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Διαφανές σαν τον αέρα 

Η ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο είναι ουσιώδης για να διασφαλίσει καλή ποιότητα ζωής.  Έχουμε 

εργαστεί με πάθος για περισσότερα από 45 χρόνια με σκοπό να κατασκευάσουμε όχι μόνο απλούς εξαεριστήρες 

αλλά καινοτόμους εξαεριστήρες, τεχνολογικά προηγμένους, φιλικούς στο περιβάλλον, και προϊόντα επικεντρωμένα 

στην ανθρώπινη υγεία. 

Η διαδρομή που ακολούθησε η εταιρεία μας είναι ένα 

μέρος της ιστορίας του μεγάλου γερμανικού 

βιομηχανικού Ομίλου το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του 

1928 την χρονιά όπου ο Christian Maier  ίδρυσε την 

εταιρεία Maico Elektroapparate.  Από τότε ο Όμιλος 

κατόρθωσε να δημιουργήση ένα καλά εδραιωμένο 

όνομα στην βιομηχανική πραγματικότητα και να 

αποκτήσει το τεχνολογικό και εμπορικό know-how το 

οποίο επέτρεψε στον Όμιλο να γίνει ένα από τα 

κορυφαία ονόματα στην βιομηχανία του εξαερισμού.  

Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος εστιάζεται να 

αναπτυχθεί στο ταχύτατο αναπτυσσόμενο παγκόσμιο 

επίπεδο, και να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις 

σε αναδυομένες αγορές:  ένα πολιτισμικά 

συναρπαστικό και πολλά υποσχόμενο σενάριο. 

Προβλήματα όπως η παγκόσμια υπερθερμάνση και η 

ατμοσφαιρική ρύπανση μας επηρεάζουν όχι μόνο γιατί 

είμαστε μια εταιρεία που δουλεύει με τον αέρα αλλά 

μας επηρεάζουν καθώς είμαστε ανθρώπινα όντα.  Γι 

αυτό το λόγο όλες μας οι προσπάθειες στοχεύουν σε 

επενδύσεις, βιομηχανικές διεργασίες και προϊόντα που 

οδηγούν τον δρόμο όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα, το χαμηλότερο κόστος, και σε 

σεβασμό του περιβάλλοντος.  Σήμερα είναι πολλοί οι 

λόγοι που μας οδηγούν σε μια αυξανόμενη επιθυμία να 

αναπνέουμε καθαρό αέρα βάσει του πρωτοκόλου του 

KYOTO και βάσει νέων ρυθμίσεων που αυτό επιφέρει 

για τον καθαρό αέρα μέσα στα κτήρια.  Είμαστε 

υπερήφανοι που αποδεχόμαστε την πρόσκληση του 

πρωτοκόλου του ΚΥΟΤΟ.  Πιστεύουμε ακράδαντα ότι 

πρέπει να εργαστούμε μαζί να κερδίσουμε την μάχη 

για ένα περιβάλλον καθαρό για όλους μας.  Γιατί να 

μην πούμε, «είναι η μεγάλη μας φιλοδοξία!» 

Για περισσότερα από 45 χρόνια η γραμμή παραγωγής 

μας έχει ακολουθήσει μια αδιάλλειπτη και απρόσκοπτη 

ροή από τους πρώτους εξαεριστήρες που 

κατασκευάσαμε.  Η πολιτική μας θα ήταν να 

συνδυάσουμε σχεδιασμό, πρακτικότητα και υψηλή 

τεχνολογία, πράγμα το οποίο είναι εύκολο να το δείτε 

στα προϊόντα μας.  Τα αποτελέσματα είναι ένα 

εξαιρετικό Ιταλικό προϊόν, το οποίο έχει κερδίσει 

παγκοσμίως ευρεία αναγνώριση.  Όλη μας η παραγωγή  

γίνεται 100% στην ITALIA, στο Lonato del Garda 

(Brescia) όπου σχεδιάζουμε και παράγουμε όλους τους 

εξαεριστήρες, και τα υπόλοιπα προϊόντα μας τα οποία 

εξάγουμε σε περισσότερες από 70 χώρες.  

Τα προϊόντα μας είναι 

πιστοποιημένα με CE και 

συμμορφομένα με την οδηγία 

2009/125/CE και με τους  

EU κανονισμούς 

327/2011 και 1253/2014.  

Δυνατό   σαν τις 

Προοπτικές μας 

 

Πράσινο   σαν το Μέλλον 
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Κατευθυντήριες γραμμές για να επιλέξετε ένα σωστό εξαεριστήρα 

 Επιλέξετε ένα σωστό εξαεριστήρα 

Επιλέγοντας τον σωστό εξαεριστήρα η εξαγωγή αέρα από τα κτήρια γίνεται για 
λόγους υγρασίας και ρύπων κουζίνες—πλυντήρια—τουαλέτες-μπάνια-μπαρ:  Για 
να διαλέξετε την απαραίτητη ροή αέρα m3/h για μια συγκεκριμένη εφαρμογή 
κάντε τον ακόλουθο υπολογισμό: 

Ροή Αέρος = Όγκος του χώρου σε m3 x αριθμός εναλλαγων του αέρα ανά ώρα 

Ειδος χώρου               Εναλλαγές ανά ώρα 

Κουζίνες 

Μπάνια—Ντουζιέρες 

Τουαλέτες 

Δημόσιες Τουαλέτες 

Εστιατόρια και Μπαρ 

 6—10 

                         8—12 

 8—12 

                       10—15 

10—12 

Τοποθετώντας τον εξαεριστήρα σωστά 

Οι εξαεριστήρες πρέπει πάντοτε να τοποθετούντε στο μακρύτερο παράθυρο 
τοίχου ή οροφή από την κύρια πηγή ανανέωσης του αέρα (στόμια λήψης νωπού 
αέρα) ώστε να είμαστε σίγουροι για την κίνηση του αέρα εντός του δωματίου και 
να αποφεύγουμε μικρή περιστροφή του αέρα (τοπική περιστροφή).  Η ανανέωση 
του αέρα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω εσωτερικών στομίων (περσίδων) στην 
πόρτα στην οροφή  ή τον τοίχο.  Οι εξαεριστήρες πρέπει να τοποθετούνται όσο 
το δυνατόν ψηλότερα στο παράθυρο ή τον τοίχο κοντά στο ρεύμα των μυρωδιών 
ή στις δυσάρεστες οσμές, αλλά όχι άμεσα από τις γρίλλιες που βρίσκονται στο 
επίπεδο των ματιών ή πάνω από χοάνες απαγωγής (φούσκες). 

Εάν ο εξαεριστήρας τοποθέτηθεί σε μπάνιο, πρέπει να μην είναι σε ύψος που να 
μπορεί να τον αγγίξει ένας άνθρωπος. 
Ο τύπος ELICENT των 12 Volt + SELV Fans Extra ασφάλεια χαμηλής τάσης 
μπορεί να τοποθετηθή στην Ζώνη 1. 
Εξαεριστήρας με ΙΡΧ4 προστασία μπορούν να τοποθετηθούν στην Ζώνη 2. 
Εξαεριστήρας με προστασία ΙΡΧ2 μπορούν να τοποθετηθούν στην Ζώνη 3. 

ΖΩΝΗ 0 

ΖΩΝΗ 1 

ΖΩΝΗ 2 

ΖΩΝΗ 3 

Ν Α Ι Ο Χ Ι Ν Α Ι 

Επιλέγοντας τον σωστό τύπο εξαεριστήρα ELICENT 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Άμεσος εξαερισμός προς τα έξω 

Εγκατάσταση με αγωγούς 

Διπλή μόνωση—Κλάσης ΙΙ, δεν απαιτείται η σύνδεση γείωσης 

Διεθνής Αξιολόγηση Προστασίας 

Προστασία κατά πιτσίλισματος  (ΕΝ 60335-2-80) 

Προστασία από πτώση  (ΕΝ 60335-2-80) 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 

IMQ   “Italian Mark of Quality” / Ιταλικό σήμα ποιότητας 

Συμμόρφωση Προϊόντος με Οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας 

CE  "Conformité Européene" / “European Conformity” / 
“Ευρωπαϊκή συμμόρφωση” 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 

ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ 

ΜΠΑΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΧΩΡΟΙ 

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ 
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Clarifications   /   Διευκρινίσεις 

R.H. or U.R.   Relative Humidity 

MHY   Microchip Humidity (sensor)  

The MHY is a humidistat that leads the speed increase / decrease based on the relative humidity (R.H.) detected in the room.  Adjustable 

from 40% to 80%. 

MHT   Microchip Humidity Timer 

The MHT is the classic humidistat adjustable from 40% to 80% of relative humidity (R.H.) and includes a timer adjustable from 0 to 30 

minutes. 

 

 

R.H. ή U.R.   Σχετική Υγρασία 

ΜΗΥ Microchip Humidity (sensor) 

Το ΜΗΥ είναι ένας υγροστάτης που οδηγεί την  αύξησης/μείωσης της ταχύτητας βάση της σχετικής υγρασίας που ανιχνεύεται στο δωμάτιο.  

Ρυθμίζεται από 40% έως 80% R.H. 

ΜΗΤ Microchip Humidity Timer 

Το ΜΗΤ είναι ο κλασικός υγροστάτης  που ρυθμίζεται από 40% έως 80% R.H. και περιλαμβάνει χρονοδιακόπτη που ρυθμίζεται από 0 έως 

30 λεπτά. 
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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 

 



 

10 

 

 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 DUO  

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 
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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. 
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Κεντρικός εξαερισμός  

για οικιακούς και εμπορικούς χώρους 
Υψηλής απόδοσης κεντρικού εξαερισμού λύσεις 

για εξαγωγής αέρα:  ο ζεστός αέρας εξαντλείται από 

δωμάτια με υγρασία (κουζίνα, μπάνιο, τουαλέτες, 

πλησταριό).  Ο καθαρός αέρας παρέχεται από ειδικά 

σημεία εισόδου αέρα. 

 Υψηλή ενεργειακή απόδοση με κινητήρες EC 

 Σχεδιασμένο για ευκολία στην εγκατάσταση και 

χαμηλή στάθμη θορύβου 

 Όλα τα μοντέλα διατίθενται με κινητήρες EC 

Εξαερισμός δωματίου για οικιακούς και εμπορικούς χώρους — Σχεδιασμός και Επιδόσεις 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Αξονικοί Ανεμιστήρες (Εξαεριστήρες) 

Οι αξονικοί ανεμιστήρες έχουν σχεδιαστεί 

για να εξαγάγουν μεγάλους όγκους αέρα 

χαμηλής πίεσης προς τα έξω ή για μικρά 

μήκη αεραγωγών. 

Είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε 

τοίχο, παράθυρο, αεραγωγό, και οροφή. 

Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες (Εξαεριστήρες) 

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες έχουν σχεδιαστεί για να 

εξαγάγουν αέρα σε μεγάλες αποστάσεις και να ξεπεράσουν την 

αντίσταση στον αέρα από μεγάλου μήκους  αγωγών και των 

καμπύλων αγωγών. 

Είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχους, οροφές, 

εγκατάσταση στέγης, και σε μονούς ή πολλαπλούς αγωγόυς. 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ             ΤΟΙΧΟ            ΟΡΟΦΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ                         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΗ 
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 Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Πολύ λεπτός. 

 Αθόρυβη λειτουργία. 

 Εξαιρετική ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης. 

 Όλόι οι τύποι μπορούν να ελεγχθούν με ρυθμιστές 

ταχυτήτων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2MB0652 MICROBOX 80/125 3-ταχύτητες  269,33 

2MB0655 MICROBOX 80/125 CONTROL με VSD 429,30 

2MB0602 MICROBOX 80/125 EC 594,34 

2MB0654 MICROBOX 3x80/125 3-ταχύτητες 273,38 

2MB0656 MICROBOX 3x80/125 CONTROL με VSD 433,35 

2MB0606 MICROBOX 3x80/125 EC 598,39 
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RLS 3V — 3-ταχύτητες  

(για MULTIBOX) 

 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  2RV4168 

CP  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(για REC IN LINEA 140EC, 

180EC, 220EC, REC 320EC,  

Microbox EC, Multibox EC) 

 Χειριστήριο συνεχής λειτουργίας 

ελέγχου ταχύτητας  

 Κατάλληλο για χειρισμό των τύπων  

Microbox και Multibox 

 Υποχρεωτικά συνδιάζεται με το 

E-VSD Μεταβλητή Ταχύτητας 

(Κωδ. 2RV4181)  Δείτε την 

επόμενη σελίδα. 

 Τιμή 81,51  € 

 Κωδικός  2RV4171 
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

Ρυθμιστής που προσαρμόζει συνεχώς την ηλεκτρική παροχή 

που παρέχεται στον κινητήρα για να ρυθμίζει το ρυθμό ow 

μέσω της διασύνδεσης  CP ή CP-RH ή CP-AQS. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση:  220—240Vac 50/60Hz 

Μέγιστη ισχύ:  300 W 

Προστασία:  ΙΡΧ4 

Κύρια υλικά:  κάλυμμα αλουμινίου, αυτοκατάσβεσης 

                    περίβλημα (UL-5VA) για εγκατάσταση επίτοιχης  

                    τοποθέτησης. 

ΠΙΝΑΚEΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μετράει ένα σύνολο παραμέτρων ελέγχου 

αντιπροσωπευτικών της ζήτησης/ποιότητας εξαερισμού του 

αέρα του εσωτερικού χώρου. 

Διεπαφή με ελεγκτή E-VSD. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CP-RH CP-AQS 

Έλεγχος θερμοκρασίας ● ● 

Ανίχνευση σχετικής υγρασίας ● ● 

Έλεγχος της ποιότητας του αέρα ● ● 

Συνεχής ρύθμιση ταχύτητας ● ● 

Υποχρεωτικά συνδιάζεται με το E-VSD ● ● 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΠΙΝΑΚEΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τιμή  141,61 € 

Κωδικός  2RV4179 

Τιμή  256,43 € 

Κωδικός  2RV4180 

Τιμή  281,74 € 

Κωδικός  2RV4181 
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 Μονάδα κεντρικού εξαερισμού παρέχεται με  

3 x Ø 80mm + 1 x Ø 125mm εισόδους προσαγωγής και  

1 x Ø 125mm εισόδου απαγωγής. 

 Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Αθόρυβη λειτουργία. 

 Εξαιρετική ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης. 

 Σιωπηλή λειτουργία χάρη στην επένδυση με ακουστική 

μόνωση. 

 Όλόι οι τύποι μπορούν να ελεγχθούν με ρυθμιστές 

ταχυτήτων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2VM2050 MULTIBOX AC 3V  394,88 

2VM2052 MULTIBOX AC CONTROL C/VSD 583,20 

2VM2009 MULTIBOX EC 648,00 
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RLS 3V — 3-ταχύτητες  

(για MULTIBOX) 

 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  2RV4168 

CP  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(για REC IN LINEA 140EC, 

180EC, 220EC, REC 320EC,  

Microbox EC, Multibox EC) 

 Χειριστήριο συνεχής λειτουργίας 

ελέγχου ταχύτητας  

 Κατάλληλο για χειρισμό των τύπων  

Microbox και Multibox 

 Υποχρεωτικά συνδιάζεται με το 

E-VSD Μεταβλητή Ταχύτητας 

(Κωδ. 2RV4181)  Δείτε την 

επόμενη σελίδα. 

 Τιμή 81,51  € 

 Κωδικός  2RV4171 
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

Ρυθμιστής που προσαρμόζει συνεχώς την ηλεκτρική παροχή 

που παρέχεται στον κινητήρα για να ρυθμίζει το ρυθμό ow 

μέσω της διασύνδεσης  CP ή CP-RH ή CP-AQS. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση:  220—240Vac 50/60Hz 

Μέγιστη ισχύ:  300 W 

Προστασία:  ΙΡΧ4 

Κύρια υλικά:  κάλυμμα αλουμινίου, αυτοκατάσβεσης 

                    περίβλημα (UL-5VA) για εγκατάσταση επίτοιχης  

                    τοποθέτησης. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μετράει ένα σύνολο παραμέτρων ελέγχου 

αντιπροσωπευτικών της ζήτησης/ποιότητας εξαερισμού του 

αέρα του εσωτερικού χώρου. 

Διεπαφή με ελεγκτή E-VSD. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

Τιμή  281,74 € 

Κωδικός  2RV4181 

Τιμή  141,61 € 

Κωδικός  2RV4179 

Τιμή  256,43 € 

Κωδικός  2RV4180 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CP-RH CP-AQS 

Έλεγχος θερμοκρασίας ● ● 

Ανίχνευση σχετικής υγρασίας ● ● 

Έλεγχος της ποιότητας του αέρα ● ● 

Συνεχής ρύθμιση ταχύτητας ● ● 

Υποχρεωτικά συνδιάζεται με το E-VSD ● ● 
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 Eξαεριστήρες αεραγωγών κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου 

από πολυπροπυλένιο. 

 Για άμεση εγκατάσταση μεταξύ αγωγών. 

 Εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση απλά ανοίγοντας τον 

σφιγκτήρα και αφαιρώντας τον ανεμιστήρα. 

 Ελικοειδή φυγοκεντρική πτερωτή μικτής ροής με 

κατακόρυφο στάτορα.  Κατασκευασμένο σε ABS. 

 Ασύγχρονος κινητήρας, 2 και 3 ταχύτητες, ανάλογα με τον 

τύπο. 

 Προστασία ΙΡ44, Κλάση Β κινητήρα. 

 Ισχυρός κινητήρας με ρουλεμάν, χωρίς ανάγκης 

συντήρησης. 

 Τάση 220-240V / 50Hz 

 Έλεγχος ταχύτητας χρησιμοποιώντας έλεγχο φάσης ή 

μετασχηματιστή (εξαίρεση:  έκδοση με χρονοδιακόπτη). 

 Θερμική προστασία υπερφόρτωσης ως τυπικό 

χαρακτηριστικό. 

 Εξωτερικά τοποθετημένο κουτί συνδεσμολογίας με δακτύλιο 

εισόδου καλωδίου. 

 υψηλή απόδοση με αποτέλεσμα το ελάχιστο ενεργειακό κόστος. 

 

 Ομαλή λειτουργία χάρη στη βελτιστοποιημένη αεροδυναμική και τα πτερύγια 

οδήγησης. 

 

 Εύκολη εγκατάσταση: προεγκατεστημένοι βραχίονες στήριξης και εξωτερικό κουτί 

σύνδεσης. 

 

 Απλοποιημένη συντήρηση με χαλάρωση των σφιγκτήρων (δεν απαιτείται χειρισμός 

του αγωγού). 

 

 Ευπροσάρμοστη εγκατάσταση. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

4ΑΧ0000 AXM 100   116,44 

4ΑΧ0001 AXM100 T 165,04 

4ΑΧ0002 AXM 125 123,53 

4ΑΧ0003 AXM 125 T 172,13 

4AX0004 AXM 150  142,76 

4AX0005 AXM 150 T 191,36 

4AX0006 AXM160  155,93 

4AX0007 AXM160 T 224,78 

4AX0008 AXM 200   169,09 

4AX0009 AXM200  T 224,78 

RVS—5 ταχύτητες  

(για AXM 100—125—150—160—200) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για AXM 100—125—150—160—200) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια 

και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 

T = Timer 

      με Χρονοδιακόπτη 
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 Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες υψηλής απόδοσης για 

εξωτερική εγκατάσταση. 

 Ιδανικά σε περιβάλλοντα όπου η αισθητική, ο χώρος, ή το 

επίπεδο θορύβου προκαλούν ανησυχία. 

 Εύκολη και οικονομικά αποδοτική λύση για απαίτηση 

κεντρικού εξαερισμού. 

 8 τύποι από Ø 100 έως 200 mm. 

 Κατασκευασμένο από χαλύβδινο περίβλημα με εποξειδικό 

φινίρισμα. 

 Παρέχεται με οπισθοκλινή πτερωτή και κινητήρα ρουλεμάν. 

 EC version available (διαθέσιμο και σε έκδοση EC)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2EX4034 EXT 100  382,73 

2EX5004 EXT 125 382,73 

2EX6028 EXT 150 A 382,73 

2EX6029 EXT 150 B 492,08 

2EX7006 EXT 160 A 382,73 

2EX7007 EXT 160 B 492,08 

2EX8023 EXT 200 A 516,38 

2EX8024 EXT 200 B 536,63 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για EXT 100—125—150A-160A) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για EXT 100—125—150A/B-160A/B-200A/B) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια 

και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 

R15—με ποτενσιόμετρο 

(για EXT 100—125—150A/B-160A/B-200A/B) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής 

ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 800 W  (4 A) 

 Ελάχιστο φορτίο 400 W  (1 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  110 x 100 x 58 mm 

 Βάρος  0,5 kg 

 Τιμή 74,93 €  

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4111 

 Κωδικός  Χωνευτός 2RV4113 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες υψηλής απόδοσης για 

εξωτερική εγκατάσταση. 

 Εύκολη και οικονομικά αποδοτική λύση για απαίτηση 

κεντρικού εξαερισμού. 

 Πλήρης σειρά:  5 μοντέλα διατίθενται σε μεγέθη από  

Ø 100 έως 200 mm. 

 Ιδανικά σε περιβάλλοντα όπου η αισθητική, ο χώρος, ή το 

επίπεδο θορύβου προκαλούν ανησυχία. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Κατασκευασμένο από χαλύβδινο περίβλημα με εποξειδικό 

φινίρισμα ιδιαίτερα ανεκτικό σε ατμοσφαιρικούς 

παράγοντες. 

 Κατάλληλο για καθαρό αέρα σε μέγιστη θερμοκρασία 

+60°C. 

 Παρέχεται με ένα εξωτερικό προστατευτικό δίχτυ και ένα 

κλείστρο βαρύτητας για την αποφυγή εισόδου αέρα, 

εντόμων, άμμου, κλπ. 

 Κινητήρας EC με ρουλεμάν και οπισθοκλινή πτερύγια. 

 Πτερωτή σε τεχνοπολυμερές, στατικά και δυναμικά 

ισορροπημένη σύμφωνα με ISO 1940 

 Κατάλληλο για συνεχή λειτουργία 

 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 

 Comply with CEI EN 60335-2-80,  

EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE 

Οικιακή Μονάδα Εξαερισμού 

Επαγγελματική Μονάδα Εξαερισμού 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2EX4043 EXT 100 EC 652,05 

2EX5006 EXT 125 EC 652,05 

2EX6040 EXT 150 EC 631,80 

2EX7010 EXT 160 EC 741,15 

2EX8034 EXT 200 EC 876,83 
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 Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες οροφής—υψηλής απόδοσης. 

 Συμπαγή μεγέθη, διαθέσιμα με ή χωρίς τετράγωνο βάση. 

 Εύκολη και οικονομικά αποδοτική λύση για απαίτηση 

κεντρικού εξαερισμού. 

 7 τύποι από Ø 100 έως 315 mm. 

 Κατασκευασμένο από φύλλο αλουμινίου και χάλυβα με 

εποξειδικό φινίρισμα, ιδιαίτερα ανθεκτικό στους 

ατμοσφαιρικούς παράγοντες.   

 Παρέχεται με κινητήρα ρουλεμάν. 

 EC version available (διαθέσιμο και σε έκδοση EC)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2MF1014 MRF 100 (ME ΒΑΣΗ) 253,13 

2MF1015 MRF 100 (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ) 222,75 

2MF1262 MRF 125  (ME ΒΑΣΗ) 283,50 

2MF1263 MRF 125   (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ) 222,75 

2MF1513 MRF 150  (ME ΒΑΣΗ) 364,50 

2MF1514 MRF 150  (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ) 293,63 

2MF1611 MRF 160  (ME ΒΑΣΗ) 394,88 

2MF1612 MRF 160  (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ) 313,88 

2MF2011 MRF 200  (ME ΒΑΣΗ) 402,98 

2MF2012 MRF 200  (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ) 324,00 

2MF2511 MRF 250  (ME ΒΑΣΗ) 415,13 

2MF2512 MRF 250  (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ) 334,13 

2MF3160 MRF 315  (ME ΒΑΣΗ) 506,25 

2MF3161 MRF 315  (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ) 425,25 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για MRF 100—125—150) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για MRF 100—125—150—160–200-250) 

 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια 

και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός Επίτοιχος 2RV4110 

 Κωδικός Χωνευτός 2RV4112 

RVS1—6 ταχύτητες 

(για MRF 160 — 200 — 250 — 315) 

 Ρυθμιστής στροφών  —6-ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP55 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Τάση 230V/1PH/50Hz 

 Διαστάσεις  166 x 142 x 66 mm 

 Βάρος  2,4 kg 

 Τιμή 304,76 € 

 Κωδικός  2RV4059 

R15—με ποτενσιόμετρο 

(για MRF 100—125—150—160—200—250) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής 

ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 800 W  (4 A) 

 Ελάχιστο φορτίο 400 W  (1 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  110 x 100 x 58 mm 

 Βάρος  0,5 kg 

 Τιμή 74,93 €  

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4111 

 Κωδικός  Χωνευτός 2RV4113 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες οροφής—υψηλής απόδοσης. 

 Συμπαγή μεγέθη, διαθέσιμα με ή χωρίς τετράγωνη βάση. 

 Εύκολη και οικονομικά αποδοτική λύση για απαίτηση 

κεντρικού εξαερισμού. 

