτρέπει τη χειροκίνητη ή αυτόματη διαχείριση 

(μέσω εβδομαδιαίου προγραμματισμού) των ακόλουθων 

λειτουργιών: 

 Την ρύθμιση επιπέδου ταχύτητας/εξαερισμού. 

 Την λειτουργία εξαερισμού/αερισμού (λειτουργία 

παράκαμψης, ελεύθερη ψύξη, μόνο εξαγωγή αέρος, μόνο 

εκπομπή αέρος). 

 Το επίπεδο ορίου υγρασίας όπου η μονάδα αυξάνει την 

ταχύτητά της. 

 Η λειτουργία μετά την λειτουργία εξαερισμό/αερισμού 

(λειτουργία χρονοδιακόπτη, ρυθμιζόμενη από 0 έως 30 

λεπτά) για να καθυστερήσει η αλλαγή της μονάδας στην 

ελάχιστη ταχύτητα. 

 Η λειτορυγία SLEEP (ύπνου) που επιτρέπει την μονάδα να 

λειτουργή στην χαμηλή ταχύτητα κατα την διάρκεια της 

νύχτας για να είναι αθόρυβη. 

 Παρέχεται με REC in Linea TC και REC 320 TC  

 Τιμή 243,00  € 

 Κωδικός  2RV4167 

REC  320 TC        Κεντρική Μονάδα Ανάκτησης Θερμότητας για όλο το σπίτι  
Κάθετη Εγκατάσταση 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ MAICO FLEX ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

Η MAICO FLEX είναι ένα σύστημα αξεσουάρ για την διανομή του αέρα 

Κάθετη τοποθέτηση 

 

 

Οριζόντια τοποθέτηση 

(σε ψευδοροφές) 

Κιβώτιο διανομής αέρα 

Εύκαμπτοι αεραγωγοί Ø 63-75-90 mm 

Μετασχηματιστές προσαρμογής και γρίλιες 

(περσίδες-στόμια) προσαγόμενου/απαγόμενου 

αέρα 

Κύριοι αεραγωγοί Ø 125 mm 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΑΞΕΣΟΥΑΡ) 

Η MAICO FLEX είναι ένα έξυπνο και φιλικό στον χρήστη σύστημα από 

αξεσουάρ αποτελούμενο από μετασχηματιστές προσαρμογής, αεραγωγούς, 

γωνίες (καμπύλες) και κιβώτια διανομής αέρα που συμπληρώνουν την 

εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος ανάκτησης θερμότητας. 

 

Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος 

έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε 

να διευκολείνουν τον εγκαταστάτη 

ουτως ώστε να κερδίσει χρόνο: 
 

Όλα τα εξαρτήματα ενώνονται με ένα 

απλό κλικ, καθιστώντας το συστημα 

ιδιαιτέρως φιλικό προς τον 

εγκαταστάτη. 

Το σύστημα απαρτίζεται από ένα 

διανομέα αέρα και από όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα για την 

εγκατάσταση. 

Ευρεία γκάμα αεραγωγών, μετασχηματιστών 
προσαρμογής (adaptors), εξαρτήματα σύνδεσης, 
και γρίλιες (στόμια—περσίδες) για την επίτευξη 
της μεγαλύτερης δυνατόν ευελιξίας. 

Αισθητήρες, φίλτρα, και εναλάκτες 
θερμότητας 

Διατίθενται 3 αισθητήρες κατάλληλοι για την κεντρική μονάδα 

ανάκτησης θερμότητας: 

 

 R10 P.I.R. — Αισθητήρας στο πέρασμα ανθρώπου 

 R10 HY — Αισθητήρας Υγρασίας 

 R10 AQS — Αισθητήρας Ποιότητας του Αέρα 

Διαστάσεις 110 x 80 x 42.   

Όλα μπορούν να τοποθετηθούν επίτοιχα ή χωνευτά. 

Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση  

Ορθογωνικοί και κυκλικοί αεραγωγοί και 

εξαρτήματα σύνδεσης 

Μέγιστο ύψος αεραγωγών 55 mm. 

Αξιοπιστία και ασφάλεια 

Υλικό αυτοσβενόμενο 

Μέγιστη θερμοκρασία 80° 

Τέλεια αεροστεγανότητα 

 

Νέες σειρές από αποστειρωμένους και ακουστικά 

μονωμένους αγωγούς. 


