PRESTIGE2+
MAXI

PARA
OS MAIORES
VOLUMES
Os

+ dos PRODUTOS

● Débito de até 400 m3 por hora
● Filtragem ainda mais eficaz
● Comando à distância intuitivo e a cores
● Visualização da qualidade do ar
● Regulação automática do caudal

de ar em função da humidade
interior e exterior
● Turboaquecimento
e superventilação
● Ventilador de baixo
consumo

SAÚDE

PATRIMÓNIO

CONFORTO

ORÇAMENTO

PRESTIGE2+
MAXI

A Ventilação Mecânica por Insuflação®,
para uma ventilação
eficaz, inteligente e potente !
A VENTILAÇÃO EFICAZ

A VENTILAÇÃO INTELIGENTE

A filtração de ar mais eficiente
do mercado

Função higrorregulável

Tamanho das partículas em µm
Pólenes

Bactérias
Carbono
Partículas de combustão (madeira)
Partículas de gasóleo

Filtração da VMI®

● Variação do débito de ar insuflado em função da taxa de humidade

interior e exterior
mais rápida da humidade
● Ventilação adaptada às necessidades
● Evacuação

Função de turboaquecimento
e superventilação
96,7% a 2,5 µm
2,5 µm

82,5% a 0,3 µm

Limite recomendado pela OMS

● Barreira contra a entrada de poluições exteriores superiores

a 0,3 mícrones (partículas finas, pólenes, fumo, etc.)
● Filtração ideal para garantir a qualidade do ar interior
● Proteção de pessoas sensíveis (asma, alergias respiratórias, etc.)

Insuflação de ar

● TURBOAQUECIMENTO :

Aumento do caudal de ar insuflado para fazer
entrar o máximo de calor gratuito na sua habitação
durante os dias de sol em tempo frio.
● SUPERVENTILAÇÃO

NOTURNA :
Aumento do caudal de ar para refrescar ao
máximo a sua habitação e melhorar o seu conforto durante as
noites de verão.

● Evacuação da humidade e dos poluentes interiores (CO2, COV, etc.)
● Calor

ao aumento da concentração de rádon
mais homogéneo para o seu conforto

SPECIFICAÇÕES
● Filtro VENTILAIRSEC F7
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● Oposição

● Regulação do caudal

em função
das necessidades da sua habitação
● Função “boost” e “férias”
● Utilização com ou sem pré-aquecimento
● 3 temperaturas de pré-aquecimento :
12 °C/15 °C/18 °C
● Ventilador de baixo consumo
● Potência máxima de 2220 W

de

elevado desempenho
● Comando à distância intuitivo
e a cores
● Indicador gráfico da qualidade
do ar interior

www.ventilairsec.com

Tipos de caixa
possíveis :

Distribuidor
Ventilnorte — Ventilação e Técnicas Electromecânicas, Lda
Travessa da Ponte, 6 • Arm. 2 • Apart. 594 • 4435-403 RIO TINTO
Tel: 22 485 41 30 • Fax: 22 485 41 39 • Internet: www.ventilnorte.com
Email: ventilnorte@ventilnorte.pt

Maxi

Delegação centro:
Ventilnorte III, Lda • Zona Industrial dos Pousos, Lote 5 • Arm. 1 e 2
Pousos • 2410-494 LEIRIA • Tel: 244 80 26 66 • Fax: 244 80 26 69
Email: ventilnorte3@ventilnorte.pt