 7 τύποι από Ø 100 έως 315 mm. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Κατασκευασμένο από φύλλο αλουμινίου και χάλυβα με 

εποξειδικό φινίρισμα, εξαιρετικά ανθεκτικό στους 

ατμοσφαιρικούς παράγοντες.   

 Κατάλληλο για καθαρό αέρα σε μέγιστη θερμοκρασία  

+60°C. 

 Παρέχεται με κινητήρα EC με ρουλεμάν και οπισθοκλινή 

πτερύγια. 

 Πτερωτή σε τεχνοπολυμερές, στατικά και δυναμικά 

ισορροπημένη σύμφωνα με ISO 1940 

 Κατάλληλο για συνεχή λειτουργία 

 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 

 Comply with CEI EN 60335-2-80,  

EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2MF1025 MRF 100 EC 473,85 

2MF1273 MRF 125 EC 502,20 

2MF1523 MRF 150 EC 585,23 

2MF1624 MRF 160 EC 587,25 

2MF2023 MRF 200 EC 583,20 

2MF2521 MRF 250 EC 591,30 

2MF3170 MRF 315 EC 704,70 
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 Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες αεραγωγών—υψηλής 

απόδοσης. 

 Κατασκευασμένο από χαλύβδινο περίβλημα με φινίρισμα 

εποξειδικού εσωτερικού και εξωτερικού.   

 Πτερωτή από τεχνοπολυμερές μέχρι μέγεθος Ø 250 και από 

μέταλλο στα μεγέθοι Ø 315-355. 

 Παρέχεται με οπισθοκλινή πτερωτή και κινητήρα ρουλεμάν. 

 11 τύποι από Ø 100 έως 315 mm. 

 EC version available (διαθέσιμο και σε έκδοση EC) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2ΑΧ1122 AXC 100 A (SX WALL BRACKETS INCLUDED)  188,33 

2ΑΧ1123 AXC 100 B (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 188,33 

2ΑΧ1332 AXC 125 A (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 190,35 

2ΑΧ1333 AXC 125 B (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 194,40 

2AX1598 AXC 150 A (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 185,29 

2AX1599 AXC 150 B (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 246,04 

2AX1687 AXC 160 A (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 195,41 

2AX1688 AXC 160 B (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 263,25 

2AX2131 AXC 200  (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 273,38 

2AX2561 AXC 250  (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 303,75 

2AX3105 AXC 315  (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 425,25 

2AX3551 AXC 355 A  4P  (SX WALL BRACKETS INCLUDED) * 1.234,24 

2AX3553 AXC 355 B  2P  (SX WALL BRACKETS INCLUDED) * 1.592,66 

 * ONLY FOR EXTRA CEE  
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RVS—5 ταχύτητες  

(για AXC 100A/B—125A/B—150A—160A –200) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για AXC 100A/B—125A/B—150A/B—160A/B–200-250) 
 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια 

και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 

RVS1—6 ταχύτητες 

(για AXC 150B—160B — 250—315—355A) 

 Ρυθμιστής στροφών  —6-ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP55 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Τάση 230V/1PH/50Hz 

 Διαστάσεις  166 x 142 x 66 mm 

 Βάρος  2,4 kg 

 Τιμή 304,76 € 

 Κωδικός  2RV4059 

RV1—με ποτενσιόμετρο 

(για AXC 355 B) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής 

ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 800 W  (4 A) 

 Ελάχιστο φορτίο 400 W  (1 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  110 x 100 x 58 mm 

 Βάρος  0,5 kg 

 Τιμή 111,38 €  

 Κωδικός  2RV2000 

R15—με ποτενσιόμετρο 

(για AXC 355 A) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής 

ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 800 W  (4 A) 

 Ελάχιστο φορτίο 400 W  (1 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  110 x 100 x 58 mm 

 Βάρος  0,5 kg 

 Τιμή 74,93 €  

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4111 

 Κωδικός  Χωνευτός 2RV4113 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2SA1000 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 100   24,30 

2SA1250 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 125  23,29 

2SA1500 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 150  29,36 

2SA1600 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 160  44,55 

2SA2000 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 200   30,38 

2SA2500 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 250   44,55 

2SA3150 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 315  55,69 

2SA3550 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 355   107,33 

2SR1000 GRID για AXC 100   19,24 

2SR1250 GRID για AXC 125  24,30 

2SR1500 GRID για AXC 150  27,34 

2SR1600 GRID για AXC 160  26,33 

2SR2000 GRID για AXC 200   30,38 

2SR2500 GRID για AXC 250   32,40 

2SR3150 GRID για AXC 315  35,44 

2SR3550 GRID για AXC 355   43,54 

2SΧ1015 WALL FIXING BRACKETS για AXC 100, 125, 150, 160 A 10,13 

2SX2015 WALL FIXING BRACKETS για AXC 150 και 160 B, 250  15,19 

2SX3160 WALL FIXING BRACKETS για AXC 315 30,38 

2SX3550 WALL FIXING BRACKETS για AXC 355  110,36 

2FA1000 HOSE CLAMPS για AXC 100  17,21 

2FA1250 HOSE CLAMPS για AXC 125  18,23 

2FA1500 HOSE CLAMPS για AXC 150  19,24 

2FA1600 HOSE CLAMPS για AXC 160  21,26 

2FA2000 HOSE CLAMPS για AXC 200  23,29 

2FA2500 HOSE CLAMPS για AXC 250  25,31 

2FA3150 HOSE CLAMPS για AXC 315  29,36 

2FA3550 HOSE CLAMPS για AXC 355  30,38 

1SI2241 SILENCER  για AXC 100  L=600 101,25 

1SI2242 SILENCER  για AXC 125  L=600 111,38 

1SI2246 SILENCER  για AXC 160  L=600 121,50 

1SI2260 SILENCER  για AXC 200  L=900 162,00 

1SI2250 SILENCER  για AXC 250  L=900 232,88 

1SI2252 SILENCER  για AXC 315  L=900 297,68 

1SI2262 SILENCER  για AXC 355  L=900 364,50 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες αεραγωγών—υψηλής 

απόδοσης. 

 Εύκολη και οικονομικά αποδοτική λύση για απαίτηση 

κεντρικού αερισμού. 

 7 τύποι από Ø 100 έως 315 mm. 

 Κάθετη ή οριζόντια εγκατάσταση. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Χαλύβδινο περίβλημα με φινίρισμα εποξειδικού στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό του.   

 Παρέχεται με βραχίονες στερέωσης στον τοίχο. 

 Κατάλληλο για καθαρό αέρα σε μέγιστη θερμοκρασία +60°C 

 Παρέχεται με κινητήρα EC  με ρουλεμάν και οπισθοκλινή 

πτερωτή με ανορθωτές αέρα. 

 Πτερωτή σε τεχνοπολυμερές, στατικά και δυναμικά 

ισορροπημένη σύμφωνα με ISO 1940 

 Κατάλληλο για συνεχή λειτουργία 

 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 

 Comply with CEI EN 60335-2-80,  

EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2ΑΧ1167 AXC 100 EC  (SX WALL BRACKETS INCLUDED)  409,05 

2ΑΧ1362 AXC 125 EC  (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 415,13 

2AX1496 AXC 150 EC  (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 418,16 

2AX1739 AXC 160 EC  (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 472,84 

2AX2150 AXC 200 EC  (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 476,89 

2AX2591 AXC 250 EC  (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 479,93 

2AX3121 AXC 315 EC  (SX WALL BRACKETS INCLUDED) 619,65 

 Ανορθωτές Αέρα 
Οπισθοκλινή Πτερύγια 
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 Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες αεραγωγών—ελαφροί και 

αθόρυβοι. 

 Κατασκευασμένο από αυτο-πυροσβεστικό τεχνοπολυμερές 

V2. 

 Παρέχεται με οπισθοκλινή πτερωτή και κινητήρα ρουλεμάν 

με θερμική αποκοπή. 

 4 τύποι από Ø 100 έως 160 mm. 

 IMQ mark on models 150 and 160  

(Σήμα IMQ στους τύπους 150 και 160). 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2ΑΧ5001 AXC 100 TP (SXP WALL BRACKETS NOT INCLUDED) 139,73 

2ΑΧ5151 AXC 125 TP (SXP WALL BRACKETS NOT INCLUDED) 139,73 

2ΑΧ6100 AXC 150 TP (SXP WALL BRACKETS NOT INCLUDED) 149,85 

2ΑΧ6251 AXC 160 TP (SXP WALL BRACKETS NOT INCLUDED) 151,88 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για AXC TP) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για AXC TP) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας 

με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων 

ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια 

και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός Επίτοιχος  2RV4110 

 Κωδικός Χωνευτός 2RV4112 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2SΧ1005 AXC 100 και 125 TP - SXP WALL BRACKETS  13,16 

2SX1007 AXC 150 και 160 TP - SXP WALL BRACKETS  15,19 

2FA1000 HOSE CLAMPS για AXC 100 TP  17,21 

2FA1250 HOSE CLAMPS για AXC 125 TP  18,23 

2FA1500 HOSE CLAMPS για AXC 150 TP  19,24 

2FA1600 HOSE CLAMPS για AXC 160 TP  21,26 

2SA1000 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 100 TP  24,30 

2SA1250 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 125 TP  23,29 

2SA1500 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 150 TP  29,36 

2SA1600 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXC 160 TP  44,55 
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ΑΝΤΙΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΑΔΟΝΙΟΥ 
 

 Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες in-line σχεδιασμένοι για μείωση του 

ραδονίου (RN). 

 Κατάλληλοι για καθαρό αέρα με μέγιστη θερμοκρασία 50°C. 

 Πυρίμαχο περίβλημα από υλικό τεχνοπολυμερες V2. 

 Στεγανή σφράγιση 

 Οπισθοκλινή πτερύγια αυτοκαθαριζόμενα  

 Παρέχεται με καλώδιο σύνδεσης μήκους 1,2m  

 Στατική και δυναμική ισορροπία σύμφωνα με το πρότυπο  

ISO 1940 

 Μονοφασικός κινητήρας με ρουλεμάν 230V 50Hz εφοδιασμένος με 

θερμική αποσύνδεση, κατάλληλος για συνεχή λειτουργία 

 Μόνωση κλάσης ΙΙ (δεν απαιτείται σύνδεση γείωσης) 

 Comply with CEI EN 60335-2-80, EN 60335-2-31, EMC 2014/30/UE 

and LVD 2014/35/UE. 
 

Προστατευθείτε από την τυχόν υπάρχουσα 
ραδιενέργεια στον χώρο σας. 

Το ραδόνιο είναι ένα άχρωμο, χημικά 
αδρανές και ραδιενεργό άοσμο αέριο που 
υπάρχει σε ορισμένα εδάφη από τα οποία 
παράγεται και διασκορπίζεται  στο 
περιβάλλον, όταν συσσωρευθεί σε κλειστούς 
χώρους τότε γίνεται επικίνδυνο.  Αν εισπνευθεί 
τότε προκαλεί μια σειρά αντιδράσεων 
(επιπλοκών) στον οργανισμό, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο ανάπτυξης πνευμονικών νεοπλασμάτων.  
Οι επιδημιολογικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν 
από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World 
Health Organization—WHO) και από τον Διεθνή 
Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο 
(International Agency for Research on Cancer—
IARC) έχουν αποδείξει επιστημονικά την 
καρκινογένηση λόγω της συσώρευσης αυτού του 
αερίου. 

Η παρουσία ραδονίου στον εσωτερικό χώρο, 
οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην 
διαφορά πίεσης μεταξύ του εξωτερικού και 
του εσωτερικού περιβάλλοντος. Στην 
πραγματικότητα λόγω της  θερμοκρασιακής 
διαφοράς, η εσωτερική πίεση του αέρα είναι 
μικρότερη, συνεπώς αναρροφάται αέρας απ’ εξω 
μέσα στον εσωτερικό χώρο.  Έτσι το ραδόνιο 
που εκπέμπεται από το έδαφος αναρροφάται, 
ανεβαίνει στα χαμηλότερα πατώματα και μετά 
εξαπλώνεται σε κάθε δωμάτιο. 

Σε περίπτωση που μέσα σε ένα σπίτι ή σε 
οιονδήποτε χώρο, οι συγκεντρώσεις ραδονίου 
έχουν αυξηθεί στα όρια ή πέραν των ορίων (που 
έχουν θεσμοθετηθεί  από κρατικούς ή άλλους  
εξειδικευμένους φορείς), τότε απαιτείται άμεση 
παρέμβάση ώστε το ραδόνιο να επανέλει στα 
προβλεπόμενα επίπεδα ή έστω να μετριασθεί 
αποτελεσματικά. 

Η πιο αποτελεσματική παρέμβαση (η οποία 

μπορεί να πραγματοποιηθεί από μια 

εξειδικευμένη εταιρεία) είναι η είσοδος του αέρα 

μέσω μιάς δεξαμενής που γειτνιάζει με το 

έδαφος, προκειμένου μέσω ενός απορροφητήρα 

να μεταφέρουμε τον αέρα σε ασφαλή απόσταση 

από την κατοικία ή τον χώρο μας. 

Η σειρά AXR είναι φυγοκεντρικοί 
εξαεριστήρες αγωγών ειδικά σχεδιασμένοι 
για αυτή την εφαρμογή και εγκατάσταση.  
Διατίθενται σε 4 μεγέθη από 100 έως 
160mm. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2ΑΧ5026 AXR 100  230V RADON  210,60 

2ΑΧ5161 AXR 125  230V RADON 210,60 

2ΑΧ6103 AXR 150  230V  RADON 234,90 

2AX6254 AXR 160  230V  RADON 234,90 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για ΑΧR) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για AXR) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής 

ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων 

ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην 

επιφάνεια και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2SA1000 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXR 100   24,30 

2SA1250 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXR 125  23,29 

2SA1500 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXR 150  29,36 

2SA1600 BACK DRAUGHT SHUTTER (Πεταλούδα) για AXR 160  44,55 

2SR1000 GRID για AXR 100   19,24 

2SR1250 GRID για AXR 125  24,30 

2SR1500 GRID για AXR 150  27,34 

2SR1600 GRID για AXR 160  26,33 

2SΧ1005 WALL FIXING BRACKETS για AXR 100 και AXR 125 10,13 

2SX1007 WALL FIXING BRACKETS για AXR 150 και AXR 160   15,19 

2FA1000 HOSE CLAMPS για AXR 100  17,21 

2FA1250 HOSE CLAMPS για AXR 125  18,23 

2FA1500 HOSE CLAMPS για AXR 150  19,24 

2FA1600 HOSE CLAMPS για AXR 160  21,26 
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ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 

NEO 

ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΑΝΕΣΗΣ ΣΕ ΝΤΟΥΣ, ΜΠΑΝΙΑ, 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΠΟΥ Η 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.  ΟΙ 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:  ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΑΣ. 

ΠΟΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
     Ø 80 — 100 — 120 

      ΠΟΛΑΠΛΕΣ ΤΑΣΗΣ 

110 — 240V — 50/60HZ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
               1 — 3,8 W 

        ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
               15 — 29 dBA 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Το ΕΜΑΧ παρέχεται με 3 

εναλλάξιμους άξονες Ø 80, 100, και 

120mm που μπορούν να 
αντικατασταθούν με ένα κλικ, για 

εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση 

σε τυποποιημένα μεγέθη 

αεραγωγών. 

ΑΘΟΡΥΒΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΠΤΕΡΩΤΗ 

Ο προηγμένος αεροδυναμικός σχεδιασμός 

της πτερωτής, ο οποίος είναι εφοδιασμένος 
με παρεμβύσματα με αντιλισθητικό τρόπο, 

συνδυάζει υψηλή ροή αέρα και το 

χαμηλότερο επίπεδο θορύβου μεταξύ 15 και 

29 dBA στην μέγιστη απόδοση. 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΤΕΡΩΤΗ - ΜΟΤΕΡ 

Το πλαισιο διαθέτει γρήγορη 

σύνδεση για να διευκολύνει και να 

επιταχύνει την εγκατάσταση του 
εξαεριστήρα ή τη συντήρηση με τη 

χρήση εργαλείων. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

Το ΕΜΑΧ είναι εξοπλισμένο με 

ενσωματωμένο διακόπτη ON/OFF 

για γρήγορη αποσύνδεση από το 
δίκτυο και ασφάλεια στην 

λειτουργία  συντήρησης. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Το ΕΜΑΧ διαθέτει διάφορες 

ενσωματωμένες έξυπνες 
λειτουργίες που βελτιστοποιούν τη 

λειτουργία του και μειώνουν την 

κατανάλωση ενέργειας. 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το ΕΜΑΧ διαθέτει βαλβίδες εξαγωγής 
που είναι εφοδιασμένες με εκτροπείς, 

βετιστοποιημένες μέσω ανάλυσης 

Computational Fluid Dynamic, για να 

εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση. 

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΑΣ 

 ΤΟ                       ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 
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 Μονωτικός αξονικός εξαεριστήρας γενικής χρήσης. 

 Μονωμένος αξονικός εξαεριστήρας που διαθέτει 3 βαλβίδες εξαγωγής  σε Ø 80, 100, 120mm. 

 Κατάλληλο για εκροή ροής αέρα προς τα έξω ή μέσω σύντομων αγωγών. 

 Ευέλικτη εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή. 

 Συμπαγή μεγέθη και εξαιρετικά λεπτό προφίλ (33mm χωρίς την τάπα), διαθέσιμο με σταθερή σκάρα. 

 Εξοπλισμένο με διακόπτη on/off για γρήγορη και ασφαλή αποσύνδεση από το ρεύμα. 

 Ενσωματωμένες έξυπνες λειτουργίες που μπορούν να ρυθμιστούν και να ελεγχθούν στην μονάδα ή 

μέσω τηλεχειριστηρίου ανάλογα τον τύπο.   

 Πολλαπλών τάσεων 110-240V / 50-60Hz ρουλεμάν ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενο κινητήρα. 

 Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αντι-στατικο υλικό τεχνοπολυπερούς. 

 Βελτιστοποιημένος αεροδυναμικής και ρευστού δυναμικού σχεδιασμού. 

 Η πτερωτή παρέχεται με αντικραδασμική τσιμούχα. 

 Αισθητική και έξυπνη λυχνία LED στο κάλυμμα με μεταβαλλόμενα χρώματα σύμφωνα με τον τρόπο 

αερισμού. 

 Με τάμπερ αντεπιστροφής στην τάπα (Ø 100 και 120mm). 

 In compliance with EN 60335-2-80, EMC Directive 2014/30/UE, LVD Directive 2014/35/UE. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

2ΕΜ1000 EMAX STANDARD 182,25 

2ΕΜ1001 EMAX 2V DT 202,50 

2ΕΜ1002 EMAX MHY 253,13 

2ΕΜ1003 EMAX PLUS 283,50 

2ΕΜ1004 EMAX PLUS RC 344,25 
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 Αξονικοί εξαεριστήρες κατάλληλοι για άμεσο εξαερισμό 

μέσω εγκατάστασης ή σε αγωγούς μικρού μήκους (μέγιστο 

μήκος 3m). 

 Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τουαλέτες, μπάνια, ντους, 

βοηθητικά δωμάτια και κουζίνες. 

 Μοναδικός τύπος  Ø100mm. 

 Υψηλή αεροδυναμική απόδοση. 

 Χαμηλή κατανάλωση από 5 έως 7,5 W 

 Κατάλληλο για αγωγούς μέσου μήκους. 

 Παρέχεται με κινητήρα ρουλεμάν μακράς διαρκείας ζωής 

30.000 ώρες και με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα). 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2SM2000 E-SMILE 56,70 

2SM2002 E-SMILE CMT 85,05 

2SM2004 E-SMILE CMT HYGRO 131,63 

2SM2006 E-SMILE MHY SMART 117,45 

2SM2008 E-SMILE 2-SPEED 97,20 

2SM2010 E-SMILE PIR 133,65 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για E-SMILE) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για E-SMILE) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας 

με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων 

ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια 

και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός Επίτοιχος 2RV4110 

 Κωδικός Χωνευτός 2RV4112 
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 Αξονικοί εξαεριστήρες κατάλληλοι για άμεσο εξαερισμό 

μέσω εγκατάστασης ή σε αγωγούς μικρού μήκους (μέγιστο 

μήκος 3m). 

 Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τουαλέτες, μπάνια, ντους, 

βοηθητικά δωμάτια και κουζίνες. 

 Καινοτόμος σχεδιασμός με επίπεδο κάλυμμα και πλευρική 

πρόσληψη. 

 Παρέχεται με κινητήρα ρουλεμάν μακράς διαρκείας ζωής 

30.000 ώρες και με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα). 

 Προηγμένο προφίλ που βελτιστοποιεί τη δυναμική απόδοση 

του ανεμιστήρα. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2EL0000 ELEGANCE 100  62,78 

2EL0001 ELEGANCE 100 TIMER 82,01 

2EL0002 ELEGANCE 100 COMFORTIMER 107,33 

2EL0003 ELEGANCE 100 MHY SMART 127,58 

2EL0004 ELEGANCE 100 2-SPEED 81,00 

2EL0005 ELEGANCE 100 PULL CORD 67,84 

2EL2500 ELEGANCE 120  70,88 

2EL2501 ELEGANCE 120 TIMER 90,11 

2EL2502 ELEGANCE 120 COMFORTIMER 115,43 

2EL2503 ELEGANCE 120 MHY SMART 136,69 

2EL2504 ELEGANCE 120 2-SPEED 89,10 

2EL2505 ELEGANCE 120 PULL CORD 85,05 

2EL5000 ELEGANCE 150  92,14 

2EL5001 ELEGANCE 150 TIMER 111,38 

2EL5002 ELEGANCE 150 COMFORTIMER 136,69 

2EL5003 ELEGANCE 150 MHY SMART 156,94 

2EL5004 ELEGANCE 150 2-SPEED 109,35 

2EL5005 ELEGANCE 150 PULL CORD 97,20 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για ELEGANCE) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για ELEGANCE) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας 

με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων 

ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια 

και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός Επίτοιχος 2RV4110 

 Κωδικός Χωνευτός 2RV4112 



 

82 

 

ELEGANCE EC 2V 

 Ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας EC 

 Επιλογή 2 χαμηλών ταχυτήτων κατά την εγκατάσταση 

 Παρέχει συνεχές χαμηλού επιπέδου αερισμό για τον 

έλεγχο της συμπύκνωσης 

 Για κάθε οικιακό χώρο με υγρασία 

 Χαμηλά επίπεδα θορύβου και χαμηλό κόστος λειτουργίας 

 Τοποθέτηση σε τοίχο, οροφή ή παράθυρο (με πρόσθετο κιτ 

παραθύρου) 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Αξονικοί εξαεριστήρες κατάλληλοι για άμεσο εξαερισμό 

μέσω εγκατάστασης τοίχου ή παραθύρου με πρόσθετο κιτ 

παραθύρου (ή μέσω μήκος αγωγού έως 6m). 

 Λειτουργεί συνεχώς με την προεπιλεγμένη επιλογή δύο 

ταχυτήτων (σταθερή κατά την εγκατάσταση). 

 Η ταχύτητα 1 λειτουργεί σε 31 m3/h (9 l/s) 

(εργοστασιακή ρύθμιση) 

 Η ταχύτητα 2 λειτουργεί στα 54 m3/h (15 l/s). 

 Βαλβίδα προστασίας από δονήσεις 

 Η ταχύτητα αυξάνεται στα 99 m3/h (27,5 l/s) με 

ενσωματωμένο καλώδιο έλξης ή με: 

 Τηλεχειριστήριο/Διακόπτη φωτισμού 

 Απομακρυσμένο αισθητήρα (PIR) 

 Υγροστάτη 

 Οι πατενταρισμένοι εκτροπείς τυρβόδης ροή εξασφαλίζουν 

πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου και βέλτιστη απόδοση. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 

 Εξαιρετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας 

 Χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Shockproof, κέλυφος από υψηλής ποιότητας 

τεχνοπολυμερούς ανθεκτικό στους κραδασμούς  

 Σχεδιασμένο με την τελευταία τεχνολογία αεροδυναμικής 

σήραγγας και προσομοιώσεις CFD. 

 Επαγωγικός κινητήρας EC με θερμική προστασία 

 43.000 ωρών ζωής του κινητήρα με ρουλεμάν χωρίς 

συντήρηση και με μεγάλης διάρκειας ζωής. 

 Λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 40°C. 

 Διπλή μόνωση—δεν απαιτείται γείωση 

 ΙΡΧ4 (βαθμολογήθηκε Splashproof) μπορεί να εγκατασταθεί 

με ασφάλεια στις Ζώνες Ι και ΙΙ. 

 

 

VERSIONS 

EC 2V DT 

24ωρη λειτουργία στην χαμηλή ταχύτητα (επιλέξιμη μεταξύ 2 

κατά την εγκατάσταση).  Η ταχύτητα αυξάνεται στο μέγιστο 

μέσω του διακόπτη ελέγχου.  Η μέγιστη ταχύτητα παρέχεται με 

χρονοδιακόπτη (ρυθμιζόμενο από 0 έως 30 λεπτά) η οποία 

μπορεί να καθυστερήσει έως δύο λεπτά για να αποφευχθεί η 

περιττή λειτουργία της νύχτας στην υψηλότερη ταχύτητα.  

