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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 1–2/2012

Dla wszystkich inwestorów, których nie trzeba 

przekonywa  o s uszno ci zastosowania pom-

py ciep a jako ród a ciep a w swoim domu 

chcieliby my przybli y  ofert  wysokowydaj-

nych grzejników w oskiego producenta INNOVA. 

Klimakonwektory serii AirLeaf maj  unikal-

ny design oraz bardzo wysokie walory u ytko-

we w postaci du ej wydajno ci grzewczej przy 

niewielkich rozmiarach. W ofercie producen-

ta znajduj  si  trzy rodzaje grzejników: SL do 

monta u na cianie (najbardziej popularny), SLI 

do monta u w cianie (na poddaszu lub w ma-

ych pokojach) oraz RS dedykowany wsz dzie 

tam, gdzie zale y nam na bardzo cichej pracy 

np. sypialni. Wszystkie w/w urz dzenia pro-

dukuj  przyjemny ch ód w gor ce letnie dni, 

ciep o zim  oraz posiadaj  funkcj  osuszania 

powietrza np. w pralni lub pomieszczeniu ba-

senowym. Wsz dzie tam, gdzie nie chcemy za-

stosowa  ogrzewania pod ogowego mo emy 

zamontowa  grzejnik AIRLEAF. Dzi ki zastoso-

waniu unikalnej technologii polegaj cej na za-

stosowaniu inwerterowej pracy silnika do na-

p du wentylatora oraz elektroniki steruj cej, 

AIRLEAF zapewnia doskona y komfort cieplny 

bez wzgl du na por  roku. Podgrzewa lub sch a-

dza w bardzo szybki sposób, a po osi gni ciu 

danej temperatury utrzymuje j  z wielk  pre-

cyzj  w kompletnej ciszy. Dodatkowym atutem 

jest fakt, e podczas pracy grzejnika nast puje 

oczyszczanie powietrza przez filtry, które znaj-

duj  si  wewn trz urz dzenia co dla alergików 

jest bardzo korzystne. Bardzo atwy i przyjazny 

w obs udze elektroniczny panel steruj cy spra-

wia, e nastawa parametrów nie stanowi adne-

go problemu. Warto doda , e w oski producent 

osi gn  bardzo niski poziom akustyki si gaj -

cy 20–25 dB co stawia go w absolutnej czo ów-

ce producentów „dynamicznych” kaloryferów. 

Poziom ci nienia akustycznego 30–35 to tykanie 

budzika w odleg o ci 30 cm. Przypomnie  nale-

y, e pe na izolacja od odg osów odczuwalna 

jest przez cz owieka jako nieprzyjemna. Nie bez 

powodu mówi si  o „ciszy grobowej”. Wa nym 

atutem w/w produktów jest mo liwo  zdalnego 

monitorowania pracy klimakonwektorów za po-

moc  odpowiedniego programu komputerowego, 

co mo e by  bardzo istotne dla w a cicieli biu-

rowców jak równie  hoteli, gdzie chcemy mie

wp yw na wielko  temperatury w pomieszcze-

niach a co za tym idzie wielko  kosztów pro-

wadzenia dzia alno ci. Pokój hotelowy, gdzie 

utrzymujemy temp.10ºC, gdy  nie ma ob o enia, 

mo na zdalnie w bardzo szybki sposób nagrza

do 20ºC, np. podczas rejestracji go ci w recep-

cji hotelowej. W ten sposób producent przewi-

duje mo liwo  sterowania do 31 grzejników. 

Przedstawicielem na Polsk  w oskiego produ-

centa jest firma Enplus z odzi. Na stronie in-

ternetowej www.enplus.pl projektanci domów 

oraz firmy instalacyjne mog  zapozna  si  z da-

nymi technicznymi produktów oraz za pomoc

specjalnego programu doborowego wybra  od-

powiedni grzejnik. Wszystkich zainteresowa-

nych zapraszamy do wspó pracy.

ENPLUS

ul. Obywatelska 106A/92

94-104 ód

tel. 502 654 618

www.enplus.pl

www.powietrze-woda.pl

Klimakonwektory AirLeaf
13 cm grubo ci stawia ten produkt w czo ówce na rynku wiatowym
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