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Wysoka izolacja cieplna jest prio-
rytetem dla wszystkich w a ci-
cieli lokali mieszkalnych dla-

tego mieszkania staj  si  coraz bardziej 
szczelne. Powoduje to nagromadzenie za-
pachów, wilgoci i zanieczyszcze , któ-
re w tradycyjny sposób usuwane s  przez 
otwarte okno, co prowadzi do utraty cie-
p a, a dodatkowo nara a w a ciciela lokalu 
na ha as i kurz, który mo e przedosta  si
z zewn trz. To szczególnie wa ne w przy-
padku posiadania w domu dzieci w wieku 
niemowl cym, gdzie cisza i sterylno  po-
mieszcze  ma kluczowe znaczenie. Nawet 
w najbardziej przestronnych pomieszcze-
niach zazwyczaj nie ma wystarczaj cej ilo-
ci miejsca do instalacji nowoczesnego 

systemu wentylacyjnego, kompaktowo
urz dzenia SMARTY 2X P idealnie wpi-
suje si  w te potrzeby. Urz dzenie zosta o
od postaw zaprojektowane i zoptymalizo-
wane do pracy w ma ych pomieszczeniach 
mieszkalnych oraz w domach jednorodzin-
nych. Dzi ki wysokiej wydajno ci, niskim 
kosztom eksploatacji i zastosowanym tech-
nologiom, SMARTY jest zdecydowanym li-
derem w swojej klasie. 

Konstrukcja urz dzenia jest przemy la-
na w ka dym detalu i idealnie spe nia ak-
tualne oczekiwania klientów. Kompaktowe 

wymiary 1009x590 mm, a tak e bardzo ni-
ska wysoko  wynosz ca jedynie 250 mm 
u atwiaj  monta  w ma ych lub trudno do-
st pnych przestrzeniach. Monta  mo li-
wy jest w 4 pozycjach, co znacznie u atwia 
projektowanie instalacji i wykorzystanie 
do maksimum wszelkich wolnych prze-
strzeni. 

Urz dzenia te osi gaj  wydajno  do 
250 m3/h a du  sprawno  odzysku ciep a
zapewnia przeciwpr dowy wymiennik. 
Producentem wymiennika jest niemiec-
ka firma KLINGENBURG, która w proce-
sie produkcji wykorzystuje materia  PET. 
Zaletami takiego rozwi zania jest mi dzy 
innym znacznie szerszy zakres tempera-
tur w których wymiennik zachowuje pe n
efektywno , a tak e zgodno  z wymaga-
niami normy higienicznej PN-EN ISO 846.

W okresie letnim istnieje mo liwo
w cznie pe nego by-passu, dzi ki czemu 
mamy mo liwo  pracy centrali bez odzy-
sku ciep a.

Mocn  stron  Smarty 2X P s  wentylato-
ry nowej generacji EBM-papst RADICAL, 
charakteryzuj ce si  minimalnym zu y-
ciem mocy 0,29W m3/h, przy zachowa-
niu bardzo wysokiej wydajno ci, a tak e
d ugim okresem eksploatacji wynosz -
cym 40 000 godzin. Zastosowanie materia-
ów antywibracyjnych w standardzie, po-

zwoli o uzyska  niezwykle cich  prac .
Ha as generowany przy normalnym dzia-
aniu wynosi jedynie 46 dB i jest porówny-

walny z ha asem generowanym przez pra-
cuj c  lodówk . Centrala wyposa ona jest 
w filtry panelowe G4/G4. Koszty obs ugi s
minimalne dzi ki jednoosobowej obs udze 
serwisowej i d ugiemu okresowi pomi -
dzy wymianami filtrów (oko o 6 miesi cy). 
Smarty 2X P posiada równie  najwy sz
dost pn  wewn trzn  i zewn trzn  klas
szczelno ci A1.

W nowoczesnych wn trzach nale y pa-
mi ta  nie tylko o funkcjonalno ci urz -
dzenia i estetyce wyko czenia, ale tak e
o prostocie obs ugi, dlatego te  producent 
urz dzenia daje mo liwo  wyboru ste-
rownika pomi dzy innowacyjnym ste-
rownikiem MB Gateway pozwalaj cym na 
zdaln  kontrol  za po rednictwem prze-
gl darki internetowej lub sterownikami 
Stouch i Ptouch. Ten ostatni sterownik za-
s uguj  na szczególn  uwag  ze wzgl du na 

fakt nowoczesnego 4.3” ekranu dotykowe-
go, uproszczonego, przejrzystego interfej-
su zarz dzanego z trzech poziomów: u yt-
kownika, instalatora, serwisanta.

Podsumowuj c SMARTY 2X P to sku-
teczne i kompaktowe urz dzenie do odzy-
skiwania ciep a, które mo na atwo zain-
stalowa  w ka dym domu, aby zapewni
prawid ow  wentylacj , wie e powietrze 
i zdrowe rodowisko. Wi cej informacji 
mo na uzyska  poprzez kontakt z dzia em
technicznym Lindab.

DLACZEGO WARTO WYBRA  SMARTY 2X P?

• Najbardziej kompaktowe urz dzenie 
w swojej klasie

• atwa konserwacja i u ytkowanie
• Klasa efektywno ci energetycznej A+ 

przy wykorzystaniu czujników CO2 i RH
• Inteligentne zarz dzanie
• Certyfikaty : Eurovent, DNV-GL ISO 9001
• Zgodno  z dyrektyw  unijn  Ekoprojekt 

(ErP2016, ErP2018)

G ÓWNE CECHY URZ DZENIA 

• Ciche i wydajne wentylatory EC
• Sprawno  wymiennika ciep a: do 90%
• Opcjonalna kana owa nagrzewnica elek-

tryczna wst pna i wtórna
• Sterowanie przep ywem powietrza
• Sterowanie temperatur  powietrza dopro-

wadzanego
• BY-PASS z si ownikiem
• Niski poziom ha asu (46 dB)
• Izolacja akustyczna cian: 30 mm
• Szybki i atwy monta
• Zintegrowany system sterowania 

Plug&Play
• Sterowanie nagrzewnic  elektryczn :

0…...10 V

SMARTY 2X P – wie e i zdrowe powietrze dla nowoczesnych apartamentów
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