(Επιλογή DT, επιλέξιμη κατά την εγκατάσταση.) 

EC 2V HDT 

24ωρη λειτουργία στην χαμηλή ταχύτητα (επιλέξιμη μεταξύ 2 

κατά την εγκατάσταση).  Η ταχύτητα αυξάνεται στο μέγιστο 

αυτόματα ή/και χειροκίνητα. 

 Αυτόματα με υγροστάτη (ρυθμιζόμενο από 40 έως 90% R.H.)  

O ανεμιστήρας επιστρέφει στην χαμηλή ταχύτητα όταν το 

επίπεδο υγρασίας ξεπεράσει το προκαθορισμένο κατώτατο 

όριο και αφού ολοκληρωθεί η προεπιλεγμένη υπέρβαση μέσω 

χρονοδιακόπτη (ρυθμιζόμενο από 0 έως 30 λεπτά). 

 Χειροκίνητα μέσω του διακόπτη ελέγχου (τηλεχειριστήριο ή 

καλώδιο έλξης).  Ο ανεμιστήρας επιστρέφει στη χαμηλή 

ταχύτητα μόλις ολοκληρωθεί η προεπιλεγμένη υπέρβαση 

μέσω χρονοδιακόπτη (ρυθμιζόμενο από 0 έως 30 λεπτά).  Η 

ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη μπορεί να καθυστερήσει 

έως και 2 λεπτά για να αποφευχθεί η περιττή λειτουργία την 

νύχτα με μεγάλη ταχύτητα.  (Επιλογή DT, επιλέξιμη κατά την 

εγκατάσταση). 

Όλα τα μοντέλα EC (100 2-ταχυτήτων, 2V DT, 2V HDT) είναι  

διαθέσιμα και σε έκδοση SELV, χαμηλής τάσης 12V. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2EL0050 ELEGANCE 100 EC 2V 120,49 

2EL0051 ELEGANCE 100 EC 2V DT 116,44 

2EL0052 ELEGANCE 100 EC 2V HDT 127,58 

2EL0053 ELEGANCE 100 EC 2V LV 12V 230,85 

2EL0054 ELEGANCE 100 EC 2V DT LV 12V 232,88 

2EL0055 ELEGANCE 100 EC 2V HDT LV 12V 243,00 

Δείτε επεξηγήσης των τύπων 

στην προηγούμενη σελίδα 

(VERSIONS). 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για ELEGANCE EC 2V) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για ELEGANCE EC 2V) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός Επίτοιχος 2RV4110 

 Κωδικός Χωνευτός 2RV4112 
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 Για την εξάτμιση του αέρα απ’ ευθείας προς τον 

εξωτερικό χώρο ή σε αγωγούς μικρού μήκους (μέγιστο 

μήκος 3m). 

 Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τουαλέτες, μπάνια, ντους, 

βοηθητικά δωμάτια και κουζίνες. 

 Παρέχεται με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) στους 

τύπους 100, 120, 150. 

 Παρέχεται με φωτινεί ένδειξη λειτουργίας—φωτισμό 

νέον.   

 Στύλ και τεχνολογία. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2MU7815 E STYLE 90 PRO 48,60 

2MU7816 E STYLE 90 PRO T 64,80 

2MU7818 E STYLE 90 PRO MHY 117,45 

2MU7096 E STYLE 100 PRO 40,50 

2MU7112 E STYLE 100 PRO 2VEL 59,74 

2MU7110 E STYLE 100 PRO MHT 106,31 

2MU7111 E STYLE 100 PRO MHY SMART 115,43 

2MU7109 E STYLE 100 PRO T 57,71 

2MU7133 E STYLE 100 PRO CHROME 51,64 

2MU7084 E STYLE 100 PRO INOX 54,68 

2MU7128 E STYLE 100 PRO INOX TIMER 73,91 

2MU7118 E STYLE 100 PRO MHY SMART INOX 131,63 

2MU7159 E STYLE 100 PRO T CHROME 67,84 

2MU7296 E STYLE 120 PRO  45,56 

2MU7312 E STYLE 120 PRO 2VEL 63,79 

2MU7310 E STYLE 120 PRO MHT 113,40 

2MU7311 E STYLE 120 PRO MHY SMART 111,38 

2MU7309 E STYLE 120 PRO T 64,80 

2MU7298 E STYLE 120 PRO CHROME 55,69 

2MU7300 E STYLE 120 PRO INOX 60,75 

2MU7596 E STYLE 150 PRO 65,81 

2MU7612 E STYLE 150 PRO 2VEL 84,04 

2MU7610 E STYLE 150 PRO MHT 133,65 

2MU7611 E STYLE 150 PRO MHY SMART 131,63 

2MU7609 E STYLE 150 PRO T 85,05 

RVS—5 ταχύτητες  

(για e-Style Pro) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για e-Style Pro) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός Επίτοιχος 2RV4110 

 Κωδικός Χωνευτός 2RV4112 

T = Timer 

      Χρονοδιακόπτη 

Δείτε επεξηγήσης των τύπων στην 

προηγούμενη σελίδα. 
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 Για την εξάτμιση του αέρα απ’ ευθείας προς τον εξωτερικό 

χώρο ή σε αγωγούς μικρού μήκους (μέγιστο μήκος 3m). 

 Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τουαλέτες, μπάνια, ντους, 

βοηθητικά δωμάτια και κουζίνες. 

 Βασική έκδοση του τύπου e-Style Pro (δεν έχει φωτινεί 

ένδειξη λειτουργίας—φωτισμό νέον).   

 Ολοκληρωμένη σειρά και υψηλές αεροδυναμικές 

επιδόσεις. 

 Διατίθεται με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) κατόπιν 

αιτήματος. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2MU7097 E STYLE 100 TREND  (STANDARD) 34,43 

2MU7104 E STYLE 100 TREND G 37,46 

2MU7105 E STYLE 100 TREND G TIMER 55,69 

2MU7107 E STYLE 100 TREND MHT 103,28 

2MU7106 E STYLE 100 TREND T 53,66 

2MU7297 E STYLE 120 TREND  (STANDARD) 42,53 

2MU7304 E STYLE 120 TREND G 44,55 

2MU7305 E STYLE 120 TREND G TIMER 63,79 

2MU7307 E STYLE 120 TREND MHT 109,35 

2MU7306 E STYLE 120 TREND T 59,74 

2MU7597 E STYLE 150 TREND (STANDARD) 59,74 

2MU7604 E STYLE 150 TREND G 64,80 

2MU7605 E STYLE 150 TREND G TIMER 84,04 

2MU7607 E STYLE 150 TREND MHT 128,59 

2MU7606 E STYLE 150 TREND T 78,98 

G = with Back Draught Shutter 

       με Τάμπερ Αντεπιστροφής (πεταλούδα) 

T = Timer 

       με Χρονοδιακόπτη 



 

  89 

RVS—5 ταχύτητες  

(για e-Style Trend) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για e-Style Trend) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός Επίτοιχος 2RV4110 

 Κωδικός Χωνευτός 2RV4112 
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P.I.R. model with Passive Infrared Sensor 

P.I.R. = τύπος με παθητικό αισθητήρα υπερύθρων  

 Εξαιρετικά λεπτοί αξονικοί εξαεριστήρες τοίχου. 

 Διατίθενται σε Ø 100, 120, 150mm. 

 Παρέχεται με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη, ρυθμιζόμενο 

από 3 έως 25 λεπτά.   

 Ιδανικό για δημόσιους χώρους. 

 Η γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, καθώς δεν είναι 

απαραίτητη η εγκατάσταση διακόπτης ελέγχου. 

 Πλήρως αυτόματη λειτουργία. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2MU7113 E STYLE 100 PRO PIR 137,70 

2MU7313 E STYLE 120 PRO PIR 143,78 

2MU7613 E STYLE 150 PRO PIR 163,01 
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 Για την εξάτμιση του αέρα απ’ ευθείας προς τον 

εξωτερικό χώρο ή σε αγωγούς μικρού μήκους (μήκους 

έως 3m). 

 Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τουαλέτες, μπάνια, 

ντους, βοηθητικά δωμάτια και κουζίνες. 

 Ευρεία γκάμα:  27 τύποι, όλα κατάλληλα για 

τοποθέτηση σε τοίχο, παράθυρο, και οροφή.   

 Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή απόδοση για 

γρήγορη και αποτελεσματική εξαγωγή έωλου αέρα. 

Ο τύπος ECO LINE είναι 

πρόδρομος της σειράς ECOWIND  

Είναι κατάλληλος κυρίως για 

τοποθετηση σε τοίχο ή σε 

οροφή, όμως με προσθήκη του 

καταλλήλου κιτ μπορεί να 

τοποθετηθεί και σε τζάμι.  Ενώ ο 

τ ύ π ο ς  E c o w i n d  ε ί ν α ι 

καθαρόαιμος για τζάμι. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2MU6000 ECO 100 GF 39,49 

2MU6001 ECO 100 GG 43,54 

2MU6002 ECO 100 A 60,75 

2MU6003 ECO 100 GF T 57,71 

2MU6004 ECO 100 GG T 61,76 

2MU6005 ECO 100 A T 79,99 

2MU6006 ECO 100 GF HT 101,25 

2MU6007 ECO 100 GG HT 103,28 

2MU6008 ECO 100 A HT 119,48 

2MU6200 ECO 120 GF 41,51 

2MU6201 ECO 120 GG 45,56 

2MU6202 ECO 120 A 61,76 

2MU6203 ECO 120 GF T 59,74 

2MU6204 ECO 120 GG T 63,79 

2MU6205 ECO 120 A T 81,00 

2MU6206 ECO 120 GF HT 101,25 

2MU6207 ECO 120 GG HT 106,31 

2MU6208 ECO 120 A HT 121,50 

2MU6500 ECO 150 GF 61,76 

2MU6501 ECO 150 GG 64,80 

2MU6502 ECO 150 A 83,03 

2MU6503 ECO 150 GF T 79,99 

2MU6504 ECO 150 GG T 91,13 

2MU6505 ECO 150 A T 102,26 

2MU6506 ECO 150 GF HT 120,49 

2MU6507 ECO 150 GG HT 125,55 

2MU6508 ECO 150 A HT 141,75 

GF = FIXED GRILLE 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΡΙΛΙΑ 

GG = GRAVITY SHUTTER 

ΠΕΡΣΙΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

A = AUTOMATIC 

AYTOMATΗ ΓΡΙΛΙΑ 

T = TIMER 

ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 

HT = HUMIDITY CONTROL 

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2SV0200 ECO WINDOW KIT 100 GG 46,58 

2SV0201 ECO WINDOW KIT 100 GF 48,60 

2SV0202 ECO WINDOW KIT 120 GG 49,61 

2SV0203 ECO WINDOW KIT 120 GF 49,61 

2SV0204 ECO WINDOW KIT 150 GG  43,54 

2SV0205 ECO WINDOW KIT 150 GF 42,53 

2TM0011 TIMER ECO 24,30 

RVS—5 ταχύτητες  

(για ECO LINE) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για ECO LINE) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε 

εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 

GF = FIXED GRILLE 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΡΙΛΙΑ 

GG = GRAVITY SHUTTER 

ΠΕΡΣΙΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
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 Ιδανικό για μικρές εγκαναστάσεις. 

 Εύκολο στην εγκατάσταση και εξαιρετικά συμπαγές 

(μπροστινό κάλυμμα 17mm, ύψος και πλάτος 14 mm). 

 Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αντιστατικό 

τεχνοπολυμερές. 

 Διατίθεται με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) κατόπιν 

αιτήματος. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2ΜΙ4000 MINISTYLE STANDARD 

(without back draught shutter) 

27,34 

2ΜΙ4001 MINISTYLE T 

(without back draught shutter) 

41,51 

2ΜΙ4003 MINISTYLE G 29,36 

2ΜΙ4011 MINISTYLE GT 43,54 

2ΜΙ4023 MINISTYLE PULL CORD G 34,43 

T = with Timer 

      με Χρονοδιακόπτη 

G = with Back Draught Shutter 

       με τάμπερ αντεπιστροφής  

       (πεταλούδα) 

GT = with Back Draught Shutter  

        and Timer 

        με τάμπερ αντεπιστροφής   

       (πεταλούδα) και Χρονοδιακόπτη 

ΟΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για MINISTYLE) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για MINISTYLE) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε 

εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 
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 Αξονικοί εξαεριστήρες τοίχου κατάλληλοι για άμεσο 

εξαερισμό (ή μέσω μέγιστο μήκος αγωγού 3m). 

 Διατίθενται σε Ø 100, 120, 150mm. 

 Κατάλληλοι για τουαλέτες, μπάνια, ντους, βοηθητικά 

δωμάτια και κουζίνες. 

 Κατασκευασμένο σε υψηλής ποιότητας τεχνόπολυμερές 

(shockproof). 

 Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή. 

 Κινητήρας χωρίς ανάγκη συντήρησης, με αυτολιπαινόμενα 

κουζινέτα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αθόρυβη 

λειτουργία. 

 Επαγωγικός κινητήρας με προστασία υπερθέρμανσης 230V 

50Hz. 

 Εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και καθαρισμός. 

 Το MURO 100 A είναι με ηλεκτρικό άνοιγμα της γρίλιας. 

 Fans comply with EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 

73/23-93/68 and EC Directive EMC 89/336. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2ΜU4044 MURO 100 PLUS  STANDARD  34,43 

2ΜU4046 MURO 100 G PLUS 36,45  

2ΜU4048 MURO 100 T PLUS  53,66 

2ΜU1049 MURO 100 HT PLUS  97,20 

2ΜU4050 MURO 100 GT PLUS  58,73 

2MU3081 MURO 100  A 68,65 

2MU1116 MURO 100 PULL CORD 53,46 

2ΜU4244 MURO 120 PLUS  STANDARD  39,49 

2ΜU4246 MURO 120 G PLUS   44,55 

2ΜU4248 MURO 120 T PLUS   57,71 

2ΜU4250 MURO 120 GT PLUS  62,78 

2ΜU1249 MURO 120 HT PLUS  101,25 

2MU4286 MURO 120 PULL CORD 49,61 

2ΜU4544 MURO 150 PLUS  STANDARD 54,68  

2ΜU4546 MURO 150 G PLUS  60,75 

2ΜU4548 MURO 150 T PLUS  76,95 

2ΜU4550 MURO 150 GT PLUS  83,03 

2ΜU1549 MURO 150 HT PLUS 111,38  

2MU4588 MURO 150 PULL CORD 63,79 

G = with Grille/shutter 

T = with Timer 

HT = with Humidistat and Timer 

GT = with Grille/shutter and Timer 

A = with electric opening of the grille 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για MURO) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για MURO) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε 

εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 
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 Αξονικοί εξαεριστήρες τοίχου κατάλληλοι για άμεσο 

εξαερισμό (μέγιστο μήκος αγωγού 1,5m). 

 Διατίθενται σε Ø 100, 120, 150mm. 

 Συμπαγή μεγέθη. 

 Κατασκευασμένο σε υψηλής ποιότητας τεχνόπολυμερές. 

 Κινητήρας χωρίς ανάγκη συντήρησης, με αυτολιπαινόμενα 

κουζινέτα για μεγάλη διάρκεια ζωής. 

 Επαγωγικός κινητήρας με προστασία υπερθέρμανσης 230V 

50/60Hz. 

 Εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και καθαρισμός. 

 Διατίθεται με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) κατόπιν 

αιτήματος. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

2JO1067 JOLLY  PLUS/E 100 

2JO1275 JOLLY  PLUS/E 120 

2JO1576 JOLLY  PLUS/E 150 

  

2JO1068 JOLLY  PLUS/E 100 T 

2JO1267 JOLLY  PLUS/E 120 T 

2JO1577 JOLLY PLUS/E 150 T 

  

2JO1069 JOLLY PLUS/E 100 G 

2JO1269 JOLLY PLUS/E 120 G 

2JO1569 JOLLY  PLUS/E 150 G 

  

2JO1093 JOLLY PLUS/E 100 G T 

2JO1293 JOLLY PLUS/E 120 G T 

2JO1593 JOLLY PLUS/E 150 G T 

  

2JO1092 JOLLY PLUS/E 100 INT 

2JO1292 JOLLY PLUS/E 120 INT 

2JO1592 JOLLY PLUS/E 150 INT 

Models without a letter at the end 

are STANDARD version 

T = with Timer 

G = with Grille/shutter 

G T = with Grille/shutter and Timer 

INT = with Pull Cord switch 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για JOLLY) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για JOLLY) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε 

εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 
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 Κατάλληλο για εισαγωγή / εξαγωγή αέρα. 

 Ιδανικό για μεταφορά αέρα μεταξύ δύο ξεχωριστών 

δωματίων. 

 Αόρατο και αποτελεσματικό:  δεν υπάρχει ανεμιστήρας στο 

δωμάτιο.   

 Έκδοση σε μεταλλικό ή τεχνοπολυμερές. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2ΤU1011 TUBO 100 TP (PLASTIC) 28,35 

2ΤU1010 TUBO 100 TP TIMER (PLASTIC) 48,60 

2ΤU1001 TUBO 100 (METAL)  49,61 

2ΤU1020 TUBO 120 TP (PLASTIC)  33,41 

2ΤU1021 TUBO 120 TP TIMER (PLASTIC) 52,65 

2ΤU1201 TUBO 120 (METAL)  56,70 

2ΤU1501 TUBO 150 TP (PLASTIC) 51,64 

2ΤU1508 TUBO 150 TP TIMER (PLASTIC)  64,80 

2ΤU1506 TUBO 150 (METAL) 81,00 

PLASTIC  VERSION = SHOCKPROOF PLASTIC 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για TUBO) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός 2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για TUBO) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε 

εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 
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 Τύποι που διατίθενται σε δύο μεγέθη, 9” και 12” (με τα ίδια 

μεγέθη οπών τοίχου). 

 Ο τύπος BUILT-IN 9 είναι διαθέσιμο σε έκδοση χαμηλής 

παροχής. 

 Κομψό προφίλ και διακριτικό. 

 Υψηλή απόδοση (έως 1.630m3/h). 

 Αθόρυβη λειτουργία κλείστρου μέσω θερμικού ενεργοποιητή. 

 Κατασκευασμένο σε  υψηλής ποιότητας τεχνοπολυμερές 

shockproof. 

 Μοτερ με κουζινέτα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

2VI2200 BUILT-IN 9” 

2VI2400 BUILT-IN 12” 

2VI2201 BUILT-IN 9” LC 
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RVS1—6 ταχύτητες 

(για BUILT-IN 9 + BUILT-IN 12) 

 Ρυθμιστής στροφών  — 6-ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP55 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Τάση 230V/1PH/50Hz 

 Διαστάσεις  166 x 142 x 66 mm 

 Βάρος  2,4 kg 

 Τιμή 304,76 € 

 Κωδικός 2RV4059 

RVS/R—3 ταχύτητες 

(για BUILT-IN 9 + BUILT-IN 12) 

 Ρυθμιστής αναστροφής —3-ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 0,5 A 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 70,88 € 

 Κωδικός 2RV4081 

RVS/R—5 ταχύτητες 

(για BUILT-IN 9 + BUILT-IN 12) 

 Ρυθμιστής αναστροφής —5-ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 0,5 A 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 70,88 € 

 Κωδικός 2RV4030 

RVS/R PLUS —5 ταχύτητες 

(για BUILT-IN 9 + BUILT-IN 12) 

 Ρυθμιστής αναστροφής — 5-ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Ρυθμίζει εως 5 BUILT-IN 9 ή 3 BUILT-IN 12 ταυτόχρονα 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Τάση 230—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  158 x 118 x 76 mm 

 Βάρος  1,8 kg 

 Τιμή 222,75 € 

 Κωδικός 2RV4104 
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Διαλέξτε για το BUILT-IN τον τύπο Ρυθμιστή Στροφών που σας αρμόζει: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

BUILT-IN 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ  

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 

2VI2200 BUILT-IN 9 ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ RVS/R — 3 Ταχύτητες 

CODE  2RV4081 

RVS/R — 5 Ταχύτητες 

CODE  2RV4030 

 

RVS1 — 6 Ταχύτητες 

CODE 2RV4059 

RVS/R PLUS — 5 Ταχύτητες 

CODE 2RV4104 

2VI2400 BUILT-IN 12 ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ RVS/R — 3 Ταχύτητες 

CODE  2RV4081 

RVS/R — 5 Ταχύτητες 

CODE  2RV4030 

 

RVS1 — 6 Ταχύτητες 

CODE 2RV4059 

RVS/R PLUS — 5 Ταχύτητες 

CODE 2RV4104 

2VI2201 BUILT-IN 9 LC ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ  

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ 

RVS/R — 3 Ταχύτητες 

CODE  2RV4081 

RVS/R — 5 Ταχύτητες 

CODE  2RV4030 

 

RVS1 — 6 Ταχύτητες 

CODE 2RV4059 

RVS/R PLUS — 5 Ταχύτητες 

CODE 2RV4104 



 

108 

 Για την εξάτμιση του αέρα απ’ ευθείας προς τον εξωτερικό 

χώρο ή σε αγωγούς μικρού μήκους (μήκους έως 3m). 

 Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τουαλέτες, μπάνια, ντους, 

βοηθητικά δωμάτια και κουζίνες. 

 Ειδική έκδοση του ECO LINE με αυτόματες περσίδες και 

εφοδιασμένο με συναρμολογημένο κιτ για την εγκατάσταση 

σε παράθυρο.   

 The Ecowind is an extension of the Ecoline for the addition 

of the assembled kit for wind installation. 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για ECOWIND) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για ECOWIND) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε 

εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 
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 Υψηλή απόδοση εξαερισμού για το μολυσμένο χώρο, 

ιδανικό για εμπορικό περιβάλλον. 

 Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο, διπλό παράθυρο 

και διπλό τζάμι (εξαρτήματα κατόπιν αιτήματος). 

 Οι 9” και 12” (αυτόματες εκδόσεις) είναι κατάλληλα για  

εισαγωγή και εξαγωγή αέρα (for reverse running). 

 All IMQ marked except: 

VITRO 9/230 LCM and VITRO 9/230  LC-AR 
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RVS/R PLUS —5 ταχύτητες  

(για VITRO 9/230 AR + VITRO 12/300 AR) 

 Ρυθμιστής αναστροφής —5-ταχυτήτων & 0 position 

για ελεύθερη ροή αέρας, (fitted with transformer) 

 Ρυθμίζει εως 5 VITRO 9 ή 3 VITRO 12 ταυτόχρονα 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Τάση 230—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  158 x 118 x 76 mm 

 Βάρος 1,8 kg 

 Τιμή 222,75  € 

 Κωδικός 2RV4104 

RVS—5 ταχύτητες  

(για VITRO 6/150A) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 € 

 Κωδικός  2RV4042 

RVS/R—3 ταχύτητες ή 5 ταχύτητες 

(για VITRO 9/230 AR +  

VITRO 12/300 AR) 

 Ρυθμιστής αναστροφής — 

3 ή 5-ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 0,5 A 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 70,88 € 

 Κωδικός 2RV4081  (RVS/R 3-ταχύτητες) 

 Κωδικός 2RV4030  (RVS/R 5-ταχύτητες) 

R10 

(για VITRO 6/150A) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός 

ρυθμιστής ταχύτητας με ποτενσιόμετρο 

 Νέο σχέδιο με κάλυμμα 

 Κατάλληλο για επιφανειακη και 

ενσωματωμένη εφαρμογή 

 Εύκολη σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων 

τερματικών 

 Εξωτερικό 

 Προστατευτική ασφάλεια 

 Προρυθμισμένες τρύπες για την είσοδο 

καλωδίου στην επιφάνεια και στην εσοχή 

 Τάση 230V/1Ph/50Hz 

 Μέγιστο φορτίο 1,0 Α 

 Προστασία IP42 

 Βάρος  0,5 kg 

 Διαστάσεις 110 x 80 x 42mm 

 Τιμή 70,88 € 

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 

RVS1—6 ταχύτητες 

(για VITRO 9/230 AR + VITRO 12/300 AR) 

 Ρυθμιστής στροφών  —6-ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP55 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Τάση 230V/1PH/50Hz 

 Διαστάσεις  166 x 142 x 66 mm 

 Βάρος  2,4 kg 

 Τιμή 304,76 € 

 Κωδικός 2RV4059 

SM —Kit for  

wall installation 

Εξαρτήματα για 

εγκατάσταση VITRO 

στον τοίχο. 
VITRO  ΤΙΜΗ€ ΚΩΔIKOΣ 

   6       14,18  2SM0670 

   9       22,28  2SM0970 

  12      29,36  2SM1270 

SF —Kit for double  

window installation 

Εξαρτήματα για 

εγκατάσταση VITRO σε 

διπλά παράθυρα. 
VITRO  ΤΙΜΗ €  ΚΩΔΙΚΟΣ 

    6      40,50    2SF0600 

    9      44,55    2SF0900 

   12     54,68    2SF1200 

SV —Kit for  
double glazed  
window installation 
Εξαρτήματα για 

εγκατάσταση VITRO σε 

διπλά τζάμια. 
VITRO  ΤΙΜΗ€  ΚΩΔΙΚΟΣ 

   6       32,40   2SV0600 

   9       37,46   2SV0900 

  12      45,56   2SV1200 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

VITRO 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ  

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 

2VI0672 VITRO 6/150 LC-M ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ — ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 

ΟΧΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ 

—  

2VI0673 VITRO 6/150 LC-A ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ — ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 

ΟΧΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ 

RVS — 5 Ταχύτητες 

R10 — με Ποτενσιόμετρο 

2VI0670 VITRO 6/150 P-M ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ — ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 

ΟΧΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ 

—  

2VI0671 VITRO 6/150 P-A ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ —  

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 

ΟΧΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ 

RVS — 5 Ταχύτητες 

R10 — με Ποτενσιόμετρο 

2VI0988 VITRO 9/230 LC-M ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ — ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 

ΟΧΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ 

—  

2VI0989 VITRO 9/230 LC-AR ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ — ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ 

 

 

RVS/R PLUS  

Has 6 positions and 5 speeds (0,1,2,3,4,5) 

The position “0” has been added in order to give the pos-

sibility to command the automatic opening of VITRO’s, 

leaving the motor stationary (natural ventilation). 

