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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Czy borykali si  kiedy  Pa stwo z problemem nieprzyjemnych zapachów w pomiesz-
czeniach mieszkalnych. Z pewno ci  tak. I jak je Pa stwo usuwali? Czy nie my leli cie 
wówczas, o inteligentnej wentylacji wyci gowej, która sama dopasowywa aby ilo  wy-
ci ganego powietrza, w zale no ci od wilgotno ci lub st enia szkodliwych substancji 
lotnych. A mo e dodatkowo pracowa aby w ró nych trybach, uwzgl dniaj c pory dnia 
czy ilo  osób przebywaj cych w domu? Ponadto wyposa ona by aby w panel steruj cy, 
którym w prosty sposób mo na by wiele z tych funkcji zaprogramowa ? A wszystko 
to odbywa oby si  w poszanowaniu energii i rodowiska? Je li kiedy  przesz y przez 
Pa stwa g ow  takie pytania lub w tpliwo ci, to mamy na to rozwi zanie. 

Healthbox®
 – czyste powietrze w ka dym obiekcie!
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Urz dzenie Healtbox® – to innowacyjne roz-
wi zanie dla ka dego obiektu, tak aby efektyw-
nie, zgodnie z zapotrzebowaniem, usuwa  nie-
przyjemne powietrze z naszych pomieszcze .

Healthbox® to:
l monta  na cianie lub suficie w pomieszcze-

niu gospodarczym lub na poddaszu;
l bezwibracyjna kombinacja silnik/wentylator 

zapewniaj ca  bardzo cich  prac ;
l 4-pozycyjny przycisk (XVK4) (standard);
l TouchDisplay (opcja) unikalny system stero-

wania z kolorowym wy wietlaczem;
l Technologia SmartZone;
l nowatorska technologia pozwala na kontro-

lowan  wentylacj  w tych pomieszczeniach, 
w których najcz ciej przebywasz;

l czujnik poziomu CO2, wilgotno ci, VOC;
l bezprzewodowy;
l atwy w obs udze! 
l dotykowy ekran;

l w ci gu dnia – wentylacja skierowana g ów-
nie na pokoje u ytkowane w ci gu dnia;

l w nocy – wentylacja przesuni ta na sy-
pialnie.

Healthconnector®

To wykorzystanie technologii stosowanej 
w urz dzeniu Healthbox® dla wentylacji obiek-
towej. Czujniki w tubach o rednicy 250, 200, 
125 mm kontroluj  jako  powietrza w po-
mieszczeniach do których pod czone s  ka-
na y wentylacyjne.

FLOP SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Kie czowska 64

51-315 Wroc aw
tel. 71 325 14 20

www.flopsystem.pl
biuro@flopsystem.pl

RENSON® Group
www.rensonpolska.pl

www.renson.eu

EWFE - Polonia Sp. z o.o.
ul. Homera 55
80-299 Gda sk
tel. 58 342 12 61

www.ewfe.com.pl
ewfe@ewfe.com.pl

System E+
System ten jest po cze-
niem idei wentylacji opartej 
o technologi  Healthbox®

i pompy ciep a. W tym 
przypadku pompa ciep a
wykorzystuje ciep e powie-
trze podawane przez urz -
dzenie Healthbox® do pod-
grzania wody. 
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