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SYSTEMY 
WENT YLACYJNE I  KLIMAT YZACYJNE

n ZALETY

l szeroki asortyment

l konkurencyjne ceny

l dostępność  z magazynu

l komplementarność rozwiązań

l sukcesywnie poszerzana produkcja własna

n CHARAKTERYSTYKA

Asortyment:
l system kanałów okrągłych: rury zwijane, 

kształtki tłoczone i segmentowe

l elastyczne przewody wentylacyjne: przewody 

aluminiowe izolowane oraz nieizolowane, prze-

wody aluminiowe półelastyczne, przewody PVC

l osprzęt wentylacyjny: przepustnice, czerp-

nie, wyrzutnie, króćce elastyczne, tłumiki

l materiały montażowe: obejmy do rur, opaski 

zaciskowe, elementy kotwiące, zawiesia, pręty 

gwintowane, kształtowniki montażowe

l materiały produkcyjne: profile, narożniki, 

mechanizmy przepustnic, elementy produkcyj-

ne czerpni/wyrzutni i przepustnic

l materiały izolacyjne: izolacje techniczne, 

gwoździe, taśmy samoprzylepne

l centrale wentylacyjne SALDA

centrale nawiewne, centrale rekuperacyjne 

z wymiennikiem krzyżowym, centrale rekupe-

racyjne z wymiennikiem obrotowym, centrale 

rekuperacyjne z wymiennikiem przeciwprą-

dowym

l wentylatory: wyciągowe, kanałowe, dacho-

we, przeciwwybuchowe, osiowe

l anemostaty, nawiewniki, zawory powietrz-

ne: anemostaty kwadratowe, okrągłe, wirowe, 

nawiewniki szczelinowe, zawory powietrzne

l klimatyzatory i materiały montażowe: klima-

tyzatory Galanz ścienne, kanałowe, przenośne; 

klimatyzatory Mistral kasetonowe, kanałowe, 

ścienne; klimatyzatory Samsung ścienne; rury 

miedziane w izolacji, wsporniki, koryta, kształt-

ki, czynniki chłodnicze R407C, R410A, R134A, 

R404A, R507

l pełny asortyment produktów Lindab; Grupa 

Comfort-Air obejmuje nawiewniki, kratki, 

przepustnice oraz akcesoria stosowane do 

regulacji oraz kontroli klimatu w pomieszcze-

niu; produkty z grupy Comfort Water, np. belki 

chłodzące, systemy fasadowe, promienniki 

grzewcze i panele chłodzące wykorzystują 

wodę do regulacji temperatury w pomieszcze-

niu; grupa ADS-systemy wentylacyjne, kanały, 

kształtki i osprzęt wentylacyjny

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna

Usługi: 
l produkcja kanałów i kształtek

l doradztwo techniczne

l szkolenia branżowe

l dystrybucja urządzeń wentylacyjnych i kli-

matyzacyjnych

• wyróżniająca się spośród wszystkich 
modeli z certyfikatem EUROVENT!

• najwyższe standardy wykonania

• unikalna konstrukcja

• niezwykle szczelna i lekka

• najwyższa klasa wytrzymałości

• wyeliminowane mostki termiczne

Cechy konstrukcyjne:
• TB1 klasa mostków termicznych

• D1 klasa wytrzymałości obudowy

• L1 klasa szczelności obudowy

•  T2 klasa przenikalności cieplnej obu-
dowy

• F9 klasa szczelności obejścia filtra

CENTRALE WENTYLACYJNE 

NOWOŚĆ

n   LINDAB Sp. z o.o.
WIERUCHÓW

ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

tel. 22 250 50 50, faks 22 250 50 60, www.lindab.pl, www.centrumklima.pl, e-mail: klient@centrumklima.pl
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WENTYLATORY KANAŁOWE VKA EKO. Okrągłe wentylatory 

stosowane są do nawiewu powietrza lub wyciągu do instalacji wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych. Montowane są w systemie okrągłych kanałów wentylacyjnych. 

Mogą być instalowane w dowolnej pozycji. Nie nadają się do zanieczyszczonego 

powietrza, gazów agresywnych i wybuchowych. Wirnik z łopatkami pochylonymi 

do tyłu. Silnik z zewnętrznym wirnikiem (EC), z zabezpieczeniem termicznym, 

bezobsługowe łożyska kulkowe. Płynna regulacja prędkości silnika.

KLIMATYZATORY ŚCIENNE MISTRAL INVERTER. Zasila-
nie [Ph/V/Hz]: 1/220-240/50. Wydajność (chłodzenie/grza-
nie) [kW]: 2,60/2,80. SEER: 5,60. SCOP: 3,80. Pobór mocy (chłodze-
nie/grzanie) [kW]: 0,144~1,240/0,175~1,230. Pobór prądu 
(chłodzenie/grzanie) [A]: 0,63~5,39/0,76~5,35. Maks. pobór 
mocy [kW]: 2,00. Maks. prąd pracy [A]: 9,00.