RVS/R — 3 Ταχύτητες 

CODE  2RV4081 

RVS/R — 5 Ταχύτητες 

CODE  2RV4030 

 

RVS1 — 6 Ταχύτητες 

CODE 2RV4059 

RVS/R PLUS — 5 Ταχύτητες 

κατάλληλος για χειρισμό 5 

VITRO 9” ταυτοχρόνος 

CODE 2RV4104 

2VI0970 VITRO 9/230 P-M ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ — ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 

ΟΧΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ 

—  

2VI0972 VITRO 9/230 P-AR ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ —  

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΣΙΔΑΣ  

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ 

 

RVS/R PLUS  

Has 6 positions and 5 speeds (0,1,2,3,4,5) 

The position “0” has been added in order to give the pos-

sibility to command the automatic opening of VITRO’s, 

leaving the motor stationary (natural ventilation). 

RVS/R — 3 Ταχύτητες 

CODE  2RV4081 

RVS/R — 5 Ταχύτητες 

CODE  2RV4030 

 

RVS1 — 6 Ταχύτητες 

CODE 2RV4059 

RVS/R PLUS — 5 Ταχύτητες 

κατάλληλος για χειρισμό 5 

VITRO 9” ταυτοχρόνος 

CODE 2RV4104 

2VI1207 VITRO 12/300 AR ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΣΙΔΑΣ  

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ 

 

RVS/R PLUS  

Has 6 positions and 5 speeds (0,1,2,3,4,5) 

The position “0” has been added in order to give the pos-

sibility to command the automatic opening of VITRO’s, 

leaving the motor stationary (natural ventilation). 

RVS/R — 3 Ταχύτητες 

CODE  2RV4081 

RVS/R — 5 Ταχύτητες 

CODE  2RV4030 

 

RVS1 — 6 Ταχύτητες 

CODE 2RV4059 

RVS/R PLUS — 5 Ταχύτητες 

κατάλληλος για χειρισμό 3 

VITRO 12” ταυτοχρόνος 

CODE 2RV4104 

Διαλέξτε για το VITRO  τον τύπο Ρυθμιστή Στροφών που σας αρμόζει: 
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 Ειδική έκδοση του Vitro κατάλληλο για τοίχο ή παράθυρο, 

για εξαερισμό κατευθείαν προς τα έξω ή μέσω μικρού μήκους 

αεραγωγού. 

 Συμπαγείς διαστάσεις. 

 Τύπος Α με αυτόματη περσίδα και εξωτερική σταθερή γρίλια. 

 Τύπος MGE με εξωτερική περσίδα βαρύτητας. 

 Τύπος MFE με εξωτερική σταθερή γρίλια. 

 Για κάθε τύπο MiniVitro χρησιμοποιούμε είτε τον διακόπτη 

R10 είτε τον RVS. 

 Τα MiniVitro δεν έχουν αξεσουάρ για τον λόγο ότι δεν είναι 

κατάλληλα για διπλά παράθυρα ή διπλούς τοίχους (εν 

αντιθέση με τα Vitro). 

 Τα MiniVitro είναι με διακόπτη On/Off μέσω φωτισμου, και 

κανένας τύπος δεν διαθέτει κορδόνι. 

 For each MiniVitro model use speed controller R10 or RVS. 

 MiniVitro has no accessories as it is not applicable on double 

window or double wall (as the Vitro). 

 MiniVitro is only with ON/OFF via light switch/remote switch 

(no pull cord switch). 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ 

NON-REVERSIBLE 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

2MV1076 MINIVITRO 4/100 A MFE  

2MV1015 MINIVITRO 4/100 MGE  

2MV1232 MINIVITRO 5/120 MGE  

2MV1520 MINIVITRO 6/150 MGE 
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R10—με ποτενσιόμετρο 

(για MINIVITRO) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε 

εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 

RVS—5 ταχύτητες  

(για MINIVITRO) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 



 

116 

 Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας αεραγωγών Ø 100 mm με 

κεντρική έξοδο. 

 Καινοτόμος σχεδιασμός με επίπεδη πρόσοψη και πλευρική 

πρόσληψη. 

 Διατίθεται με κινητήρα EC για έναν τέλειο συνδυασμό στυλ 

και απόδοσης. 

 Παρέχεται με συρόμενο φίλτρο σε ΡΡ που αφαιρείται και 

πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. 

 Παρέχεται με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα). 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2EV1000 ELIX 100 115,43 

2EV1001 ELIX 100 TIMER 136,69 

2EV1002 ELIX 100 COMFORTIMER  160,99 

2EV1007 ELIX 100 PULL CORD  120,49 

2EV1004 ELIX 100 MHY SMART HUMIDITY CONTROL 184,28 

2EV1003 ELIX 100 2-SPEED 159,98 

TIMER  

Χρονοδιακόπτης, ενσωματωμένος 

ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης ρυθμιζόμενας 

από 3 έως 25 λεπτά. 

COMFORTIMER  

Χρονική έκδοση Microchip προσαρμόσιμη από 

3 έως 25 λεπτά με υπέρβαση σε χαμηλή 

ταχύτητα για εξοικονόμηση ενέργειας έως και 

64% σε σύγκριση με μια τυπική έκδοση 

χρονοδιακόπτη.  Η χαμηλή ταχύτητα εγγυάται 

αυξημένη ησυχία και εξοικονόμηση 

ενέργειασ, διατηρώντας παράλληλα μια 

ικανοποιητική απόδοση εξαερισμού.  Έκδοση 

ιδιαίτερα κατάλληλη για ξενοδοχεία, 

νοσοκομεία, ιδιωτικές κατοικίες και για όλες 

εκείνες τις εφαρμογές όπου η ησυχία είναι 

απαραίτητη. 

PULL CORD  

On/Off, τραβήξτε το κορδόνι του διακόπτη. 

MHY SMART HUMIDITY CONTROL  

Παρέχεται με την τελευταία τεχνολογία 

μικροτσίπ.  Λειτουργία αυτόματη και 

προοδευτική αύξηση/μείωση της ταχύτητας 

του κινητήρα σύμφωνα με το ποσοστό του 

R.H. 

2-SPEED  

2 Ταχύτητες, 24ωρη λειτουργία στην 

χαμηλότερη ταχύτητα. 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για ELIX) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για ELIX) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και 

σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 
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ELIX EC 2V 

 Ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας EC 

 Παρέχει συνεχές χαμηλού επιπέδου αερισμό για τον 

έλεγχο της συμπύκνωσης 

 Επιλογή 2 χαμηλών ταχυτήτων κατά την εγκατάσταση 

 Για κάθε οικιακό χώρο με υγρασία 

 Χαμηλά επίπεδα θορύβου και χαμηλό κόστος λειτουργίας 

 Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Εξάγει αέρα απ’ευθείας προς τα έξω ή μέσω μακρύ μήκος 

αγωγού έως 15m). 

 Λειτουργεί συνεχώς με την προεπιλεγμένη επιλογή δύο 

ταχυτήτων (σταθερή κατά την εγκατάσταση). 

 Η ταχύτητα 1 λειτουργεί σε 29 m3/h (8 l/s) 

(εργοστασιακή ρύθμιση) 

 Η ταχύτητα 2 λειτουργεί στα 50 m3/h (14 l/s). 

 Βαλβίδα προστασίας από δονήσεις 

 Η ταχύτητα αυξάνεται στα 100 m3/h (28 l/s) με 

ενσωματωμένο καλώδιο έλξης ή με: 

 Τηλεχειριστήριο/Διακόπτη φωτισμού 

 Απομακρυσμένο αισθητήρα (PIR) 

 Υγροστάτη 

 Εύκολα αφαιρείτε και πλένεται το φίλτρο 

πολυπροπυλένιου. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 

 Εξαιρετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας 

 Χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Shockproof, κέλυφος από υψηλής ποιότητας 

τεχνοπολυμερούς ανθεκτικό στους κραδασμούς  

 Σχεδιασμένο με την τελευταία τεχνολογία αεροδυναμικής 

σήραγγας και προσομοιώσεις CFD. 

 Το προφίλ αυξάνει τη δυναμική ρευστού 

 Επαγωγικός κινητήρας EC με θερμική προστασία 

 43.000 ωρών ζωής του κινητήρα με ρουλεμάν χωρίς 

συντήρηση και με μεγάλης διάρκειας ζωής. 

 Λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 40°C. 

 Διπλή μόνωση—δεν απαιτείται γείωση 

 ΙΡΧ4 (βαθμολογήθηκε Splashproof) μπορεί να εγκατασταθεί 

με ασφάλεια στις Ζώνες Ι και ΙΙ. 

 

 

VERSIONS 

EC 2V DT 

24ωρη λειτουργία στην χαμηλή ταχύτητα (επιλέξιμη μεταξύ 2 

κατά την εγκατάσταση).  Η ταχύτητα αυξάνεται στο μέγιστο 

μέσω του διακόπτη ελέγχου.  Η μέγιστη ταχύτητα παρέχεται με 

χρονοδιακόπτη (ρυθμιζόμενο από 0 έως 30 λεπτά) η οποία 

μπορεί να καθυστερήσει έως δύο λεπτά για να αποφευχθεί η 

περιττή λειτουργία της την νύχτα στην υψηλότερη ταχύτητα.  

(Επιλογή DT, επιλέξιμη κατά την εγκατάσταση.) 

EC 2V HDT 

24ωρη λειτουργία στην χαμηλή ταχύτητα (επιλέξιμη μεταξύ 2 

κατά την εγκατάσταση).  Η ταχύτητα αυξάνεται στο μέγιστο 

αυτόματα ή/και χειροκίνητα. 

 Αυτόματα με υγροστάτη (ρυθμιζόμενο από 40 έως 90% R.H.)  

O ανεμιστήρας επιστρέφει στην χαμηλή ταχύτητα όταν το 

επίπεδο υγρασίας ξεπεράσει το προκαθορισμένο κατώτατο 

όριο και αφού ολοκληρωθεί η προεπιλεγμένη υπέρβαση μέσω 

χρονοδιακόπτη (ρυθμιζόμενο από 0 έως 30 λεπτά). 

 Χειροκίνητα μέσω του διακόπτη ελέγχου (τηλεχειριστήριο ή 

καλώδιο έλξης).  Ο ανεμιστήρας επιστρέφει στη χαμηλή 

ταχύτητα μόλις ολοκληρωθεί η προεπιλεγμένη υπέρβαση 

μέσω χρονοδιακόπτη (ρυθμιζόμενο από 0 έως 30 λεπτά).  Η 

ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη μπορεί να καθυστερήσει 

έως και 2 λεπτά για να αποφευχθεί η περιττή λειτουργία την 

νύχτα στην μεγάλη ταχύτητα.  (Επιλογή DT, επιλέξιμη κατά 

την εγκατάσταση). 

Όλα τα μοντέλα EC (100 2-ταχυτήτων, 2V DT, 2V HDT) είναι  

διαθέσιμα και σε έκδοση SELV, χαμηλής τάσης 12V. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2EV1030 ELIX 100 EC 2V 219,71 

2EV1031 ELIX 100 EC 2V DT 232,88 

2EV1032 ELIX 100 EC 2V HDT 240,98 

2EV1033 ELIX 100 EC 2V LV 12V 334,13 

2EV1034 ELIX 100 EC 2V DT LV 12V 336,15 

2EV1035 ELIX 100 EC 2V HDT LV 12V 345,26 

2V = Δείτε σελ. 111 

DT = Δείτε σελ. 112 

HDT = Δείτε σελ. 112 

LV 12V = SELV, χαμηλής τάσης 12V 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2EP1010 ELPREX 100  222,75 

2EP1014 ELPREX 100 PULL CORD 222,75 

2EP1011 ELPREX 100 T  (TIMER) 243,00 

2EP1012 ELPREX 100 COMFORTIMER 313,88 

2EP1013 ELPREX 100 MHY SMART 324,00 

2EP1015 ELPREX 100 2-SPEED 315,90 

2EP1016 ELPREX 100 HT 2-SPEED 324,00 

 Ισχυρός φυγοκεντρικός 

εξαεριστήρας αεραγωγών Ø 100 

mm με αποκεντρωμένη έξοδο. 

 Καινοτόμος σχεδιασμός με 

επίπεδη πρόσοψη και πλευρική 

πρόσληψη.  Κατάλληλο για 

επιφανειακή ή εντοιχισμένη 

εγκατάσταση (τοποθέτηση σε 

τοίχο ή οροφή). 

 Περίβλημα για εντοιχισμένη 

εγκατάσταση κατόπιν 

αιτήματος. 

 Παρέχεται με φίλτρο σε ΡΡ που 

αφαιρείται και πλένεται στο 

πλυντήριο πιάτων. 

 Παρέχεται με τάμπερ 

αντεπιστροφής (πεταλούδα). 

 

ELPREX 100 COMFORTIMER 

Το ELPREX 100 COMFORTIMER έχει 

συνεχής λειτουργία στην χαμηλή ταχύτητα. 

ELPREX 100 MHY SMART 

Παρέχεται με την τελευταία τεχνολογία 

μικροτσίπ.  Λειτουργία αυτόματη και 

προοδευτική αύξηση/μείωση της ταχύτητας 

του κινητήρα σύμφωνα με το ποσοστό του 

R.H. 

ELPREX 100 2 SPEED 

Το ELPREX 100 2 Ταχύτητες δουλεύει είτε 

στην μικρή είτε στην μεγάλη ταχύτητα, η 

επιλογή μικρής/μεγάλης ταχύτητας γίνεται 

μόνο χειροκίνητα. 

ELPREX 100 HT 2 SPEED 

Το ELPREX 100 HT 2 Ταχύτητες δουλεύει 

συνεχώς στην μικρή ταχύτητα 24 ώρες, αν 

όμως αντιληφθεί υγρασία τότε αυτόματα 

πηγαίνει στην μεγάλη ταχύτητα μέσω ενός 

αισθητήρα υγρασίας που είναι 

τοποθετημένος στο μηχάνημα.  Όταν 

απομακρυνθεί η υγρασία γυρίζει πάλι 

αυτόματα στην μικρή ταχύτητα. 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για ELPREX) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για ELPREX) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε 

εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2FX1000 FLUX 100 G 56,70 

2FX1001 FLUX 100 GT 74,93 

2FX1020 FLUX 100 GHT 139,73 

2FX1029 FLUX 100 G 2-SPEED 95,18 

2FX1039 FLUX 100 G 2-SPEED HT 128,59 

2FX2001 FLUX 250 Ø 100 B/B 136,69 

2FX1061 FLUX 100 SELV 76,95 

2FX1062 FLUX 100 SELV T 105,30 

2FX2003 FLUX 250 T Ø 100 B/B 156,94 

2FX2005 FLUX 250 HT Ø 100 B/B 216,68 

2FX2007 FLUX 250 Ø 120 B/B 141,75 

2FX2009 FLUX 250 T Ø 120 B/B 157,95 

2FX2017 FLUX 250 HT Ø 120 B/B 217,69 

 Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας αεραγωγών με κεντρική 

έξοδο. 

 Δύο μοντέλα, 100 και 250 με Ø 100 και 120mm. 

 Ένδειξη IMQ σε όλες τις εκδόσεις FLUX 100.  

IMQ mark on FLUX 100  (all versions). 

 

G = with Back Draught Shutter 

GT = with Back Draught Shutter (G) and  

        Timer (T) 

GHT = with Back Draught Shutter (G) and  

           Humidistat and Timer (HT) 

SELV = Χαμηλής Τάσης 12V 

SELV T = Χαμηλής Τάσης, Timer 

Β/Β = Motor with Ball Bearings 



 

126 



 

  127 

RVS—5 ταχύτητες  

(για FLUX) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για FLUX) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε 

εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 
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 Κλασικοί φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες αεραγωγών 

σχεδιασμένοι για να ξεπεράσουν την πίεση και την 

αντίσταση που προκαλούνται από τα μεγάλα μήκη 

αεραγωγών. 

 Παρέχεται με ταμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) και με 

αφαιρούμενο φίλτρο. 

 Σήμα IMQ στα μοντέλα RADIA 80 και 130 

 Κατόπιν αιτήματος, τύποι 2V και 2V HT 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

2RA0840 RADIA 80  67,84 

2RA0841 RADIA 80 T 86,06 

2RA0848 RADIA 80 HT 162,00 

2RA0849 RADIA 80  2-SPEED 101,25 

2RA0850 RADIA 80  2-SPEED HT 218,70 

2RA1340 RADIA 130  135,68 

2RA1341 RADIA 130 T 154,91 

2RA1347 RADIA 130 HT 243,00 

2RA1348 RADIA 130 2-SPEED 172,13 

2RA1349 RADIA 130 2-SPEED HT  263,25 

2RA2244 RADIA 220 T 218,70 

2RA2243 RADIA 220 186,30 
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RVS—5 ταχύτητες  

(για RADIA) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για RADIA) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια και σε 

εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 



 

  131 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

1TC2014 TIRAFUMO N  STEEL 1.211,96 

1TC2015 TIRAFUMO NC  COPPER 1.741,50 

 Ιδανικό για την βελτίωση του ρεύματος αέρα των οικιακών 

τζακιών. 

 Κατάλληλο για καμινάδες με τομή max. 150x150mm 

(ισοδύναμο Ø 170mm) και θερμοκρασία αέρα max. 200°C 

σε συνεχή λειτουργία. 

 Εύκολη εγκατάσταση απλά βάζετε την μπρίζα & λειτουργή

(plug & play). 

 Κατασκευασμένο από χάλυβα ή χαλκό με εξαιρετικά 

ανθεκτικό εποξειδικό φινίρισμα. 
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R15—με ποτενσιόμετρο 

(για TIRAFUMO) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός 

ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 800 W  (4 A) 

 Ελάχιστο φορτίο 400 W  (1 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  110 x 100 x 58 mm 

 Βάρος  0,5 kg 

 Τιμή 74,93 €  Επίτοιχος 

       76,95 €  Εντοιχιζόμενος 

 Κωδικός  2RV4111  Επίτοιχος 

              2RV4113  Εντοιχιζόμενος 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΑΙΟΛΙΚΟΥ 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ 

Ø 

ΤΙΜΗ € 

 80  

 100  

 120  

 130  

 140  

5CO1010 150 218,25 

 160  

 180  

5CO1011 200 231,75 

 220  

5CO1012 250 245,25 

5CO1013 300 283,50 

 400 κατόπιν αιτήσεως  

 450 κατόπιν αιτήσεως  

5CO1014 500 κατόπιν αιτήσεως 751,50 

 550 κατόπιν αιτήσεως  

5CO1015 600 κατόπιν αιτήσεως 859,50 

Αιολικοί Εξαεριστήρες Οροφής 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Περιστρεφόμενο αιολικό 

εξαεριστήρα κατάλληλο για καπνό 

και/ή  εξαερισμού αέρα.  Είναι από 

χαλύβδινο φύλλο ποιότητας DX51D, 

κάλυμμα Ζ200 σύμφωνα με το UNI-

EN 10346-10143.  Κοιλιακή 

σύνδεση μεταξύ των στοιχείων και 

μηχανική ζώνη ασφαλείας μεταξύ 

των αθρώσεων.  Η τοποθέτηση του 

περιβλήματος όπου θα 

τοποθετηθούν οι αιολικοί 

ακροδέκτες πρέπει να παρέχεται 

από τον πελάτη και πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν 

κραδασμοί που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την πρόωρη φθορά 

των υλικών. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 Πρώτη ύλη: 

Γαλβανισμένο χάλυβα, ποιότητα 

DX51D, κάλυμμα Ζ200 σύμφωνα 

με το UNI-EN 10346-10143. 

 Τύπος σύνδεσης: 

Κοιλιακό. 

 Τύπος συνδέσμου: 

Σφιγκτήρας ασφάλισης. 

 Πεδίο εφαρμογής: 

Τερματικό για συστήματα 

εξαερισμού καπνού ή αέρα που 

παράγονται από εξοπλισμό που 

τροφοδοτείται από υγρά, στερεά, 

ή αέρια καύσιμα ή από συστήματα 

απομάκρυνσης αέρα.  

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 

Οι τύποι  Ø 400, 450, 500, 550, 

600. 
 

GENERAL DESCRIPTION 

Rotating wind terminal suitable for 

smoke and/or air evacuation in 

single-walled galvanized steel 

sheet, DX51D quality, cover Z200 

according to UNI-EN 10346-10143.  

Bell mouth junction between the 

elements and mechanical safety 

band between the joints.  The 

mounting of the housing where the 

wind terminals will be inserted 

must be provided by the customer 

and must ensure no vibrations that 

could impair the premature deterio-

ration of materials. 

 

CONSTRUCTION 

 Raw material: 

Galvanized Steel, DX51D quality, 

cover Z200 according to UNI-EN 

10346-10143. 

 Plug-in type: 

Bell mouth. 

 Junction type: 

Locking clamp. 

 Field of application: 

Ending accessory for evacuation 

systems of smoke or air gener-

ated by equipment powered by 

liquid, solid or gaseous fuels or by 

air expulsion systems.  

 

UPON REQUEST 

Diameters 400, 450, 500, 550, 

600. 
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ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

ΟΦΕΛΗ 

Οι αεροκουρτίνες τίθενται σε λειτουργία για να επιτευχθεί 

μια αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας, διατηρώντας 

τον ζεστό ή τον δροσερό αέρα μέσα σε εμπορικούς και 

μη χώρους, και συμβάλλουν στην αύξηση της υγιεινής 

του εσωτερικού χώρου χωρίς να επιτρέπουν την είσοδο 

σε καυσαέρια, δυσάρεστες οσμές, σκόνη, γύρη και 

έντομα. 

Οι αεροκουρτίνες επιτρέπουν τη δημιουργία ενός 

αόρατου κάθετου τοίχου αέρα μεταξύ του εσωτερικού 

χώρου (είτε είναι θερμαινόμενος είτε κλιματιζόμενος)  και 

του εξωτερικού χώρου, χωρίς να περιορίζεται η 

πρόσβαση ατόμων ή οχημάτων.  Ανάλογα με την εποχή, 

ο αέρας αναμειγνύεται σε διαφορετικές θερμοκρασίες 

(εσωτερική θερμοκρασία με εξωτερική θερμοκρασία) και 

σε διαφορετική ταχύτητα του αέρα της αεροκουρτίνας (η 

αεροκουρτίνα έχει δύο ταχύτητες) προκειμένου, να 

επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες για τους ανθρώπους, 

και για την όσο δυνατή εξοικονόμηση ενέργιας.  

Για τον λόγο αυτό οι αεροκουρτίνες είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλες για χρήση σε εμπορικές τοποθεσίες, όπως 

πολυκαταστήματα, μπαρ, καταστήματα που βρίσκονται 

είτε μέσα είτε έξω από εμπορικά κέντρα. Επίσης σε 

χώρους όπου ο χρόνος/συχνότητα που ανοίγουν οι 

πόρτες είναι ιδιαίτερα σημαντικός, για τα συστήματα 

εσωτερικού κλιματισμού (ρεσεψιόν, αποθήκες, 

γυμναστήρια). 

Η προστασία που προσφέρουν οι αεροκουρτίνες στο 

εσωτερικό περιβάλλον επιτρέπει στους πελάτες να 

εισέρχονται και να εξέρχονται κατά βούληση, χωρίς να 

παρεμποδίζεται η διαδρομή τους, και  μεγιστοποιούν την 

ορατότητα του εσωτερικού χώρου.  (Βλέποντας ο 

πελάτης την ανοιχτή πόρτα σκέπτεται το μαγαζι 

Διατηρώντας ταυτόχρονα την επιθυμητή θερμοκρασία 

του εσωτερικό χώρο.  (Την άνεση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος.) 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι αεροκουρτίνες τοποθετούνται σε κτήρια όπου οι πόρτες εισόδου 

ανοίγουν και κλείνουν συνεχώς.  Είναι χρήσιμες για να εμποδίζουν 

την εισροή ανεπιθύμητου κρύου εξωτερικού αέρα κατά την διάρκεια 

της χειμερινής περιόδου και να προστατεύονται οι εσωτερικοί χώροι 

από το θερμό αέρα που εισέρχεται κατά τη θερινή περίοδο.  Στην 

πραγματικότητα, (εάν δεν υπάρχουν αεροκουρτίνες) λόγω της 

διαφοράς θερμοκρασίας που παράγεται, υπάρχει προοδευτική 

απώλεια ισχύος στο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, καθώς και 

αξιοσημείωτες ανισορροπίες υγρασίας και δυσφορία για το κοινό, 

γεγονός που μειώνει τον χρόνο παραμονής του πελάτη στον χώρο. 

