
System nadmuchowy zapewnia doskona-

³y klimat w domu przez ca³y rok. Zim¹

ogrzewa i nawil¿a, latem ch³odzi i osusza,

natomiast proces wentylacji i oczyszcza-

nia trwa przez wszystkie dni w roku.

Wszystkie procesy odbywaj¹ siê automa-

tycznie, zgodnie z programem dobowo-

tygodniowym, jaki by³ wczeœniej ustalo-

ny. Dziêki wysokiej klasy elektrostatycz-

nym filtrom powietrza, bêd¹cym czêœci¹

systemu nadmuchowego, mo¿na w znacz-

nym stopniu ograniczyæ niekorzystne od-

dzia³ywanie zanieczyszczeñ na mieszkañ-

ców domu.

Elementy systemu s¹ odporne na zamar-

zanie, korozjê, przecieki i inne usterki

znane u¿ytkownikom systemów wod-

nych. Powietrze rozprowadzane jest w do-

mu systemem kana³ów instalowanych

w nieu¿ytkowej czêœci budynku, nato-

miast nadmuch realizowany jest przez

ma³e, estetyczne kratki umieszczone w

œcianie, pod³odze lub suficie. Takie roz-

wi¹zanie pozwala na swobodê w aran¿acji

wnêtrz i pe³ne wykorzystanie powierzch-

ni domu. 

ZALETY SYSTEMU:

Â komfort i funkcjonalnoœæ: ogrzewanie,

klimatyzacja, wentylacja, filtrowanie i na-

wil¿anie powietrza – takiej funkcjonalnoœci

nie zapewni ¿aden inny system grzewczy;

Â niskie koszty instalacji: koszt instala-

cji systemu powietrznego jest prawie

o po³owê ni¿szy ni¿ koszt kilku niezale¿-

nych instalacji realizuj¹cych te same

funkcje, ponadto modu³ klimatyzacji

mo¿na do³¹czyæ w dowolnym terminie,

dziel¹c w ten sposób

koszty;

Â niskie koszty eks-

ploatacji: system po-

wietrzny zu¿ywa po-

nad 30% mniej pali-

wa (gaz, pr¹d) ni¿ tej

samej mocy system

wodny;

Â niezawodnoœæ :

brak wody – brak ry-

zyka, trwa³oœæ instalacji i urz¹dzeñ na-

dmuchowych jest znacznie wy¿sza ni¿

rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych wodê;

Â automatyczna praca: ka¿dy system

powietrzny wyposa¿ony jest w programo-

walny sterownik, dziêki któremu mo¿na

ustaliæ inn¹ temperaturê w poszczegól-

nych porach dnia i tygodnia, niska bez-

w³adnoœæ systemu pozwoli szybko zmie-

niæ parametry pracy;

Â estetyka: brak grzejników pozwoli na

znaczn¹ swobodê w urz¹dzaniu wnêtrz;

Â wspó³praca z kominkiem: posiadaj¹c

kominek z wk³adem grzewczym i system

nadmuchowy, wystarczy w³¹czyæ piec

w trybie wentylacji, aby równomiernie

rozprowadziæ ciep³o z kominka po ca³ym

domu.
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