BELKI CHŁODZĄCE PLEXUS. Wiele możliwości lokalizacji, ponieważ 

pasują do sufitu podwieszonego o wymiarze 600/600, alternatywnie 1200/600. 

Plexus ma specjalnie profilowane kierownice, które umożliwiają uzyskanie ideal-

nego rozpływu 360°. Rozpływ powietrza we wszystkich kierunkach (360°) redu-

kuje zasięg o 30% i zmniejsza ryzyko przeciągów. Stosowany do chłodzenia, 

ogrzewania i wentylacji. Może być pokryty powłoką Drypac chroniącą przed kon-

densacją. Wiele możliwości i duża elastyczność.

WENTYLATORY DACHOWE VSV EKO. Wentylatory dachowe z pio-

nowym wyrzutem służą do wyciągu powietrza z różnych pomieszczeń. Wirniki są 

osłonięte blachą perforowaną, która chroni przed zewnętrznymi czynnikami, które 

mogą powodować mechaniczne uszkodzenie wirnika. Nie nadają się do zastoso-

wań w środowiskach agresywnych chemicznie oraz zagrożonych wybuchem. Nie 

zaleca się stosować w instalacjach zanieczyszczonych cząstkami stałymi, pyłami 

i odpadami technologicznymi. 

BELKI CHŁODZĄCE PREMAX. Mogą być stosowane do chłodzenia, ogrze-

wania oraz wentylacji. Całość wyposażona jest także w Lindab JetCone, czyli innowa-

cyjny sposób regulacji objętości powietrza. Dzięki systemowi AirGuide użytkownik nie 

musi martwić się o ciśnienie i głośność podczas zmieniania objętości powietrza. Za-
wartość powietrza podczas chłodzenia [l/m]: 0,6. Zawartość 
powietrza podczas ogrzewania [l/m]: 0,25. Waga [kg/m]: 18. 

Rury miedziane: EN 12735-2 CU-DHP. Klasa ciśnienia: PN10.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z WYMIENNIKIEM PRZECIW-
PRĄDOWYM RIS EKO. Wyposażone są w wysokowydajny przeciwprądowy 

wymiennik ciepła. Służą do wentylacji domów, biur i innych ogrzewanych pomiesz-

czeń, m.in.: sal lekcyjnych, apartamentów, sal konferencyjnych. Ten model może być 

sterowany za pomocą regulatora SMT-D-4P-EL. Bardzo mała wysokość. Oszczędność 

energii i niski poziom hałasu – wentylatory EC zgodne z dyrektywą ErP 2009/125/

WE. Sprawność wymiennika ciepła: do 90%. 

CENTRALE WENTYLACYJNE Z WYMIENNIKIEM OBROTO-
WYM RIRS EKO. Wyposażone są w wydajny obrotowy wymiennik ciepła. 

Jednostki służą do wentylacji domów oraz innych ogrzewanych pomieszczeń. Ten 

model może być sterowany za pomocą sterowników Stouch i Flex. Ciche i wydajne 

wentylatory EC. Sprawność wymiennika ciepła: do 80%. Zintegrowana 

nagrzewnica elektryczna. Sterowanie przepływem powietrza. Niski poziom hałasu. 

Izolacja akustyczna ścian: 20 mm. Szybki i łatwy montaż. 

KLIMATYZATOR ŚCIENNY INVERTER Galanz KUDO.

Zaawansowane technicznie jednostki inwerterowe z komponentami z najwyższej 

półki, np. sprężarkami Panasonic. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań 

podnoszących efektywność pracy klimatyzatorów urządzenia te posiadają dosko-

nałe parametry w zakresie energooszczędności, czego potwierdzeniem jest wyso-

ka efektywność na poziomie SCOP 3,8. Dodatkowym atutem jest zastosowanie 

filtrów powietrza wyższej klasy oraz jonizatora powietrza.

KANAŁOWA POMPKA SKROPLIN MINI DROP. Pompka skro-

plin montowana we wnętrzu koryta. Wymiary (wys./szer./głęb.) 
[mm]: 65/104/32. Waga [kg]: 0,25. Zewnętrzna średnica rury 
[mm]: 6. Zasilanie: 230 V, 50-60 Hz. Zużycie energii [W]: 16 W. 

Maks. wysokość podnoszenia [m]: 8. Maks. wysokość
zasysania [m]: 1 m. Maksymalna wydajność: 10 l/h (na wysoko-

ści 0 m). Maks. temperatura wody [°C]: 40. Zabezpieczenie termiczne. 
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