Επιπλέον, σε εμπορικούς χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα 

πελατών, η ύπαρξη παραδοσιακών θυρών εισόδου μπορεί να 

αποτελέσει ένα ψυχολογικό εμπόδιο για τους πελάτες, το οποίο, 

ψυχολογικό εμπόδιο προφανός επιθυμούν να αποφύγουν οι 

επιχειρήσεις (όπως πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, μπαρ, 

εστιατόρια, μπουτίκ). 

 
 

Οι αεροκουρτίνες MAICO ITALIA—ELICENT είναι το πιο καινοτόμο 

και εύκολο στην εγκατάσταση προϊόν στην αγορά, είναι το προιόν 

που δημιουργεί ευεξία στους ανθρώπους, μειώνοντας δραστικά 

την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση/ψυξη, παράλληλα δε 

διατηρεί  την ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο (δεν 

μπαίνουν καυσαέρια, δυσάρεστες οσμές, σκόνη, γύρη, έντομα, 

κλπ.) 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 3 μεγέθη, μήκος 90, 120, ή 150 cm 

 Ταχύτητα αέρα 14,5 m/s 

 Εγκατάσταση σε ύψος 3 - 3,5 m 

 2 ταχύτητες με ένδειξη λυχνίας (LED) 

 Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο. 

 Μονοφασική τροφοδοσία. 

 Ανοξείδωτο ατσάλι και μεταλλικό περίβλημα με εποξική βαφή. 

 Ο προσανατολισμός της ροής του αέρα γίνεται μέσω εκτροπέων. 

 Η αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αεροκουρτίνας 

γίνεται με την μαγνητική επαφή της πόρτας (παρέχεται ως 

εξάρτημα). 

 Υψηλή απόδοση και αθόρυβη λειτουργία. 

 Εύκολη εγκατάσταση χάρη στον βραχίονα στερέωσης 

(συμπεριλαμβάνεται). 

 Η από πάνω πλευρά της εισόδου επιτρέπει την εγκατάσταση με 

ελάχιστη απόσταση 30 cm από την οροφή. 

 Παρέχεται με καλώδιο σύνδεσης και φις (τύπου L, 3 πόλοι, 10A) 

     ΤΙΜΗ €                                                    560,16                 635,71                  803,93                  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΜΗ € 

2CM0000 MAGNETIC MICROSWITCH FOR DOOR APPLICATION 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 

18,23 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 3 μεγέθη, μήκος 90, 120, ή 150 cm 

 Ταχύτητα αέρα 11 m/s 

 Εγκατάσταση σε ύψος 2,3 - 3 m 

 2 ταχύτητες με ένδειξη λυχνίας (LED) 

 Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο. 

 Μονοφασική τροφοδοσία. 

 Ανοξείδωτο ατσάλι και μεταλλικό περίβλημα με εποξική βαφή. 

 Ο προσανατολισμός της ροής του αέρα γίνεται μέσω εκτροπέων. 

 Η αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αεροκουρτίνας 

γίνεται με την μαγνητική επαφή της πόρτας (παρέχεται ως 

εξάρτημα). 

 Υψηλή απόδοση και αθόρυβη λειτουργία. 

 Εύκολη εγκατάσταση χάριν στον βραχίονα στερέωσης 

(συμπεριλαμβάνεται). 

 Η μπροστινή πλευρά της εισόδου επιτρέπει την εγκατάσταση 

κοντά στην οροφή. 

 Παρέχεται με καλώδιο σύνδεσης και φις (τύπου L, 3 πόλοι, 10A) 

     ΤΙΜΗ €                                                    437,54                 519,01                  636,54                  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΜΗ € 

2CM0000 MAGNETIC MICROSWITCH FOR DOOR APPLICATION 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 

18,23 
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Πλήρης σειρά ασφαλών και εύχρηστων 

ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης 

σχεδιασμένες για να καλύπτουν 

οποιεσδήποτε οικιακές και βιομηχανικές 

απαιτήσεις, ως κύριο η βοηθητικό σύστημα 

θέρμανσης. 

ΑΡΧΗ 

Η θερμοκρασία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που 

καθορίζουν την ευημερία του ανθρώπου σε περιορισμένους χώρους.  

Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν περέχετσι ή δεν 

απαιτείται ένα μόνιμο σύστημα θέρμανσης, λόγοω του τύπου και της 

συχνότητας χρήσης του δωματίου.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι 

απαραίτητο να εξασφαλιστεί η θερμική άνεση των ανθρώπων με 

ευέλικτα συστήματα θέρμανσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

οποιαδήποτε τοποθεσία και/ή ανά πάσα στιγμή, οικιακή ή βιομηχανική. 

ΟΦΕΛΗ 

Η ηλεκτρική θέρμανση πληροί αυτή την απαίτηση και έχει επίσης το 

σημαντικό πλεονέκτημα ότι δεν έχει ως αποτέλεσμα εκπομπές αερίων, 

ιδιαίτερα διοξειδίου του άνθρακα.  Είναι τεχνικά απλούστερο από τη 

θέρμανση του φυσικού αερίου και εύκολα προσφέρεται για αυτόματη 

διαχείριση και τα έξοδα λειτουργίας για ηλεκτρική θέρμανση είναι 

σημαντικά χαμηλά. 

Από την άποψη του αστικού περιβάλλοντος, για την ασφάλεια, την 

ευελιξία και την άνεση δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να 

ζεσταίνεστε με ηλεκτρική ενέργεια:  χωρίς καπνούς, χωρίς κίνδυνο 

έκρηξης ή τοξικών αερίων, χωρίς ανάγκης συντήρησης, πολύ γρήγορη 

εγκατάσταση, για να ρυθμίσετε την θέρμανση με ακρίβεια σε χρόνο και 

χώρο: 

Τα βιομηχανικά θερμαντικά VOLCANO R και PRO και τα οικιακά 

θερμαντικά της σειράς CALDO της Maico Italia—Elicent, δημιουργούν  

θερμότητα γρήγορα και δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση.  

Μεταφέρονται εύκολα και μπορούν να ρυθμιστούν/προγραμματιστούν. 

Οι υπέρυθροι λαμπτήρες της σειράς CALDO της Maico Italia—Elicent 

μεταδίδουν θερμότητα ομοιόμορφα στο περιβάλλλον, διατηρώντας τη 

σχετική υγρασία σταθερή σε όλο το περιβάλλον, προωθώντας έτσι τη 

θερμική ευεξία.  Όλα αυτά σε λίγα λεπτά, χωρίς θόρυβο και προφανώς 

με  λίγη ακτινοβολία.  Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

πιό ευχάριστη θέρμανση στην σχετικά χαμηλή θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, και με εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ                      ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΟΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ΣΕ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 22°C): 

Βρείτε τον όγκο του δωματίου και 

πολλαπλασιάστε την με την τιμή που 

αναγράφεται στο παρακάτω γράφημα. 

Παράδειγμα:   

Διαστάσεις δωματίου 5x4x3m = 60m3 

Εξωτερική θερμοκρασία –5°C 

Απαραίτητη ηλεκτρική ισχύς:  

45W/m3 x 60m3 = 2.700W 

Το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό καθώς 

δεν λαμβάνει υπόψη τη μόνωση και τη 

θέση του δωματίου. 

Για αερόθερμα, επιλέξτε πάντα ένα 

μοντέλο με ανώτερη ισχύ. 

Η τελική ρύθμιση της θερμοκρασίας 

πρέπει να γίνει με τον θερμοστάτη 

περιβάλλοντος, ο οποίος τροφοδοτείται 

με κάθε ανεμιστήρα. 

Σε περίπτωση ασυνεχούς λειτουργίας, 

να προτιμάτε την επιλογή θερμαντήρα 

με υποβοήθηση ανεμιστήρα (TCV). 

       ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
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Αντιψυκτική θερμάστρα για τοποθέτηση σε τοίχο 
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 
Με διπλή μόνωση 
Παρέχεται με βύσμα Schuko 
Με θωρακισμένη αντίσταση 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Συμπαγής & περιστρεφόμενο αερόθερμο 24ωρο προγραμματισμό—με διαστήματα 30λεπτών 

Διακόπτης 4-θέσεων: Off / κρύος αέρας / ζεστός αέρας 1000W / πολύ ζεστός αέρας 2000W 

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 

Περίβλημα από πλαστικό αυτοκατάσβεσης υλικό 

Με διπλή μόνωση 

Προστασία ΙΡ21 

Θερμαίνει χώρο 20m3 

    Οικιακού Τύπου 

    Οικιακού Τύπου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4TC0502 CALDO 500 112,27 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4CB2000 CALDO BAGNO 2000 TP 151,47 
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    Οικιακού Τύπου 

    Οικιακού Τύπου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4CL1501 CALDO LAMP 1500 GOLD 368,55 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4CL1502 CALDO LAMP 1500  113,40 

Θερμάστρα για τοποθέτηση σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο  
Αντίσταση αλογόνου 1500W 
Από αλουμίνιο 
Διακόπτης On/Off με κορδόνι 
Παρέχεται με κιτ για στερέωσης στον τοίχο 
Με προστασία ΙΡ55  Θερμαίνει χώρο 15m3 

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Θερμάστρα για τοποθέτηση σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο  
3 υπέρυθρα ακτινοβολίας quartz των 1500W  (500+500+500W) 
Διακόπτης επιλογών με κορδόνι 
Παρέχεται με κιτ για στερέωσης στον τοίχο προσφέροντας 4 προσανατολισμούς 
Από χάλυβα, το μπροστινό κάλυμμα σε ασημί χρώμα 
Με προστασία ΙΡ24 
Θερμαίνει χώρο 18m3 
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    Οικιακού Τύπου 

    Οικιακού Τύπου 

Θερμαντήρας Θερμοπομπός  

Με ηλεκτρονικό χειριστήριο και 
τηλεχειριστήριο για τη διαχείριση της 

λειτουργίας αναμονής και του επιπέδου 

θέρμανσης (3 ρυθμίσεις:  Eco 750W / 

Comfort 1250W / Rapid 2000W) 

Με λειτουργία αντιψυκτικής 

Ρύθμιση θερμοκρασίας 5~37°C 

Προγραμματιζόμενο χρονόμετρο έως 15 ώρες. 

Λειτουρία Turbo για να κατευθύνει τη ροή 

θερμότητας. 

Οπίσθιο φωτισμό με μπλε χρώμα που 

δείχνει τις επιλεγμένες λειτουργίες και τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Διακόπτης σταθερότητας συσκευής σπό πέσιμο 

Ενσωματωμένες πλευρικές λαβές 

Σε  βαμμένο χάλυβα 

Με διπλή μόνωση 

Προστασία ΙΡ20 

Θερμαίνει χώρο 20m3 

Θερμαντήρας Θερμοπομπός  

Τύπος CALDO TURBO παρέχεται με 

μπροστινή γρίλια για κατέυθυνει την ροή 

θερμότητας προς τα εμπρός 

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Με λειτουργία αντιψυκτικής 

Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο (παρέχεται το 
κιτ τοποθέτησης τοίχου) 

Σε  βαμμένο χάλυβα 

Με διπλή μόνωση 

Προστασία ΙΡ20 

Θερμαίνει χώρο 20m3 

CALDO 2000 

ένας τύπος με 3 ρυθμίσεις θέρμανσης: 

750 / 1250 / 2000W 

CALDO TURBO 

τρεις τύποι με 3 ρυθμίσεις θερμανσης: 

Caldo Turbo 1000:  350 /   650 / 1000W 

Caldo Turbo 1500:  500 / 1000 / 1500W 

Caldo Turbo 2000:  750 / 1250 / 2000W 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  Συμπεριλαμβάνεται Τηλεχειριστήριο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4TC2004 CALDO TURBO 2000 TECH 256,37 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4TC2005 CALDO 2000 122,31 

4TC1002 CALDO TURBO 1000 133,65 

4TC1504 CALDO TURBO 1500 135,68 

4TC2006 CALDO TURBO 2000 139,73 

Το CALDO TURBO 2000 TECH έχει ανεμιστήρα.  

Ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται είτε με τον διακόπτη 

ON/OFF είτε με τον θερμοστάτη περιβάλλοντος που 

διαθέτει.  Οι κύριες λειτουργίες ρυθμίζονται από την 

οθόνη μπροστά ή από το τηλεχειριστήριο.  Ο 

ανεμιστήρας δουλεύει και με τους δύο τροπους: 

αυτόματα ή χειροκίνητα. 

Το CALDO TURBO έχει ανεμιστήρα ο οποίος 

ενεργοποιείται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με 

ένα θερμοστάτη που διαθέτει. 

Το CALDO 2000 δεν έχει ανεμιστήρα.  
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    Βιομηχανικού Τύπου 

    Βιομηχανικού Τύπου 

Ξήρανση του τοίχου 

   υπό κατασκευή 

Συνεργείο 

 Θερμαντήρες ιδανικά κατάλληλοι για 

θέρμανση μικρών και μεσαίων βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων 

 2 τύποι:  3,3 ή 5 kW 

 Κατασκευασμένο σε τραχύ χαλύβδινο 

περίβλημα με ισχυρές χειρολαβές με μόνωση 
ασφαλείας 

 Ενσωματωμένα θερμαντικά στοιχεία από 

ανοξείδωτο χάλυβα που είναι πολύ μονωμένα 

από το περίβλημα  

 Παρέχεται με θερμοστάτη ασφαλείας που 

προστατεύει από υπερθέρμανση και 
εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

πυρκαγίας 

 Παρέχεται με θερμοστάτη δωματίου για τη 

διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας 

 Επιλογή επιρροής θέρμανσης, μεταξύ 1/2 

και 1/1 μέσω του διακόπτη επιλογέα 

 Ο τύπος 5kW είναι εφοδιασμένο με βύσμα 

CEE  16A, 5 πόλων, προστασία ΙΡ44.  Ο 

τύπος 3kW είναι εφοδιασμένο με βύσμα 
schuko 16A, προστασία ΙΡ44. 

Ξήρανση του τοίχου 

   υπό κατασκευή 

Συνεργείο 

 Θερμαντήρες ιδανικά κατάλληλοι για θέρμανση μεσαίου μεγέθους βιομηχανικών χωρών 

 2 τύποι:  6  ή 9 kW 

 Πολύ συμπαγής και μοναδική διάσταση και για τους δύο τύπους. 

 Περίβλημα από φύλλο ατσάλι 

 Με λειτουργίες καθυστέρησης εκκίνησης και καθυστέρησης παύσης λειτουργίας που 

ρυθμίζονται στον πίνακα (panel) 

 Με μηχανισμό ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη εκκίνηση του ανεμιστήρα που βοηθάει 

για ορισμένο χρονικό διάστημα τη μείωση της θερμοκρασίας, έτσι μειώνοντας τη 

θερμοκρασία στα ηλεκτρικά θερμαντικά. 

 Με βύσμα CEE 16A, 5 πόλων, προστασία ΙΡ44. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4TV3011 VOLCANO R  3300W 271,35 

4TV5011 VOLCANO R  5000W 453,60 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4TV6011 VOLCANO PRO  6000W 810,00 

4TV9011 VOLCANO PRO  9000W 972,00 
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ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΙΚΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 

Ο εξαερισμός είναι μια απλή 

απάντηση στην ανάγκη 

εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

Απλό και βολικό το χειμώνα, όπως και το 

καλοκαίρι. 

 

Χειμώνα 

Σε θερμαινόμενους χώρους ο θερμός αέρας, ο οποίος 

είναι ελαφρύτερος από τον κρύο αέρα, τείνει να 

συσσωρεύεται στις υψηλές περιοχές ως συνέπεια του 

αποτελέσματος της μεταφοράς θερμού αέρα. 

Οι άνεμιστήρες οροφής επιτρέπουν τη 

αποδιαστρωμάτωση του θερμού αέρα που 

συσσωρεύεται στις ψηλές περιοχές του δωματίου και 

την ομοιόμορφη κατανομή του, με αποτέλεσμα την 

αποτελεσματική θερμική αποκατάσταση. 

 

Καλοκαίρι 

Οι εκπομπές αερίων που συνδέονται με τη μεγάλη 

ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουν τα συστήματα 

κλιματισμού απαιτούν μια πιο προσεκτική και 

συνειδητή στάση απέναντι στο περιβάλλον. 

Δεν είναι μόνο η μείωση της θερμοκρασίας που βοηθά 

στην ψύξη του δωματίου αλλά βοηθά και για καλή 

κυκλοφορία του αέρα:  ένας ανεμιστήρας οροφής που 

τρέχει με χαμηλή ταχύτητα αυξάνει την αίσθηση 

φρεσκάδας, καθιστά τον αέρα πιο αναπνευσιμο και 

μειώνει το κόστος ενέργειας που προκύπτει από την 

υπερβολική χρήση του κλιματισμού. 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το χειμώνα, σε θερμό περιβάλλον, ο λιγότερο πυκνός θερμός αέρας τείνει να 

συσσωρεύτεται στις ανώτερες περιοχές λόγω της μεταφοράς, ενώ το καλοκαίρι 

οι εκπομπές αερίων που συνδέονται με τις μεγάλες ποοσότητες ενέργειας που 

καταναλώνουν τα συστήματα κλιματισμού απαιτούν μια πιο προσεκτική και 

συνειδητή στάση απέναντη στο περιβάλλον. 

ΟΦΕΛΗ 

Οι ανεμιστήρες οροφής είναι μια εξαιρετική λύση για περιβάλλον ψύξης και 

θέρμανσης.  Το χειμώνα οι ανεμιστήρες που είναι εγκατεστημένοι στην οροφή 

είναι σε θέση να καταστρέψουν τον θερμό αέρα που συσσωρεύεται στις 

ανώτερες περιοχές του δωματίου και να το διανέμουν ομοιογενώς με 

επακόλουθη ανάκτηση ενέργειας. 

Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο η μείωση της θερμοκρασίας που συμβάλλει στην 

ψύξη αλλά και η βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα:  ο ανεμιστήρας οροφής που 

περιστρέφεται σε χαμηλές ταχύτητες αυξάνει την αίσθηση της δροσιάς, καθιστά 

τον αέρα πιο αναπνεύσιμο, και μειώνει το κόστος ενέργειας που προκύπτει από 

την υπερβολική χρήση του συστήματος κλιματισμού. 

Σε αντίθεση με τα κλιματιστικά, ο ανεμιστήρας οροφής δεν μεταβάλλει τη 

θερμοκρασία και την υγρασία που υπάρχουν στο περιβάλλον, και αν 

χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό, καθιστά δυνατή την εκπλήρωση του δυναμικού 

ψύξης, επιτρέποντας την ενεργοποίηση του συστήματος για μικρότερο χρονικό 

διάστημα και κατά συνέπεια τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

Είναι επομένως μια απλή λύση στην απαίτηση εξοικονόμησης ενέργειας σε 

δωμάτια, βιομηχανικά ή αθλητικά περιβάλλοντα και σε εμπορικούς χώρους: 

Οι ανεμιστήρες ανάδευσης (αποδιαστρωμάτωσης) ΜΡ800 και οι 

αναστρέψιμοι ανεμιστήρες οροφής POLAR από την Maico Italia-Elicent 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις λειτουργικότητας και είναι εξαιρετικά 

εύκολο να εγκατασταθούν. 

 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (άμεσος εξαερισμός) ΧΕΙΜΩΝΑΣ (έμμεσος εξαερισμός) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

7MP0001 MP 800 M  (Μονοφασικό) 2.020,95 

7MP0000 MP 800 T  (Τριφασικό) 2.014,88 

 Μονοφασικοί (230V) ή τριφασικοί (400V) κινητήρες. 

 Παρέχεται με αλυσίδες για στερέωσης στην οροφή. 

 Ιδανικό για μεγάλους θερμαινόμενους χώρους. 

 Κάθε μονάδα καλύπτει έκταση 200 m2. 

 Εύκολη εγκατάσταση. 

RVM—Single-Phase Self Transformer 

Speed Regulator 1,5 A 

Ρυθμιστής 5-Ταχυτήτων (για MP800 M) 

 Κατάλληλο για μονοφασικό ασύχρονο μοτέρ 

 Τάση 230V-1Ph-50/60Hz 

 Διακόπτης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία 

 Προστασία IP55 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Διαστάσεις  166 x 142 x 66 mm 

 Βάρος  2,5 kg 

 Τιμή 319,65€  

 Κωδικός 2RV4052 

RVT—Three Phase Self Transformer 

Speed Regulator 2 A 

Ρυθμιστής 5-Ταχυτήτων (για MP800 T) 

 Κατάλληλο για τριφασικό ασύχρονο μοτέρ 

 Τάση 400V-3Ph-50/60Hz 

 Με λυχνία ένδειξης λειτουργίας 

 Προστασία IP54 

 Μέγιστο φορτίο 2,0 A 

 Διαστάσεις  255 x 190 x 110 mm 

 Βάρος  7,5 kg 

 Τιμή 1.037,63€  

 Κωδικός 1RV1000 
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Κόκκινη ροή του αέρα: 

Χειμώνας—έμμεσος αερισμός 

Μπλέ ροή του αέρα: 

Καλοκαίρη—άμεσος αερισμός 

in 

Ανεμιστήρας Οροφής 
Αναστρεπτός 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

3EL3000 POLAR EVOLUTION 90 192,38 

3EL3050 POLAR EVOLUTION 120 212,63 

3EL3100 POLAR EVOLUTION 140 222,75 

3EL3150 POLAR EVOLUTION 150 232,88 

Αναστρέψιμοι Ανεμιστήρες Οροφής  

Οι ανεμιστήρες οροφής είναι μια εξαιρετική λύση για περιβάλλον 

ψύξης και θέρμανσης:   

Το χειμώνα οι ανεμιστήρες που είναι εγκατεστημένοι στην οροφή 

είναι σε θέση να καταστρέψουν τον θερμό αέρα που συσσωρεύεται 

στις ανώτερες περιοχές του δωματίου και να το διανέμουν 

ομοιογενώς με επακόλουθη ανάκτηση ενέργειας. 

Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο η μείωση της θερμοκρασίας που 

συμβάλλει στην ψύξη αλλά και η βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα:   

ο ανεμιστήρας οροφής που περιστρέφεται σε χαμηλές ταχύτητες 

αυξάνει την αίσθηση της δροσιάς, καθιστά τον αέρα πιο αναπνεύσιμο, 

και μειώνει το κόστος ενέργειας που προκύπτει από την υπερβολική 

χρήση του συστήματος κλιματισμού. 

The reversibility is manually activated 

by a switch on the cap, of course you 

have to reverse it twice/year 

Για να αναστρέψουμε την ροή του αέρα του 

ανεμιστήρα οροφής από καλοκαίρη σε 

χειμώνα και αντιστρόφως επεμβαίνουμε στο 

διακόπτη που βρίσκετε στο καπάκι του 

ανεμιστήρα οροφής.  Αυτο γίνεται δύο 

φορές το χρόνο, και μόνο εάν δεν έχουμε 

διακόπτη τοίχου. 
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RVS/L—5 ταχύτητες 

(για POLAR EVOLUTION) 

 ρυθμιστής 5-ταχύτητών 

 Διακόπτης ON/OFF και διακόπτης φωτός 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 0,5 A 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Τιμή 62,37 €  

 Κωδικός 2RV4095 

RVS PLUS EVO—5 ταχύτητες 

(για πάνω από ένα POLAR EVOLUTION) 

 ρυθμιστής 5-ταχυτήτων 

 Διακόπτης ON/OFF  

 Ρυθμίζει έως 4 μονάδες POLAR 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Διαστάσεις  158 x 118 x 76 mm 

 Τιμή 210,60 €  

 Κωδικός 2RV4108 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΜΗ € 

2ST1066   LIGHT KIT  44,55  

2SL0012 POLAR INFRARED RECEIVER 222,75 

2SL0025 POLAR INFRARED REMOTE CONTROLLER 72,90 

2SL0032 POLAR RECEIVER & REMOTE CONTROLLER KIT 303,75 

2RV4095 RVS/L  62,37 

2AS0012 30 cm (12”) SHAFT/ROD  13,37 

 43 cm (17”) SHAFT/ROD  

2AS0025 90 cm (35”) SHAFT/ROD  46,58 

2RV4108 RVS PLUS EVO 210,60 

Αναστρεπτός 
Ανεμιστήρας Οροφής 

The reversibility is manually 

activated by a switch on the 

cap, of course you have to re-

verse it twice/year 

Για να αναστρέψουμε την ροή του 

αέρα του ανεμιστήρα οροφής από 

καλοκαίρη σε χειμώνα και 

αντιστρόφως επεμβαίνουμε στο 

διακόπτη που βρίσκετε στο καπάκι 

του ανεμιστήρα οροφής.  Αυτο 

γίνεται δύο φορές το χρόνο. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι εξαεριστήρες της σειράς QCS είναι κατάλληλα για 
τοποθέτηση σε τοίχο ή πάνελ, για εξαερισμό χώρων, 
γραφείων, εργαστηρίων, καταστημάτων κλπ.  Είναι 
διαθέσιμο σε 4 μοντέλα, το κύριο χαρακτηριστικό αυτής 
της σειράς είναι η ανταγωνιστική τιμή.  Είναι κατάλληλο 
για μεταφορά καθαρού αέρα σε εύρος θερμοκρασιών –
10°C +40°C. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 Στήριγμα πλαισίου σε ελκυσμένο φύλλο χάλυβα, με 

κώνο εισόδου ευρείας ακτίνας, εποξειδικής 
επικάλυψης. 

 Πτερωτή σε ελικοειδές αλουμίνιο, κατάλληλα 

σχεδιασμένο ώστε να παρέχει τη μέγιστη απόδοση. 

 Εκτέλεση 5 (κινητήρας/πτερωτής άμεσης ζεύξης).  Η 

ροή του αέρα από τον κινητήρα προς την πτερωτή. 

 Προστατευτικό στην είσοδο αέρος από βαμμένο 

χάλυβα, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους 
κανονισμούς UNI 12499 και ανθεκτικό στις καιρικές 
συνθήκες. 

 Θωρακισμένος κινητήρας πόλων, μονοφασικός ΙΡ20, 

κλάση Β, με καλώδιο τροφοδοσίας και 
ενσωματωμένη θερμική προστασία.  Service S1 
(συνεχής λειτουργία σε σταθερό φορτίο). 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 Περσίδες Βαρύτητος (S) 

 Διάμετρος κατασκευασμένος από εποξικό βαμμένο 

χαλύβδινο φύλλο (D). 

 Πλευρικό προστατευτικό κάλυμμα πτερωτής 

σύμφωνα με τους κανόνες UNI ISO 12499 και 
προστατευμένο από ατμοσφαιρικούς παράγοντες (R). 

Ρυθμιστές Στροφών στην επόμενη σελίδα 

Ζητήστε τις Ηλεκτρολογικές Συνδέσης 

Next Page 

Μικρής Παροχής Αξονικοί Εξαεριστήρες Εντός Πλαισίου 

Η σειρά δεν επηρεάζεται από την Οδηγία ErP Directive 

2009/125/CE και άλλους κανονισμούς. 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Οι μετρήσεις της απόδοσης του αέρα γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 5801 / AMCA 210 με πυκνότητα του αέρα με ειδικό βάρος 1,2 kg/m3. Τροφοδοσία 230V/1Ph/50Hz 

Lp:  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου, σε ημισφαιρικό πολλαπλασιασμό, κατηγορία μέτρησης C σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ ISO 13349, στο σημείο μέγιστης απόδοσης, σε απόσταση 3 μέτρων από την πλευρά εισόδου (μόνο για συκγριτικούς σκοπούς). 

Lw:  Επίπεδο ηχητικής στάθμης που λαμβάνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 3746.  Ανοχή +/- 3 dB(A). 

Κωδικός 
   Τύπος    Μοντέλο 

 Στάθμη Θορύβου 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΤΙΜΗ € 

1QC2078 QCS 200 M 187,19 

1QC2594 QCS 250 M 205,30 

1QC3228 QCS 300 M 235,43 

1QC3619 QCS 350 M 325,96 
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  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  ΤΥΠΟΣ 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για QCS 200/250/300/350) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός 

ρυθμιστής ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή 

τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των 

αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του 

ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Διακόπτης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 53,58 €   

 DYNAIR Κωδικός 2RV4133 

RVS — Single-Phase Self Transformer  

Speed Regulator 0,5 A 

(για QCS 200/250/300) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V-1Ph-50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 90,84 €  

 DYNAIR Κωδικός 2RV4056 

RVM—Single-Phase Self Transformer 

Speed Regulator 1,5 A 

Ρυθμιστής 5-Ταχυτήτων (για QCS 350) 

 Κατάλληλο για μονοφασικό ασύχρονο 

μοτέρ 

 Τάση 230V-1Ph-50/60Hz 

 Διακόπτης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία 

 Προστασία IP55 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Διαστάσεις  166 x 142 x 66 mm 

 Βάρος  2,5 kg 

 Τιμή 319,65€  

 DYNAIR Κωδικός 2RV4052 

   ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ   /   SPEED REGULATORS 
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Υψηλής Παροχής Αξονικοί Εξαεριστήρες Εντός Πλαισίου 

Συμμόρφωμένα στην Οδηγία ErP Directive και EU 

327/2011 (FAN) και Κατήγορία Μέτρησοις C, 

Κατήγορία Αποδοτικότητας Static σύμφωνα με EN ISO 

5801 / AMCA 210. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι εξαεριστήρες της σειράς QCL είναι κατάλληλα για 
τοποθέτηση σε τοίχο ή πάνελ, για εξαερισμό χώρων, 
οικίων, εμπορικών χώρων, και βιομηχανικών χώρων, 
όπου απαιτούνται μικρών διαστάσεων εξαεριστήρων ή 
ρυθμιζόμενες επιδόσεις. Είναι διαθέσιμο σε 10 
μοντέλα, με πτερωτή διαστάσεων από 200 έως 
710mm. Είναι σχεδιασμένα για καθαρό αέρα σε εύρος 
θερμοκρασίας από –25°C έως +60°C.  το κύριο 
χαρακτηριστικό αυτής της σειράς είναι η ανταγωνιστική 
τιμή.  Είναι κατάλληλο για μεταφορά καθαρού αέρα σε 
εύρος θερμοκρασιών –10°C +40°C.   
Ο βελτιστοποιημένος κώνος εισόδου μαζί με το βιονικό 
προφίλ των λεπίδων της πτερωτής μειώνουν το 
επίπεδο θορύβου και αυξάνουν την αιολική και 
ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με τον κανονισμό EU 
327/2011. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 Στήριγμα πλαισίου σε ελκυσμένο φύλλο χάλυβα, με 

κώνο εισόδου ευρείας ακτίνας. Μοντέλα 63 και 71 
με στήριγμα πλαισίου σε ελκυσμένο φύλλο χάλυβα 
με κώνο εισόδου ευρείας ακτίνας εποξειδικής 
επικάλυψης. 

 Πτερωτή ελικοειδές  με σχήμα δρεπανοειδούς σε 

λεπίδες βιονικής ανεύρεσης σε τεχνοπολυμερές 
(200-400) ή σε κράμα χυτού αλουμινίου (450-710) 
απευθείας συνδεδεμένο με τον ρότορα του 
κινητήρα. 

 Εκτέλεση 5 (πτερωτή απ’ευθείας συνδεδεμένη με 

τον άξονα του κινητήρα).  Η ροή του αέρα από τον 
κινητήρα προς την πτερωτή. 

 Προστατευτικό κάλυμμα είσοδο σε χαλύβδινη 

ράβδο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 12499.  
Μοντέλα 200, 250, 630, και 710 με λειτουργία 
προστασίας και υποστήριξη κινητήρα.  Μοντέλα 310
-560 με βραχίονα υποστήριξης κινητήρα σε 
εποξειδική επίστρωση χάλυβα.  

 Κινητήρας εξωτερικού ρότορα με ενσωματωμένη 

θερμική προστασία, κατάλληλη για ρυθμιζόμενη 
τριφασική διπλή ταχύτητα (δέλτα-αστέρι ΥΔ) ή 
μονοφασική. 

 Standard διαμόρφωση «ημιτελή μηχανήματα» 

σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/EC. 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 

Έκδοση με αντίστροφη ροή του αέρα. 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 Περσίδες Βαρύτητος (S) 

 Διάμετρος κατασκευασμένος από εποξικό βαμμένο 

χαλύβδινο φύλλο (D). 

 Πλευρικό προστατευτικό κάλυμμα πτερωτής 

σύμφωνα με τους κανόνες UNI ISO 12499 και 
προστατευμένο από ατμοσφαιρικούς παράγοντες 
(R). 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΤΙΜΗ € 

1CP2011 QCL 202 M 516,52 

1CP2511 QCL 254 M 584,90 

1CP3011 QCL 314 M 732,75 

1CP3511 QCL 354 M 887,68 

1CP4017 QCL 404 M 988,89 

1CP4519 QCL 454 M 1.459,95 

1CP5017 QCL 504 M 1.343,06 

1CP4018 QCL 404 T 990,79 

1CP4520 QCL 454 T 1.409,52 

1CP5018 QCL 504 T 1.323,74 

1CP5612 QCL 564 T 1.674,29 

1CP6312 QCL 636 T 1.312,16 

1CP7013 QCL 716 T 1.973,89 

Βλέπετε Ρυθμιστές Στροφών μετα την σελίδα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ QCL See Page after DIMENSIONS QCL  

Ζητήστε τις Ηλεκτρολογικές Συνδέσης 
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ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Οι μετρήσεις της απόδοσης του αέρα γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
ISO 5801 / AMCA 210 με πυκνότητα του αέρα με ειδικό βάρος 1,2 kg/m3. 
Κατηγορία μέτρησης C. Κατηγορία αποδοτικότητας Static.  Τροφοδοσία 
230V/1Ph/50Hz ή 400V/3Ph/50Hz. 

Lp:  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου, σε 
ημισφαιρικό πολλαπλασιασμό, κατηγορία μέτρησης C σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ ISO 13349, στο σημείο μέγιστης απόδοσης, σε απόσταση 3 
μέτρων από την πλευρά εισόδου (μόνο για συκγριτικούς σκοπούς). 

Lw:  Επίπεδο ηχητικής στάθμης που λαμβάνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
ISO 3746.  Ανοχή +/- 3 dB(A). 

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ   

Μονοφασικά 

Μονοφασικά 

Μονοφασικά 
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ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ   

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Οι μετρήσεις της απόδοσης του αέρα γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
ISO 5801 / AMCA 210 με πυκνότητα του αέρα με ειδικό βάρος 1,2 kg/m3. 
Κατηγορία μέτρησης C. Κατηγορία αποδοτικότητας Static.  Τροφοδοσία 
230V/1Ph/50Hz ή 400V/3Ph/50Hz. 

Lp:  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου, σε 
ημισφαιρικό πολλαπλασιασμό, κατηγορία μέτρησης C σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ ISO 13349, στο σημείο μέγιστης απόδοσης, σε απόσταση 3 
μέτρων από την πλευρά εισόδου (μόνο για συκγριτικούς σκοπούς). 

Lw:  Επίπεδο ηχητικής στάθμης που λαμβάνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
ISO 3746.  Ανοχή +/- 3 dB(A). 
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ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ   

Οι μετρήσεις της απόδοσης του αέρα γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
ISO 5801 / AMCA 210 με πυκνότητα του αέρα με ειδικό βάρος 1,2 kg/m3. 
Κατηγορία μέτρησης C. Κατηγορία αποδοτικότητας Static.  Τροφοδοσία 
230V/1Ph/50Hz ή 400V/3Ph/50Hz. 

Lp:  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου, σε 
ημισφαιρικό πολλαπλασιασμό, κατηγορία μέτρησης C σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ ISO 13349, στο σημείο μέγιστης απόδοσης, σε απόσταση 3 
μέτρων από την πλευρά εισόδου (μόνο για συκγριτικούς σκοπούς). 

Lw:  Επίπεδο ηχητικής στάθμης που λαμβάνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
ISO 3746.  Ανοχή +/- 3 dB(A). 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
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  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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   ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ   /   SPEED REGULATORS 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για QCL 202/254/314/354 M) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός 

ρυθμιστής ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή 

τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των 

αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του 

ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Διακόπτης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 53,58 €   

 DYNAIR Κωδικός 2RV4133 

RVS — Single-Phase Self Transformer  

Speed Regulator 0,5 A 

(για QCL 202/254/314 M) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V-1Ph-50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 90,84 €  

 DYNAIR Κωδικός 2RV4056 

RVM—Single-Phase Self Transformer 

Speed Regulator 1,5 A 

Ρυθμιστής 5-Ταχυτήτων (για QCL 

354/404 M) 

 Κατάλληλο για μονοφασικό ασύχρονο 

μοτέρ 

 Τάση 230V-1Ph-50/60Hz 

 Διακόπτης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία 

 Προστασία IP55 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Διαστάσεις  166 x 142 x 66 mm 

 Βάρος  2,5 kg 

 Τιμή 319,65€  

 DYNAIR Κωδικός 2RV4052 

R15—με ποτενσιόμετρο 

(για QCL 404 M) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός 

ρυθμιστής ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή 

τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των 

αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του 

ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Διακόπτης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  138 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 112,75 €   

 DYNAIR Κωδικός 2RV4125 

RV1—με ποτενσιόμετρο 

(για QCL 454/504 M) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός 

ρυθμιστής ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του 

ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με χρονική ασφάλεια 

προστασίας 4,00 Α/250V 

 Φίλτρο ραδιοσυχνότητας EMC 

 Διακόπτης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία 

 Μέγιστο φορτίο 4,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 110 x 50 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 140,27 €   

 DYNAIR Κωδικός 1RV2012 

RVM2—Single-Phase Self Transformer 

Speed Regulator 4 A 

Ρυθμιστής 5-Ταχυτήτων (για QCL 

454/504 M) 

 Κατάλληλο για μονοφασικό ασύχρονο 

μοτέρ 

 Τάση 220/240V-1Ph-50/60Hz 

 Διακόπτης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία 

 Μέγιστο φορτίο 4 A 

 Προστασία IP55 

 Διαστάσεις  252 x 216 x 96 mm 

 Βάρος  5 kg 

 Τιμή 749,66€  

 DYNAIR Κωδικός 2RV5001 

RVT—Three-Phase Self Transformer 

Speed Regulator 2 A 

Ρυθμιστής 5-Ταχυτήτων  

(για QCL 404/454/504/636/716 T) 

 Κατάλληλο για τριφασικό  

ασύχρονο μοτέρ 

 Τάση 400V-3Ph-50/60Hz 

 Ενδεικτική λυχνία 

 Προστασία IP54 

 Μέγιστο φορτίο 2 A 

 Διαστάσεις  255 x 190 x 110 mm 

 Βάρος  7,5 kg 

 Τιμή 1.037,63€  

 DYNAIR Κωδικός 1RV1000 

RVT1—Three-Phase Self Transformer 

Speed Regulator 4 A 

Ρυθμιστής 5-Ταχυτήτων  

(για QCL 564 T) 

 Κατάλληλο για τριφασικό  

ασύχρονο μοτέρ 

 Τάση 400V-3Ph-50/60Hz 

 Ενδεικτική λυχνία 

 Προστασία IP55 

 Μέγιστο φορτίο 4 A 

 Διαστάσεις  312 x 262 x 126 mm 

 Βάρος  11 kg 

 Τιμή 1.335,00€  

 DYNAIR Κωδικός 1RV3000 
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Ιμαντοκίνητοι Αξονικοί Εξαεριστήρες Εντός Πλαισίου 

Versions for:   

corrosive/acid air  

Τύπου για:   

Διαβρωτικά / Όξινου Αέρα 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι εξαεριστήρες της σειράς ZOO είναι 
ιμαντοκίνητοι, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την 

εξαγωγή αέρα με υψηλή συγκέντρωση 

υγρασίας ή διαβρωτικών ουσιών.  Τυπικές 
εφαρμογές είναι σε θερμοκήπια, φάρμες, 

πλυντήρια αυτοκινήτων, βυρσοδεψεία, 

εγκαταστάσεις συμπιεστών, κ.ο.κ.  Είναι 

κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο και για 
αέρα με εύρος θερμοκρασσίας από –15°C έως 

+50°C.  Διατίθενται σε 5 μεγέθη με διάμετρο 

από 660 έως 1270 mm και σε δύο εκδόσεις: 

ZOO  R  με προστατευτικά πλέγματα και στις 

             δύο πλευρές. 

ΖΟΟ  S  με προστατευτικό πλέγμα εισόδου και  

             με αυτόματη περσίδα. 

Είναι εύκολο να καθαριστούν και να 

διατηρηθούν. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 Ιμαντοκίνητος εξαεριστήρας. 

 Ροή του αέρα εκτός του κινητήρα 

 Πτερύγια πτερωτής από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 304 με  αφαλό από αλουμίνιο.   

 Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας με 

ρουλεμάν κινητήρα 230/400V—50Hz 

κατάλληλος για συνεχή λειτουργία. 

 Προστασίας ΙΡ54, κλάση F.  

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 

Έκδοση με μονοφασικό. 

Βλέπετε Ρυθμιστές Στροφών στην επόμενη σελίδα  

Ζητήστε τις Ηλεκτρολογικές Συνδέσης 

See Next Page  

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Η σειρά δεν επηρεάζεται από την 

Οδηγία ErP Directive 2009/125/CE 

και άλλους κανονισμούς. 

Με αυτόματη περσίδα 

  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Συχνότητα 50Ηz—Θερμοκρασία του αέρα 15°C— βαρομετρική πίεση 760 mm Hg— ειδικό βάρος του αέρα 1,22 kg/m3.  

Lp: Η στάθμη θορύβου μετριέται στα 5 μέτρα  

ΤΙΜΗ € 

 

1.847,75 

2.090,41 

2.194,74 

2.267,72 

2.501,00 

1.987,74 

2.235,05 

2.273,65 

2.482,33 

2.715,65 
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   ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ   /   SPEED REGULATORS 

RVT—Three-Phase Self Transformer  

Speed Regulator 2 A 

Ρυθμιστής 5-Ταχυτήτων  

(για ZOO 63/75/95/R/S and 125S-code 7ZO1250) 

 Κατάλληλο για τριφασικό  

ασύχρονο μοτέρ 

 Τάση 400V-3Ph-50/60Hz 

 Ενδεικτική λυχνία 

 Προστασία IP54 

 Μέγιστο φορτίο 2 A 

 Διαστάσεις  255 x 190 x 110 mm 

 Βάρος  7,5 kg 

 Τιμή 1.037,63€  

 DYNAIR Κωδικός 1RV1000 

RVT1—Three-Phase Self Transformer 

Speed Regulator 4 A 

Ρυθμιστής 5-Ταχυτήτων  

(για ZOO 125R and 125S-code 7ZO1251) 

 Κατάλληλο για τριφασικό  

ασύχρονο μοτέρ 

 Τάση 400V-3Ph-50/60Hz 

 Ενδεικτική λυχνία 

 Προστασία IP55 

 Μέγιστο φορτίο 4 A 

 Διαστάσεις  312 x 262 x 126 mm 

 Βάρος  11 kg 

 Τιμή 1.335,00€  

 DYNAIR Κωδικός 1RV3000 
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ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Η αποτελεσματικότητα του στέγνωμα των 

χεριών είναι μια βασική πτυχή για τη 

μείωση της μετάδοσης βακτηρίων και 

άλλων μικροοργανισμών, καθώς είναι πιο 

πιθανό να συμβεί με υγρά χέρια παρά με στεγνά 

χέρια.  Από την άποψη αυτή, ορισμένες μελέτες 

έχουν ανακαλύψει ότι έξι φορές περισσότερα 

βακτήρια αναπτύσσονται στην επιφάνεια των 

διανομέων χαρτοπετσέτας παρά σε συσκευές 

που λειτουργούν με αέρα. 

Οι χαρτοπετσέτες χρησιμοποιούνται επίσης 

συστηματικά σε υπερβολικό βαθμό με τα 

επακόλουθα έξοδα διάθεσης και έξοδα 

ανακύκλωσης. 

ΟΦΕΛΗ 
Οι ηλεκτρικοί στεγνωτήρες χεριών και οι 

στεγνωτήρες μαλλιών προσφέρουν το 

πλεονέκτημα της μεγαλύτερης υγιεινής για 

τους ανθρώπους που τις χρησιμοποιούν, καθώς 

αποφεύγεται η άμεση επαφή και αντικαθίσταται 

από πεπιεσμένο ζεστό αέρα που ενεργοποιείται 

με το πάτημα ενός κουμπιού ή με φωτοκύτταρο, 

στεγνώνοντας τα χέρια ή τα μαλλιά, καθώς και 

δήνωντας μια αίσθηση απαλότητας και 

καθαριότητας.  

Η λειτουργία τους εξασφαλίζεται 24ώρες το 

24ωρο και τα απόβλητα χαρτιού αποφεύγονται 

όταν χρησιμοποιούνται αυτές οι συσκευές. 

Τα δωμάτια στα οποία είναι εγκατεστημένα είναι 

σίγουρα πιο καθαρά και τακτοποιημένα, και για 

τις περιοχές με υψηλή κυκλοφορία παρέχουν 

ασφάλεια από κλοπή και βανδαλιστική διαθέσης. 

Στην γενιά στεγνωτήρια χεριών της σειράς 

ECOJET από την Maico Italia-Elicent, ο 

πεπιεσμένος ζεστός αέρας αντικαθίσταται 

με μια λεπίδα αέρα, η οποία είναι πολύ πιο 

ισχυρή και έρχεται από πολλές υποδοχές, 

εξασφαλίζοντας γρήγορο στέγωνμα των 

χεριών σε μόλις 8 δευτερόλεπτα.  Αν και η 

σειρά ECOFLOW έχει μια παραδοσιακή 

αυτόματη λειτουργία, είναι εξοπλισμένη με 

κινητήρα υψηλής ταχύτητας, 

εξασφαλίζοντας στέγνωμα σε μόλις 12 

δευτερόλεπτα.  Και οι δύο σειρές είναι 

απαλλαγμένες από ηλεκτρική αντίσταση και 

βελτιστοποιούν την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας και είναι επομένως 

ιδιαίτερα οικολογικές. 

Η σειρά HD και HR της Maico Italia-Elicent, 

εγγυάται τα πλεονεκτήματα που 

αναφέρονται παραπάνω και προσφέρει 

ιδιαίτερη εξοικονόμηση κόστους. 

Στεγνά χέρια σε 

  8 δευτερόλεπτα 

Καλοί λόγοι  
για την επιλογή των στεγνωτηρίων 

χεριών σε αντίθεση με τα παραδοσιακά 

συστήματα στεγνώματος χεριών. 

 

24ωρη αυτόματη υπηρεσία. 

 

Δεν υπάρχει κόστος αγοράς, προμήθειας και διάθεσης 

χαρτοπετσετών. 

Υψηλή μείωση των αποβλήτων: το χαρτί 

χρησιμοποιείται συνήθως υπερβολικά, οι στεγνωτήρες 

χεριών χρησιμοποιούνται μόνο για τον απαραίτητο 

χρόνο στεγνώματος. 

Ο χώρος φαίνεται καθαρότερα και πιό τακτοποιημένα. 

 

Αντιβανδαλιστικού τύπου που διατίθενται για χώρους 

υψηλής κυκλοφορίας. 

Υψηλότερα πρότυπα υγιεινής, χαμηλότερος 

πολλαπλασιασμός βακτηρίων στο μπάνιο. 

Βελτιστοποιημένη χρήση ενέργειας: 

μειωμένο αποτύπωμα αποβλήτων και άνθρακα. 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Ύψος από το δάπεδο 

 Min. απόσταση  για         Min.  απόσταση 

 εγκατάσταση σε σειρά     από τοίχο 

   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Κάλλυμα με αντι-βανδαλική ασφάλιση.  Χαλύβδινο 

κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι, εξαιρετικά ανθεκτικό και 

ανθεκτικό στην κρούση.  Το κάλυμμα μπορεί να κλειδωθεί και 

να αφαιρεθεί για καθαρισμό με το ειδικό κλειδί που παρέχεται.  

Το ειδικό φινίρισμα σε λευκό εποξειδικό χρώμα είναι ανθεκτικό 

στις γρατζουνιές είναι και ιδανικό για μακροχρόνια ποιότητα και 

αποτελεσματικό στον καθαρισμό του (ακόμη και από χρώματα 
ψεκασμού ή μαρκαδόρους). 

UV σταθεροποιημένο.  Κατασκευασμένο από πλαστικό ABS 

ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV.  Προστατεύεται με αντι-

παλαίωση και αντι-έφλεκτη βαφή UL94-V0. 

Χαμηλή στάθμη θορύβου. 

Τα επίπεδα θορύβου είναι από τα χαμηλότερα σε αυτή την 

κατηγορία στεγνωτηρίων υψηλής απόδοσης.  Οι πλάκες 

στερέωσης στον τοίχο είναι εφοδιασμένες με βύσματα αντι-

κραδασμού. 

Γρήγορο στέγνωμα. 

Η υψηλή απόδοση όλων των μοντέλων εγγυάται γρήγορο 

στέγνωμα χωρίς απώλεια ενέργειας. 

Αυτόματη εκκίνηση. 

Παρέχει έναν αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας που ξεκινάει 

αυτόματα το προϊόν όταν το χέρι εισέλθει στο πεδίο απόκρισης 

του αισθητήρα.  Ο αισθητήρας ρυθμίζεται από 8 έως 12 cm 

μέσω του εσωτερικού της εγκοπής. 

Χειροκίνητη εκκίνηση. 

Πατήστε το κουμπί που προστατεύεται από ακατάλληλη και 

βίαιη χρήση.  Η εκτόξευσης  αέρα λειτουργεί για 35 

δευτερόλεπτα. 

Διπλή μόνωση. 
Προϊόντα Κλάσσης ΙΙ, δεν απαιτείται σύνδεση γείωσης. 

Γρήγορη εγκατάσταση. 

Σε κάθε συσκευασία παρέχεται εργαλείο μέτρησης για το 

τρύπημα με το τρυπάνι για γρήγορη εγκατάσταση.  

Απλοποιημένο και ασφαλές κλείδωμα του καλύμματος, χάρη 

στο ειδικό κλειδί που παρέχεται. 

Φιλικό προς το περιβάλλον. 

Συνδυάζει την ενεργειακή απόδοση με τον βέλτιστο χρόνο 

στεγνώματος. 



 

158 

 Στεγνωτήρας χεριών νέας γενιάς, γρήγορο στέγνωμα ενεργειακά αποδοτικό, 

οικολογικό, υγιεινό και κομψό. 

 Το μοντέλο «Χέρια Μέσα» παρέχεται με δύο ζεύγη IR αισθητήρων και στις 

δύο πλευρές των άνω καλυμμάτων για άμεση ανίχνευση χεριών. 

 Κινητήρας υψηλής ταχύτητας και ρυθμιζόμενη ισχύς.  Κλάση F.  Αλουμινένιο 

πτερωτή. 

 Κάλυμμα σε ABS ανθεκτικό στις γρατσουνιές. 

 Διατίθεται σε λευκό ή σατέν γκρίζο φινίρισμα. 

 

Οικολογικό και αποτελεσματικό 

 Στεγνώνει το χέρι σε 8-10 δευτερόλεπτα ανάλογα με την ταχύτητα του 

κινητήρα (ρυθμιζόμενο μέσω εσωτερικής εγκοπής). 

 Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στην απουσία του ηλεκτρικού 

θερμαντικού στοιχείου, το αποτελεσματικό στέγνωμα δίνεται από την 

ταχύτητα και τον τύπο της διάχυσης του αέρα και όχι από τη ζεστή 

θερμοκρασία, όπως συμβαίνει και με τα πιο συμβατικά στεγνωτήρια. 

 Έχει τον χαμηλότερο επίπεδο θορύβου στην κατηγορία του.  

 

Υγιεινό και Ασφαλές 

 Η εσωτερική επιφάνεια και η δεξαμενή νερού επικαλύπτονται με την 

αποκλειστική τεχνολογία αντιμικροβιακής και αντιβακτηριακής προστασίας 

Bicote που βασίζεται σε ιόντα αργύρου.  Αυτά τα ίοντα αναστέλλουν την 

αναπαραγωγή μικροοργανισμών στο προϊόν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. 

 Δεν στάζει νερό στο δάπεδο.  Υπάρχει δεξαμενή νερού χωρητικότητας 0,675.  

Η δεξαμενή νερού αφαιρείται εύκολά για καθαρισμό. 

 Παρέχεται με ακουστική προειδοποίηση όταν γεμίζει η δεξαμενή νερού 

 Εύκολο στη συντήρηση, το μπροστινό περίβλημα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί 

για πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα, τον γρήγορο καθαρισμό των 

φίλτρων, την αφαιρούμενη δεξαμενή νερού, με εξωτερική βαλβίδα για 

εύκολο άδειασμα. ΄Ολα, ως μέρος ενός εργονομικού σχεδιασμού που 

διευκολύνει τον τακτικό καθαρισμό. 

 Αποκλειστικος σχεδιασμός. 

 Κάλυμμα ABS. 

 Διασκορπισμός αέρα από 4 μέρη. 

 2 αισθητήρες IR. 

 Χρόνος στεγνώματος 8 δευτερόλεπτα. 

 Ταχύτητα αέρος 410 km/h στους 40°C. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας:  δίχως στοιχείο 
θέρμανσης. 

Προειδοποιητικές λυχνίες 

για γρήγορη διάγνωση του 

στεγνωτηρίου 

4 στρώματα διάχυσης 

αέρα για εξαιρετικά 

γρήγορο στέγνωμα 

Ρυθμιστή ταχύτητος του 

αέρα 

Δεξαμενή νερού εύκολα 

αφαιρούμενη στην 

εξωτερική πλευρά 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4HD0008 ECOJET  WHITE  (ΛΕΥΚΟ) 2.004,75 

4HD0009 ECOJET  SATIN   (ΣΑΤΙΝΕ) 2.733,75 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4HD0006 ECOFLOW X  WHITE STEEL—ΛΕΥΚΟ ΑΤΣΑΛΙ 708,75 

4HD0007 ECOFLOW X  POLISHED STEEL—ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΤΣΑΛΙ 951,75 

 Συμπαγές μονοκόμματο ατσάλινο κάλυμμα. 

 Λειτουργία με αισθητήρα για πλήρη αυτόματη 
λειτουργία. 

 Χρόνος στεγνώματος 8-12 δευτερόλεπτα. 

 Ταχύτητα αέρος 325 km/h στους 40°C. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας:  δίχως στοιχείο 
θέρμανσης.  Στεγνωτήρας χεριών, γρήγορο στέγνωμα, ενεργειακά αποδοτικός, αντι-

βανδαλιστικού τύπου. 

 Συμπαγές μονοκόμματο ατσάλινο κάλυμμα. 

 Λειτουργία με αισθητήρα IR για πλήρη αυτόματη λειτουργία.  Με ανίχνευση 

απόστασης που ρυθμίζεται με ποτενσιόμετρο 5-25 cm. 

 Κινητήρας υψηλής ταχύτητας και ρυθμιζόμενης ισχύς.  Κλάση F. 

 Διατίθεται σε λευκό ή ατσάλινο φινίρισμα. 

 

Οικολογικό και αποτελεσματικό 

 Εξαιρετικά γρήγορος χρόνος στεγνώματος χεριών 8-12 δευτερόλεπτα 

ανάλογα με την ταχύτητα του κινητήρα (ρυθμιζόμενο μέσω εσωτερικής 

εγκοπής). 

 Έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στην απουσία του ηλεκτρικού 

θερμαντικού στοιχείου, το αποτελεσματικό στέγνωμα δίνεται από την 

ταχύτητα του αέρα (325 km/h) και όχι από τη ζεστή θερμοκρασία, όπως 

συμβαίνει και με τους πιο συμβατικούς στεγνωτήρες. 

 Έχει τον χαμηλότερο επίπεδο θορύβου στην κατηγορία των στεγνωτήρων 

χεριών με ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας.  

 

Στιβαρός και Ασφαλές 

 Αντιβανδαλιστική κατασκευή από ατσάλι με πλαίσιο από ABS με υψηλή 

μηχανική αντοχή.  Παρέχεται με σινεμπλόκ (silent block) για την μείωση των  

μηχανικών κραδασμών και του θορύβου. 

 Έχει αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60 δευτερόλεπτα συνεχής χρήσης. 
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 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (mm) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4HD0000 HD300A — AUTOMATIC 648,00 

4HD0003 HD300AX — AUTOMATIC 951,75 

4HD0001 HD300P — MANUAL 658,13 

4HD0004 HD300PX—MANUAL CHROME PLATED 951,75 

 Στεγνωτήρας χεριών, συμπαγές, ατσάλινο μονοκόμματο κάλυμμα λευκό 

εποξειδικό και ανθεκτικό στης γρατσουνιές, πάχους 1,5mm. 

 Kάλυμμα στερεωμένος στη βάση με 2 βίδες αποφυγής βανδαλισμού και 

κλειδωμένο με ειδικό κλειδί που σας παρέχεται. 

 Βάση αλουμινίου με στήριγμα κατά των κραδασμών, πάχους 3mm με οπές Ø 

8 mm για τοποθέτηση σε τοίχο. 

 Επιχρωμιωμένο 360° περιστρεφόμενο ακροφύσιο ανθεκτικό σε βανδαλισμό, 

για στέγνωμα χεριών και προσώπου. 

 Θερμή ροή αέρα 53°C σε υψηλή ταχύτητα (96 km/h) για γρήγορο στέγνωμα. 

 Πυρίμαχο περίβλημα UL 94 V0 πτερωτής. 

 Υψηλής απόδοσης φυγοκεντρική πτερωτή από αλουμίνιο. 

 Κυρτωμένο ενσύρματο NiCr θερμαντικό στοιχείο με  αυτόματη επαναρύθμιση 

παύσης του θερμαντικού.  

 Κινητήρας χωρίς ψήκτρες (brushless motor), Κλάση F, με ενσωματωμένο 

θερμοστάτη ασφαλείας και αυτόματη επαναφορά παύσης θερμαντικού όταν 

φτάσει η θερμοκρασία στους 120°C . 

 Διατίθεται σε λευκό ή inox φινίρισμα. 

Σύστημα ασφάλισης 

κατά βανδαλισμού. 

(Παρέχεται κλειδί.) 

Εσωτερικός Ρυθμιστής 

για την ρύθμιση του 

αισθητήρα. 

Φυγοκεντρική πτερωτή 

από αλουμίνιο, υψηλής 

απόδοσης.  

 Μονοκόμματο ατσάλινο κάλυμμα. 

 Για χώρους υψήλής κυκλοφορίας. 

 Διατίθεται σε χειροκίνητο τύπο ή σε 
αυτόματο τύπο. 

Αυτόματη λειτουργία—Σταματάει η 

λειτουργία όταν απομακρύνονται τα χέρια 

Χειροκίνητη λειτουργία με το πάτημα 
κουμπιού—Σταματάει η λειτουργία μετά 
από 35 δευτερόλεπτα 
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 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (mm) 
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 Κλασσικός σχεδιασμός. 

 Συμπαγές. 

 Διατίθεται σε χειροκίνητο τύπο ή σε 

αυτόματο τύπο. 

 Για χώρους μεσαίας κυκλοφορίας. 

 

 Στεγνωτήρας χεριών, συμπαγές, μονοκόμματο κάλυμμα από λευκό πλαστικό 

ABS με UV αντίσταση, πάχους 3mm. 

 Kάλυμμα στερεωμένος στη βάση με 4 βίδες. 

 Γρίλια εξόδου αέρα από Zamak (κράμα ψευδαργύρου). 

 Χειροκίνητη εκκίνηση μέσω κουμπιού ενεργοποίησης ενός ηλεκτρονικού 

χρονοδιακόπτη  με κύκλο διάρκειας 40 δευτερολέπτων. 

 Θερμή ροή αέρα 52°C σε υψηλή ταχύτητα (65 km/h) για γρήγορο στέγνωμα. 

 Περίβλημα και πτερωτή σε πυρίμαχο ABS πλαστικό UL 94 V0. 

 Κυρτωμένο ενσύρματο NiCr θερμαντικό στοιχείο με  αυτόματη επαναρύθμιση 

παύσης του θερμαντικού.  

 Κινητήρας Κλάση F, με ενσωματωμένο θερμοστάτη ασφαλείας και αυτόματη 

επαναφορά παύσης θερμαντικού όταν φτάσει η θερμοκρασία στους 70°C . 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4HD0005 HD100A — AUTOMATIC 273,38 

4HD0002 HD100P — MANUAL 273,38 

S = τρύπες για βίδες 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

4HR0000 HR 100 293,63 

Κομψό και συμπαγές σχεδιασμός. 

Ασφαλές και αποτελεσματικός. 

 

 Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. 

 Ενεργοποιείται αυτόματα όταν το κομμάτι χειρός έχει αφαιρεθεί από τη βάση. 

 Εξοπλισμένο με ένα ειδικό σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί το 

στεγνωτήριο μαλλιών μετά από 15 λεπτά χρήσης. 

 Υψηλή ταχύτητα ροής αέρα 79 km/h για γρήγορο στέγωνμα μαλλιών. 

 Μονοκόμματο κάλυμμα λευκό πλαστικό ABS, πάχους 3mm, ανθεκτικό σε 

κρούσης και προστασία UV. 

 O εύκαμπτος σωλήνας πολυουρεθάνης ακολουθεί τις κινήσεις σας κατά το 

στέγνωμα. 

 Ελικοειδής τροχός ανεμιστήρα PP UL 94 V0.  

 Στόμιο ρίψης από λευκό ABS, μέσα με θερμικό προστάσιας. 

 Στερέωση και υποστήριξη από λευκό ABS. 

 Κινητήρας Κλάση B, με θερμική προστασία. 

 Κύκλωμα θερμαντικού στοιχείου NiCr με ενσωματωμένο αυτόματη 

επαναφορά της παύσης του θερμικού. 
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 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (mm) 
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R10 TIMER 
 Ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη, ρυθμιζόμενο από 3 έως 25 λεπτά. 
 Ο ανεμιστήρας στον οποίο είναι συνδεδεμένος θα ξεπεράσει μετά 

την απενεργοποίηση για τον προκαθορισμένο χρόνο. 
 Ρύθμιση χρόνου από εξωτερικό κουμπί. 
 Διακόπτης φωτισμού On/Off. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα προστασίας 
 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 
 Υπάρχον τρύπες για είσοδο καλωδίου σε επιφάνεια ή σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 4,00 Α 

 Μονή φάση 117—230V / 50-60 Hz 
 Προστασία Κλάσης ΙΙ, δεν απαιτείται σύνδεση γείωσης 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 
 Βάρος 0,5 kg. / Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Τιμή 76,95 €   
 Κωδικός Επίτοιχος  2RV4128 

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4143 

R10 HY 
 Ο αισθητήρας ενεργοποιεί/απενεργοποιεί αυτόματα τον 

ανεμιστήρα σύμφωνα με το επίπεδο ανίχνευσης της σχετικής 
υγρασίας, ρυθμιζόμενο από 40 έως 90%. 

 Ο μόνιμος έλεγχος του επιπέδου υγρασίας προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα μέγιστη άνεση για τον χρήστη και εξοικονόμηση 
ενέργειας καθώς ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται μόνο εάν είναι 
απαραίτητο. 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  
 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Υπάρχον τρύπες για είσοδο καλωδίου σε επιφάνεια ή σε εσοχή. 
 Μέγιστο φορτίο 4,00 Α 

 Μονή φάση 117—230V / 50-60 Hz 
 Προστασία Κλάσης ΙΙ, δεν απαιτείται σύνδεση γείωσης 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 
 Βάρος 0,5 kg. 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Τιμή 91,13 €   
 Κωδικός  2RV4129 

R10 P.I.R. 
 Κάθε φορά που ο αισθητήρας εντοπίζει μια ανθρώπινη παρουσία 

στο δωμάτιο, ανάβει ο ανεμιστήρας. 
 Παρέχεται με ενσωματωμένο διακόπτη χρονοκαθυστέρησης 

ρυθμιζόμενο από 3 έως 25 λεπτά, το οποίο διατηρεί τον ανεμιστήρα 
σε λειτουργία για την προκαθορισμένη περίοδο μετά την 
αποχώρηση από τον χώρο. 

 Ιδανική λύση για δημόσιες τουαλέτες. 
 Με πράσινη λυχνία που υποδεικνύει ότι ο αισθητήρας ανιχνεύει. 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  
 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Υπάρχον τρύπες για είσοδο καλωδίου σε επιφάνεια ή σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 4,00 Α 
 Μονή φάση 230V / 50-60Hz (διαφορετική τάση κατόπιν αιτήματος) 

 Προστασία Κλάσης ΙΙ, δεν απαιτείται σύνδεση γείωσης 
 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Βάρος 0,5 kg. 
 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Τιμή 121,50 €   

 Κωδικός Επίτοιχος   2RV4140 
 Κωδικός Χωνευτός  2RV4149 

CO2 SENSOR 
 Αισθητήρας που ανιχνεύει συγκέντρωση CO2 από εύρος 500 έως 

2000 ppm, αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα ο ανεμιστήρας. 
 Παρέχεται με 5 LED φωτάκια  που υποδεικνύουν το επίπεδο 

συγκέντρωσης CO2 στον αέρα. 
 Τάση 14V—48V DC / 16V-36V AC. 

 Αμπέρ ονομαστικό φορτίο 0,02 / μέγιστο φορτίο 0,1. 
 Προστασία IP20 

 Κατάλληλο για θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 40°C. 

 Βάρος 0,1kg. 
 Διαστάσεις  79 x 30 x 120mm 

 Τιμή 597,38 €   
 Κωδικός  2RV4165 

R10 AQS 
 Ο αισθητήρας αντιδρά στον καπνό του τσιγάρου/πούρου και στις 

δυσάρεστες οσμές. 
 Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί αυτόματα τον ανεμιστήρα ανάλογα με 

το επίπεδο ποιότητας αέρα που έχει εντοπιστεί, ρυθμίζεται 
χειροκίνητα. 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ο μόνιμος έλεγχος της ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου 
προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, μέγιστη άνεση για τον 
χρήστη, και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς ο ανεμιστήρας 
ενεργοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο. 

 Ιδανική λύση για δημόσιους χώρους. 

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Υπάρχον τρύπες για είσοδο καλωδίου σε επιφάνεια ή σε εσοχή. 
 Μέγιστο φορτίο 4,00 Α 

 Μονή φάση 117-230V / 50-60Hz  
 Προστασία Κλάσης ΙΙ, δεν απαιτείται σύνδεση γείωσης 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 
 Βάρος 0,5 kg  /  Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Τιμή 303,75 €   
 Κωδικός  2RV4130 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 

Αισθητήρας Υγρασίας 

Αισθητήρας Ποιότητας του Αέρα 
Αισθητήρας στο πέρασμα ανθρώπου 

Αισθητήρας CO2   (Διοξείδιο του Άνθρακα) 
RVS1—6 ταχύτητες 

(για VITRO 9/230 AR + VITRO 

12/300 AR) 

 Ρυθμιστής στροφών  —6-ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP55 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Τάση 230V/1PH/50Hz 

 Διαστάσεις  166 x 142 x 66 mm 

 Βάρος  2,4 kg 

 Τιμή 304,76 € 

 Κωδικός  2RV4059 
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R15—με ποτενσιόμετρο 

(για TIRAFUMO) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός 

ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 800 W  (4 A) 

 Ελάχιστο φορτίο 400 W  (1 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  110 x 100 x 58 mm 

 Βάρος  0,5 kg 

 Τιμή 74,93 € 

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4111 

 Κωδικός  Χωνευτός 2RV4113 

RV1—με ποτενσιόμετρο 

(για AXC 355 B) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός 

ρυθμιστής ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 800 W  (4 A) 

 Ελάχιστο φορτίο 400 W  (1 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  110 x 100 x 58 mm 

 Βάρος  0,5 kg 

 Τιμή 111,38 €  

 Κωδικός  1RV2007 

RLS 3V — 3-ταχύτητες  

(για MULTIBOX) 

 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 

RLS  — 2-ταχύτητες  

(για ΕΜΑX) 

 Ρυθμιστής στροφών 2—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  2RV4158 

RVS — 5-ταχύτητες  

(για AXM 100—125—150—160—200) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για RADIA) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός 

ρυθμιστής ταχύτητας με ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή 

τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των 

αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του 

ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο 

καλωδίου στην επιφάνεια και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 

RV2 

 Μέγιστο φορτίο 7 A 

 Τιμή 232,88 €  

 Κωδικός  2RV2000 
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CP  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(για REC IN LINEA 140EC, 

180EC, 220EC, REC 320EC,  

Microbox EC, Multibox EC) 

 Χειριστήριο συνεχής λειτουργίας 

ελέγχου ταχύτητας  

 Κατάλληλο για χειρισμό των τύπων  

Microbox και Multibox 

 Υποχρεωτικά συνδιάζεται με το 

E-VSD Μεταβλητή Ταχύτητας 

(Κωδ. 2RV4181)  Δείτε την 

επόμενη σελίδα. 

 Τιμή 81,51  € 

 Κωδικός  2RV4171 

RVS/R — 3-ταχύτητες  / 5-ταχύτητες 

(για VITRO 9/230 AR +  

VITRO 12/300 AR) 

 Ρυθμιστής αναστροφής — 3-ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 0,5 A 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 70,88 € 

 Κωδικός  2RV4081  (RVS/R 3-ταχύτητες) 

 Κωδικός  2RV4030  (RVS/R 5-ταχύτητες) 

RVS/R PLUS — 5-ταχύτητες  

(για VITRO 9/230 AR + VITRO 

12/300 AR) 

 Ρυθμιστής αναστροφής —5-ταχυτήτων 

& 0 position για ελεύθερη ροή αέρας, 

(fitted with transformer) 

 Ρυθμίζει εως 5 VITRO 9 ή 3 VITRO 12 

ταυτόχρονα 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 1,5 A 

 Τάση 230—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  158 x 118 x 76 mm 

 Βάρος  1,8 kg 

 Τιμή 222,75  € 

 Κωδικός  2RV4104 

RLS 1 WR  — 3-ταχύτητες  

(για REC IN LINEA 140EC, 180EC, 

220EC, REC 320EC, Microbox EC, 

Multibox EC) 

 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 

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 

REMOTE CONTROLLER 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

(για REC DUO 100 PLUS RC, REC 

SMART PLUS RC, EMAX) 

 Τηλεχειριστήριο για τη διαχείριση των 

ακόλουθων λειτουργιών: 

 On/Off 

 Την ρύθμιση επιπέδου ταχύτητας/

εξαερισμού. 

 Η λειτορυγία SLEEP (ύπνου) που 

επιτρέπει την μονάδα να λειτουργή 

στην χαμηλή ταχύτητα κατα την 

διάρκεια της νύχτας για να είναι 

αθόρυβη.  Εξαιρείται η λειτουργία 

Boost (ώθησης). 

 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. 

 Παρέχεται με το REC DUO 100 PLUS RC 

 Τιμή 70,88 €  

 Κωδικός  5SL0022 

 

RVS/R 3-Ταχύτητες 
RVS/R 5-Ταχύτητες 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

Ρυθμιστής που προσαρμόζει συνεχώς την ηλεκτρική παροχή 

που παρέχεται στον κινητήρα για να ρυθμίζει το ρυθμό ow 

μέσω της διασύνδεσης CP ή CP-RH ή CP-AQS. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση:  220—240Vac 50/60Hz 

Μέγιστη ισχύ:  300 W 

Προστασία:  ΙΡΧ4 

Κύρια υλικά:  κάλυμμα αλουμινίου, αυτοκατάσβεσης 

                    περίβλημα (UL-5VA) για εγκατάσταση επίτοιχης  

                    τοποθέτησης. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μετράει ένα σύνολο παραμέτρων ελέγχου 

αντιπροσωπευτικών της ζήτησης/ποιότητας εξαερισμού του 

αέρα του εσωτερικού χώρου. 

Διεπαφή με ελεγκτή E-VSD. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τιμή  141,61 € 

Κωδικός  2RV4179 

Τιμή  256,43 € 

Κωδικός  2RV4180 

Τιμή  281,74 € 

Κωδικός  2RV4181 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CP-RH CP-AQS 

Έλεγχος θερμοκρασίας ● ● 

Ανίχνευση σχετικής υγρασίας ● ● 

Έλεγχος της ποιότητας του αέρα ● ● 

Συνεχής ρύθμιση ταχύτητας ● ● 

Υποχρεωτικά συνδιάζεται με το E-VSD ● ● 
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Επιλέξτε τον σωστό ρυθμιστή   
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ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝ  

ΤΥΠΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH 

€ 

AL ΤΑΜΠΕΡ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

(ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ) 

MINISTYLE   

E-STYLE 100 

E-STYLE 120 

E-STYLE 150 

2AL1019 

2AL1004 

2AL1005 

2AL1006 

3,04 

3,65 

4,46 

5,67 

SA ΤΑΜΠΕΡ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

(ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ) 

AXC MET, AXC TP, AXM, AXR 

Ø 100 

Ø 125 

Ø 150 

Ø 160 

Ø 200 

Ø 250 

Ø 315 

Ø 355 

 

2SA1000 

2SA1250 

2SA1500 

2SA1600 

2SA2000 

2SA2500 

2SA3150 

2SA3550 

 

24,30 

23,29 

29,36 

44,55 

30,38 

44,55 

55,69 

107,33 

CA ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ  

ΤΑΜΠΕΡ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

FLUX 250 Ø 100 

FLUX 250 Ø 120 

5CA5102 

5CA5122 

5,06 

6,08 

SG ΓΡΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

GRID 

AXC MET, AXM, AXR 

Ø 100 

Ø 125 

Ø 150 

Ø 160 

Ø 200 

Ø 250 

Ø 315 

Ø 355 

 

2SR1000 

2SR1250 

2SR1500 

2SR1600 

2SR2000 

2SR2500 

2SR3150 

2SR3550 

 

19,24 

24,30 

27,34 

26,33 

30,38 

32,40 

35,44 

43,54 

PL ΠΛΑΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ECO GG-GF-A   100mm 2PL1003 10,02 

SF ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 

ΔΙΠΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 

DOUBLE WINDOW KIT 

VITRO 6 

VITRO 9 

VITRO 12 

2SF0600 

2SF0900 

2SF1200 

40,50 

44,55 

54,68 

SM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 

ΤΟΙΧΟ 

WALL KIT 

VITRO 6 

VITRO 9 

VITRO 12 

2SM0670 

2SM0970 

2SM1270 

14,18 

22,28 

29,36 

SV ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 

ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ 

DOUBLE GLASS KIT 

VITRO 6 

VITRO 9 

VITRO 12 

2SV0600 

2SV0900 

2SV1200 

32,40 

37,46 

45,56 

SV ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 

ΤΖΑΜΙ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 22mm MAX. 

ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΡΙΛΙΑ 

WINDOW KIT 

ECO 100 GG 

ECO 120 GG 

ECO 150 GG 

 

2SV0200 

2SV0202 

2SV0204 

 

46,58 

49,61 

43,54 

 

SV ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 

ΤΖΑΜΙ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 22mm MAX. 

ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

WINDOW KIT 

ECO 100 GF 

ECO 120 GF 

ECO 150 GF 

2SV0201 

2SV0203 

2SV0205 

48,60 

49,61 

42,53 

SV ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 

BUILT-IN KIT 

ELPREX 2SV0110 85,05 

SX ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ AXC MET Ø 100—160A 

AXC MET Ø 150-160B / 250 

AXC MET Ø 315 

AXC MET Ø 355 

2SX1015 

2SX2015 

2SX3160 

2SX3550 

10,13 

15,19 

30,38 

110,36 

SXP ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΡ 

AXC TP , AXR  Ø 100-125 

AXC TP , AXR  Ø 150-160 

2SX1005 

2SX1007 

13,16 

15,19 

Εξαρτήματα 
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Εξαρτήματα 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝ  

ΤΥΠΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH 

€ 

FA ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ AXC MET, AXC TP, AXR 2FA1000 

2FA1250 

2FA1500 

2FA1600 

2FA2000 

2FA2500 

2FA3150 

2FA3550 

17,21 

18,23 

19,24 

21,26 

23,29 

25,31 

29,36 

30,38 

SIL ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ AXC MET 

Ø 100 L=600 

Ø 125 L=600 

Ø 160 L=600 

Ø 200 L=900 

Ø 250 L=900 

Ø 315 L=900 

Ø 355 L=900 

 

1SI2241 

1SI2242 

1SI2246 

1SI2260 

1SI2250 

1SI2252 

1SI2262 

 

101,25 

111,38 

121,50 

162,00 

232,88 

297,68 

364,50 

SHAFTS ΡΑΒΔΟΙ POLAR EVOLUTION 

12”/30cm 

35”/90cm 

 

2AS0012 

2AS0025 

 

13,37 

46,58 

LIGHT KIT ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ POLAR EVOLUTION 2ST1066 44,55 

KIT RVS / RVS/R ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ RVS & RVS/R  

RVS & RVS/R 2SV1000 3,12 

FILTER ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΩΝ E-SMILE, FLUX, RADIA 

FLUX 100 

FLUX 250 

RADIA 80 

RADIA 130 

RADIA 220 

 

5FL3022 

5FL3023 

5FL3020 

5FL3021 

5FL3018 

 

1,62 

2,53 

6,08 

6,08 

6,08 

FILTER ΦΙΛΤΡΟ ELPREX 

ELIX 

2FL0004 

2FL0005 

18,23 

64,80 

MGE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ MINISTYLE, TUBO, ECO GF 

Ø 100-120 

Ø 150 

 

2GE2000 

2GE2004 

 

15,19 

11,14 

 

MFE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΡΙΛΙΑ E-SMILE, MINISTYLE, 

TUBO, E-STYLE, ECO GG, 

ECO A 

2GE2002 14,18 

BCR ΛΕΥΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΡΙΛΙΑ ΜΕ ΔΙΧΤΥ Ø 100 mm 

Ø 125 mm 

Ø 150 mm 

Ø 200 mm 

2BC0001 

2BC0028 

2BC0029 

2BC0030 

10,13 

16,25 

17,00 

18,50 

BC ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΡΙΛΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ή 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Ø 100 mm 

Ø 125 mm 

Ø 150 mm 

Ø 200 mm 

2BC0000 

2BC0025 

2BC0026 

2BC0027 

8,10 

8,71 

9,50 

10,41 

 

 TRANSFORMER FOR SELV PRODUCTS Ανάλογα το προϊόν   

BEIP ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΡΙΛΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ 

Ø 100 mm 

Ø 125 mm 

5BC0016 

5BC0017 

28,69 

30,70 

BEA ΓΡΙΛΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 30 m3/h  Ø 125 mm 

60 m3/h  Ø 125 mm 

5BC0020 

5BC0021 

85,84 

88,41 

BH ΓΡΙΛΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ 

Η ΥΓΡΑΣΙΑ 

10/60 m3/h 5BC0022 215,78 
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Εξαρτήματα 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝ  

ΤΥΠΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH 

€ 

TIMER TIMER ELEGANCE 

COMFORTIMER ELEGANCE 100 

COMFORTIMER ELEGANCE 120-150 

E-STYLE 

ECO 

MINISTYLE / TUBO 

MURO 

ELIX 

ELPREX 

FLUX 

RADIA 80-130 

RADIA 220 

2TM0017 

2TM0018 

2TM0019 

2TM0013 

2TM0011 

2TM0007 

2TM0004 

2TM0020 

2TM0002 

2TM0003 

2TM0002 

2TM0004 

 

30,38 

60,75 

60,75 

30,38 

24,30 

30,38 

30,38 

33,41 

25,31 

28,35 

25,31 

30,38 

 

INTERNAL G4  

FILTER KIT 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ G4 KIT REC SMART 2KT0100 36,45 

FILTER F7 ΦΙΛΤΡΟ F7 REC SMART 5FL0102 69,26 

FILTER HOLDER + F7 

FILTER 

ΘΗΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ F7 REC SMART 2FL0102 80,90 

EXTENSION KIT KIT ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) REC SANAIR 5KT0011 167,67 

REPLACEMENT  

FILTER G4 & F8 

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ G4 & F8 REC SANAIR 5KT0012 97,81 

REMOTE CONTROLLER ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ REC SANAIR 5SL0050 92,22 
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DYNAIR ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 

Η DYNAIR είναι το βιομηχανικό τμήμα της MAICO ITALIA SPA και είναι το γνωστό εμπορικό σήμα σε παγκόσμιο 

επίπεδο στον βιομηχανικό εξαερισμό και στον τομέα της μηχανικής εγκαταστάσεων. 

Τεχνογνωσία, υψηλές παραγωγικές ικανότητες, ισχυρή έρευνα, και επενδυτικές πολιτικές μαζί με μια εξατομικευμένη 

υπηρεσία υποστήριξης εστιασμένη στις ανάγκες που έχουν οι πελάτες μας, για περισσότερα από 30 χρόνια, είναι οι 

ιδιότητες που διακρίνουν την εταιρεία μας:  Ιταλική αριστεία φημισμένη σε όλο τον κόσμο και στην βιομηχανική 

πραγματικότητα, κατοχυρωμένη στην MAICO HOLDING GmbH, το Γερμανικό Group που οδηγεί στον δρόμο της 

βιομηχανίας του εξαερισμού. 

Εμπειρία και υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία σας.  Ζώντας σε μια αγορά συνεχούς εξέλιξης, η DYNAIR® βασίζει την 

δυναμή της σε ένα πρόγραμμα (σχέδιο) βημα προς βήμα που ακολουθούνται/πραγματοποιήται σε στενή συνεργασία με 

τους πελάτες μας, προσαρμοσμένο από υψηλής αξιοπιστίας λύσει. 

 

BLOWDYN 2.0 είναι το λογισμικό επιλογής ανεμιστήρων που επιτρέπει να επιλέξουμε το πλέον 

κατάλληλο προϊον για οποιοδήποτε έργο εξαερισμού. 

 

 

Η ενοποιημένη εμπειρία των μηχανικών μας στην κατασκευή των προϊόντων μας υποστηρίζεται με 

το υψηλών δεξιοτήτων τεχνικό τμήμα και με προηγμένα τεχνολογικά μέσα όπως το CFD 

(Computational Fluid Dynamics) λογισμικό σχεδιασμένο να συνεργάζεται και να επεξεργάζεται 

όλες τις δυναμικές μεταβλητές ροών και να προσωμοιάζει τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 

οποιουδήποτε συστήματος εξαερισμού. 

 

www.dynair.it 

www.elicent.it 
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CENTRIFUGAL ROOF FANS  /  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 

Explosion-Proof versions according to ATEX Directive 94/9/CE and 2014/34/UE 

Αντιεκτρηκτικού Τύπου ΑΤΕΧ Πιστοποιημένα και συμμορφόμενα με την οδηγία 94/9/CE και 2014/34/UE 

High Temperature versions for smoke extraction in case of fire certified according to EN 12101-3 

Τύπου Υψηλών Θερμοκρασιών Πιστοποιημένα ΕΝ 12101-3 

High Temperature versions for continuous running 

Τύπου Υψηλών Θερμοκρασιών για Συνεχής Λειτουργία 

Versions for corrosive/acid air  

Τύπου για Διαβρωτικά / Όξινου Αέρα 

Single Speed Centrifugal Roof 

Extractors 

Εξαεριστήρες Οροφής   

Μίας-Ταχύτητας 

 Single Speed Centrifugal Roof 

Extractors, Vertical Discharge 

Εξαεριστήρες Οροφής 

Μιάς-Ταχύτητας 

Κάθετης Εκτόνωσης 

 Double Speed Centrifugal Roof 

Extractors 

Εξαεριστήρες Οροφής 

Διπλής Ταχύτητας 

 Double Speed Centrifugal Roof 

Extractors, Vertical Discharge 

Εξαεριστήρες Οροφής 

Διπλής Ταχύτητας 

Κάθετης Εκτόνωσης 

Single Speed Centrifugal Roof 

Fans for High Temperature Air 

Εξαεριστήρες Οροφής   

Μίας-Ταχύτητας για Αέρα 

Υψηλής Θερμοκρασίας 

 Double Speed Centrifugal 

Roof Fans for  

High Temperature Air 

Εξαεριστήρες Οροφής 

Διπλής-Ταχύτητας για Αέρα 

Υψηλής Θερμοκρασίας 

 Centrifugal Roof Fans with 

External Rotor Motor 

Εξαεριστήρες Οροφής με 

Μοτέρ Εξωτερικού Ρότορα 

 Centrifugal Roof Fans with  

External Rotor Motor 

Vertical Discharge 

Εξαεριστήρες Οροφής με 

Μοτέρ Εξωτερικού Ρότορα 

Κάθετης Εκτόνωσης 
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AXIAL ROOF FANS  /  ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 

Axial Roof Fans 

Αξονικοί Εξαεριστήρες Οροφής 

 Vertical Discharge  

Axial Conveyors 

Αξονικοί Εξαεριστήρες Οροφής 

Κάθετης Εκτόνωσης 

    

PLATE MOUNTED AND RING AXIAL FANS /  ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Compact and High Efficiency Axial Fans 

Αξονικοί Εξαεριστήρες  

Συμπαγές & Υψηλής Απόδοσης 

 Plate Mounted Axial Fans 

Αξονικοί Εξαεριστήρες Εντός Πλαισίου 

 Small Capacity Axial Fans 

Αξονικοί Εξαεριστήρες 

Χαμηλής Απόδοσης 

Ring Axial Fans 

Αξονικοί Εξαεριστήρες Κυλινδρικής Διατομής 
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DUCTED AXIAL FANS  /  ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

Compact and High Efficiency Ducted 

Axial Fans 

Αξονικοί Εξαεριστήρες Αεραγωγών 

 High Performance Ducted Axial Fans 

Αξονικοί Εξαεριστήρες Αεραγωγών 

Υψηλής Απόδοσης 

 Duct Axial Fans 

Αξονικοί Εξαεριστήρες Αεραγωγών 

Αντιεκρηκτικού Τύπου 

Portable Duct Axial Fans 

Αξονικοί Εξαεριστήρες Αεραγωγών 

Φορητοί 

 Bifurcated Duct Axial Fans 

Κυλινδρικοί Διχαλωτοί Αξονικοί 

Εξαεριστήρες Αεραγωγών  

 Belt Driven Axial Fans 

Ιμαντοκίνητοι Αξονικοί Εξαεριστήρες  

SMALL SIZE FORWARD CURVED BLADE & RADIAL CENTRIFUGAL FANS IN ALUMINIUM /  

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ  με ΕΜΠΡΟΣΘΟΚΛΙΝΗ ΠΤΕΡΩΤΗ & ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΠΤΕΡΩΤΗ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Medium Pressure Forward Curved Blade 

Centrifugal Fans 

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες  Μεσσαίας 

Πίεσης με Εμπροσθοκλινή Πτερωτή 

 Forward Curved Blade Centrifugal Fans 

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες με 

Εμπροσθοκλινή Πτερωτή  

 Radial Blade Centrifugal Fans in  

Aluminium 

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες  με 

Ακτινική Πτερωτή σε Αλουμίνιο 
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BACKWARD CURVED BLADE CENTRIFUGAL FANS /   

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ  με OΠIΣΘΟΚΛΙΝΗ ΠΤΕΡΩΤΗ  

Backward Curved Blade Centrifugal Fans 

for clean and slightly dusty air 

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες με 

Οπισθοκλινή Πτερωτή για καθαρό και 

ελαφρά σκονισμένο αέρα 

 Backward Curved Blade Centrifugal Fans 

for clean or slightly dusty air 

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες με 

Οπισθοκλινή Πτερωτή για καθαρό ή 

ελαφρά σκονισμένο αέρα 

 Backward Curved Blade Centrifugal Fans 

for dusty air 

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες με 

Οπισθοκλινή Πτερωτή για σκονισμένο 

αέρα 

Backward Curved Blade Centrifugal 

Fans for dusty air 

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες με 

Οπισθοκλινή Πτερωτή για σκονισμένο 

 Backward Curved Blade Centrifugal Fans  

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες με 

Οπισθοκλινή Πτερωτή  
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IN LINE CENTRIFUGAL FANS /  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ  IN LINE  

Round Duct Centrifugal In Line Fans   

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες In Line για 

Στρογγυλόυς Αεραγωγούς 

 Super-Silent Acoustic Cabinet Fans  

Αθόρυβοι Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες σε 

Κουτί  

 Rectangular Duct Centrifugal  In Line Fans  

Ορθογώνιοι Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες 

In Line Αεραγωγών 

Slim Line Acoustic Centrifugal Cabinet Fans  

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες σε Κουτί  

Slim Line 

    

DIRECT DRIVE CENTRIFUGAL BOX FANS /  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ  ΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ  

Backward Curved Centrifugal Box Fans 

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες με 
Οπισθοκλινή Πτερωτή εντός 
Ηχομονωμένου Κιβωτίου  

 Direct Drive Double Inlet Box Fans  

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες Διπλής 
Αναρρόφησης Ευθείας Ζευξης σε εντός 
Ηχομονωμένου Κιβωτίου  

 Direct Drive Double Inlet Fans  

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες Διπλής 

Αναρρόφησης  
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CENTRIFUGAL BOX FANS AND DOUBLE INLET BELT DRIVEN FANS /   
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ  ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙ  

Belt Driven Double Inlet Box Fans 

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες Διπλής 
Αναρρόφησης Ιμαντοκίνητοι εντός 
Ηχομονωμένου Κιβωτίου  

 Active Carbon Filtering Units  

Μονάδες Φιλτραρίσματος Ενεργού 

Άνθρακα 

 Round Duct Backward Bladed Centrifugal 

Fans 

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες με 

CENTRIFUGAL BOX FANS AND DOUBLE INLET BELT DRIVEN FANS /   
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ  ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙ  

Backward Curved Centrifugal Box Fans 

High Temperature for Industrial  

Kitchens  

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες με 

Οπισθοκλινή Πτερωτή σε Κουτί για 

Υψηλές Θερμοκρασίες σε 

Επαγγελματικές Κουζίνες 

 Centrifugal Fans in Plastic Material  

Πλαστικοί Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες 

 Small Size Centrifugal Fans in Stainless 

Steel  

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες από 

Ανοξείδωτο σε Μικρό Μέγεθος 

SPEED REGULATORS AND INVERTERS /  ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ INVERTER   



 

184 

CAR PARK VENTILATION SYSTEMS /   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ)  

PRESSURIZATION SYSTEM FOR FILTERING SMOKE ROOMS /   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΧΩΡΩΝ  ΚΑΠΝΟΥ  

WHOLE HOUSE MECHANICAL VENTILATION WITH HEAT RECOVERY /   
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
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ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ—ΚΟΡΩΠΙΟΥ 72 

(ΕΝΑΝΤΙ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) 
16672  ΒΑΡΗ 

ΤΗΛ.:  215-5304703, 210-8973845 

ΚΙΝ.:  6971699781 ή 6942214500 

FAX:  215-5309732 

EMAIL:  info@matsakis.gr 

www.matsakis.gr 

Over 80+ years of  Research, Development and Testing 

100% Made in Italy 

 

mailto:info@matsakis.gr?subject=ΑΠΟ%20ΚΑΤΑΛΟΓΟ%20ΜΑΤΣΑΚΗΣ
https://www.matsakis.gr
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Οι ειδικοί στον εξαερισμό 

Κτήρια, Παρκινγκ, Μουσεία, Υποσταθμοί ΔΕΗ & ΟΤΕ, Εκκλησίες, Πανεπιστήμια, Πολυκαταστήματα, Εργοστάσια, Χώροι 

Μαζικής Εστίασης, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, SuperMarkets, Τράπεζες, κ.ά. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ: 

 Υγραντήρες—αφυγραντήρες 

 Εύκαμπτοι αεραγωγοί—αεραγωγοι ελικοειδούς ραφής, αεροβαλβίδες, σφιγκτήρες, κλιπς, ταινίες αλουμινίου και μόνωσης, προφίλ, 

γωνίες, και εξαρτήματα τοποθέτησης αερισμού/κλιματισμού 

 Στόμια—περσίδες εξαερισμού/κλιματισμού όλων των τύπων διαστάσεων και χρωματισμών 

 Διαφράγματα πυρός (Fire Dampers) 

 Controllers για ψύξη - κλιματισμό - θέρμανση EBERLE 

 Διακόπτες ταχυτήτων, ρυθμιστές στροφών, ροοστάτες, inverters 

 Εξαεριστήρες αεραγωγών In-Line βαρελάκια 

 Εξαεριστήρες οροφής 

 Εξαεριστήρες για την ανακυκλοφορία αέρα μέσα στα τζάκια και απορροφητήρες τζακιού εώς 400°C 

 Αξονικοί εξαεριστήρες καθε τύπου και παροχής 

 Εξαεριστήρες WC—τζαμιού—τοίχου για μπάνια, χώρους γραφείων, αποθηκευτικούς χώρους κ.ά. 

 Θερμαντικά—αερόθερμα μπάνιου κ.ά. 

 Στεγνωτήρες χεριών και μαλλιών 

 Φίλτρα αέρος παντός τύπου και φίλτρα ενεργού άνθρακα με ενεργή αλουμίνα, φίλτρα ΗΕΡΑ 

 Φιλτρομονάδες εστιατορείων και πολλών άλλων εφαρμογών 

 Ηλεκτροστατικά φίλτρα 

 Εναλλάκτες θερμότητας 

 Μοτέρ και πτερωτές για ψύξη και κλιματισμό 

 Ηχοπαγίδες 

 Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες μονής ή διπλής αναρρόφησης εντός ηχομονωμένου κιβωτίου ιμαντοκίνητοι, inox, αντιεκρηκτικού τύπου 

καθώς επίσης και ειδικές κατασκευές έως 200.000 m3/h 

 Πλαστικοί απορροφητήρες από πολυβινοχλωρίδιο (PVC), πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, αντιοξειδωτικοί, και διαθέσιμοι με 

αντιεκτρηκτικού τύπου moter (ATEX), χαμηλής-μεσαίας-υψηλής πίεσης 

 Ηλεκτροκινητήρες—Ηλεκτροκινητήρες συνεχους Ρεύματος  (DC) 

 Αεροκουρτίνες απλές και θερμαινόμενες με αντιστάσεις και με στοιχείο νερού όλων των διαστάσεων 

 Συστήματα απαγωγής καυσαερίων για συνεργεία αυτοκινήτων και για πλήθος άλλων εφαρμογών 

 Υδρονέφωση 

 Πύργος Στήριξης Καπνοδόχου 

 Κατασκευή, Τοποθέτηση, Συντήρηση Δικτύου Αεραγωγών 

 Επαγγελματικά Ψυγεία—Ανοξείδωτες Κατασκευές 

 Ψησταριές 

 Εξαεριστήρες 12V / 24V / 36V / 48V DC 

 Τζάκια MORSO Δανίας 

 Είδη Μετάδοσης Κίνησης   www.matsakis.gr  κάντε κλικ αριστερά στην κατηγορία 13. ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Ο έντυπος κατάλογος/τιμοκατάλογος διατίθεται σε επαγγελματίες και είναι πάντοτε διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας:  www.matsakis.gr 
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ 

ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ 

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ  

ΟΙΚΙΑΚΟΙ—ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ—ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ 
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 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ 

 ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ—ΜΗ ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ Ή ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ  

 ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ Ή ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ 

 ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 

 ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ 

 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ—ΚΛΙΠΣ—ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΜΟΝΩΣΗΣ—ΠΡΟΦΙΛ—ΓΩΝΙΕΣ—ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
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ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

Τ1Π 

ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΤΕΠ 

ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

E12(-15°)-E-FA 

ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

Ε12(-15°)-1Ρ/2Ρ 

ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Ε12-R 

ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ JET 

AMB 

ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ  

O1-4 

ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ 

RF 

ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ 

MLD 

ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SLOT 

SL 

ΣΤΟΜΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΒΤ 

ΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ 

ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ  

ΣΤΟΜΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β 

ΣΤΟΜΙΟ  

F 

ΣΤΟΜΙΑ 
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 ΣΤΟΜΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 ΣΤΟΜΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΖΕΤ (JET) 

 ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 

 ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ 

 ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΛΟΤ (SLOT) 

 ΣΤΟΜΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

 ΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 

 ΣΤΟΜΙΑ ΒΡΟΧΗΣ ΝΩΠΟΥ 

 ΣΤΟΜΙΑ ΘΥΡΩΝ 

 ΣΤΟΜΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜΜΟΥ 

 ΣΤΟΜΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 ΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ 

ΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ  

DKG 

ΣΤΟΜΙΟ ΘΥΡΩΝ 

ΕΧ 

ΣΤΟΜΙΟ ΒΡΟΧΗΣ ΝΩΠΟΥ 

BN-GM 

ΣΤΟΜΙΟ ΒΡΟΧΗΣ ΝΩΠΟΥ  

BN-G-R 

ΣΤΟΜΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜΜΟΥ 

STL 

 

ΣΤΟΜΙΑ 
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FIRE DAMPERS—DAMPERS ΚΑΠΝΟΥ 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣ (FIRE DAMPERS) 
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 CONTROL ΓΙΑ ΨΥΞΗ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ EBERLE 

 BIOMHXANIKOI ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 ΒΜS—PLC—SCADA—ΕΛΕΓΚΤΕΣ—ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ—ΒΑΝΝΕΣ—ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ—ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ—ΥΓΡΟΣΤΑΤΕΣ 

ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ—ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ—ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ—ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

CONTROLLERS 
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PHASE ANGLE 

INVERTERS 

ELECTROMECHANICAL 

BUILT-IN CONTROLLERS 

 SPEED CONTROLLERS FOR SINGLE PHASE INDUCTION MOTORS  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC) - INVERTERS ΑΠΟ  

1—200 ΗΡ 

 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) ΑΠΟ 1/4—2000 ΗΡ 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 1ΡΗ ΜΟΤΕΡ  
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Εξαεριστήρες για την ανακυκλοφορία αέρα μέσα στα τζάκια και απορροφητήρες τζακιού έως 400°C 

EC Motor Single Outlet Dual Air Outlet Forward Curved Centrifugal 

Dual Inlet Centrifugal Exhaust Smoke Blowers Axial Compact Fan 

Gear Motors     Εξαεριστήρες Οροφής 

Τζακιού 

Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες  

Μονής Αναρρόφησης 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ 
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ΦΙΛΤΡΑ—ΦΙΛΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ—ΦΙΛΤΡΟΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ & ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 ΦΙΛΤΡΑ ΣΕ ΡΟΛΟ & ΠΛΑΚΕΣ 

 ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

 ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ Ζ-LINE 

 ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ 

 ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ 

 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ 

 ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 

 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 

 ΦΙΛΤΡΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 

ΦΙΛΤΡΑ — ΦΙΛΤΡΟΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 

 

ΜΟΤΕΡ & ΠΤΕΡΩΤΕΣ 
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ΜΟΤΕΡ & ΠΤΕΡΩΤΕΣ 
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ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 

ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ 

 

ΜΟΤΕΡ & ΠΤΕΡΩΤΕΣ 

ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ 
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ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ Ή ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 

ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ Ή ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΝΟΧ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΩΣ 200.000 m3/h 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒΙΝΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (PVC) —ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ—ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΙ 

ΧΑΜΗΛΗΣ - ΜΕΣΑΙΑΣ-ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΤΕΧ) 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ   

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
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 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) 

 180 VDC ΑΠΟ 15W—2.2 KW  (1/50HP—3HP) 

 12, 24 & 36 VDC ΑΠΟ 15W—4.5 KW  (1/50HP—6HP) 



 

202 

 

ΣΥΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   

(ΑΠΟ ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΩΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
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ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ—ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕ ΟΜΙΧΛΩΔΕΣ ΝΕΡΟ 

 ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 

 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ 

ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 

ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 
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ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ  

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ—ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ  

12V / 24V / 36V / 48V  DC 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ 12V / 24V / 36V / 48V  DC 

www.comex-europe.com 

www.sofasco.com 

www.spalautomotive.com 

ΤΖΑΚΙΑ MORSO ΔΑΝΙΑΣ 

ΤΖΑΚΙΑ MORSO ΔΑΝΙΑΣ 
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ—ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ—ΚΟΡΩΠΙΟΥ 72 
(ΕΝΑΝΤΙ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) 

16672  ΒΑΡΗ 

ΤΗΛ.:  215-5304703, 210-8973845 

ΚΙΝ.:  6971699781 ή 6942214500 

FAX:  215-5309732 

EMAIL:  info@matsakis.gr 

www.matsakis.gr 

mailto:info@matsakis.gr?subject=ΑΠΟ%20ΚΑΤΑΛΟΓΟ%20ΜΑΤΣΑΚΗΣ
https://www.matsakis.gr

