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Νέα σειρά εξαεριστήρων τοίχου-οροφής Intellivent 2.0 με δυνατότητα ρύθμισης υγρασίας. 
Έξυπνοι εξαεριστήρες που ρυθμίζουν αυτόματα την υγρασία στο χώρο. Εντελώς αθόρυβοι (<20 
dB) αλλά με πολύ μεγάλη δυνατότητα απορρόφησης αέρα (έως 134 m3/h) . Η σειρά Intellivent 
2.0 διαθέτει χρονοδιακόπτη και δυνατότητα ρύθμισης των στροφών του ανεμιστήρα , ενώ η 
κατανάλωσή τους είναι μικρότερη από 5,5 W. Ακόμα διαθέτει αφαιρούμενη φτερωτή που 
διευκολύνει τον καθαρισμό και την πρόσβαση στον αγωγό εξόδου αέρα.  
 

 

 

Ο νέος μεταφορέας θερμότητας Intellivent Celcius της Fresh 
μεταφέρει αποτελεσματικά και αθόρυβα τη θερμότητα από χώρο 
σε χώρο . Αποτελεί την πιο έξυπνη , οικονομική και διακριτική λύση 
για να θερμανθούν ταυτόχρονα δύο διπλανοί χώροι χωρίς τη χρήση 
άλλης συσκευής .  
Διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη και δυνατότητα ελέγχου 
ταχύτητας. Επίσης η λειτουργία του μπορεί να είναι 
προγραμματιζόμενη με επιτάχυνση ανάλογα με τις ανάγκες του 
χώρου. Η σειρά Intellivent Celcius είναι εντελώς αθόρυβη (10-29 
dB) με κατανάλωση μικρότερη από 5,5 W. 

 

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ             

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 

S100 Εξαεριστήρας  , Ø  100 mm 30 € 

S125 Εξαεριστήρας  , Ø  125 mm 35 € 

S150 Εξαεριστήρας  , Ø  150 mm 40 € 

S100 T Εξαεριστήρας  με χρονοδιακόπτη , Ø  100 mm 35 € 

S125 T Εξαεριστήρας  με χρονοδιακόπτη , Ø  125 mm 40 € 

S150 T Εξαεριστήρας  με χρονοδιακόπτη , Ø  150 mm 45 € 

S100 HT Εξαεριστήρας  με χρονοδιακόπτη έλεγχο υγρασίας, Ø  100 mm 40 € 

S125 HT Εξαεριστήρας  με χρονοδιακόπτη έλεγχο υγρασίας, Ø  125 mm 45 € 

S150 HT Εξαεριστήρας  με χρονοδιακόπτη έλεγχο υγρασίας, Ø  150 mm 50 € 

 

ID100 Εξαεριστήρας καναλιού , Ø  100 mm 30 € 

ID125 Εξαεριστήρας καναλιού , Ø  125 mm 35 € 

TF100 Αξονικός καναλάτος αθόρυβος εξαεριστήρας , Ø  100 mm 62,5 € 

TF125 Αξονικός καναλάτος αθόρυβος εξαεριστήρας , Ø  125 mm 70 € 

TF150 Αξονικός καναλάτος αθόρυβος εξαεριστήρας , Ø  150 mm 80 € 

TF200 Αξονικός καναλάτος αθόρυβος εξαεριστήρας , Ø  200 mm 97,5 € 

 

TL98 F Αγωγός αερισμού με σωλήνα Ø 98/102 mm , μήκους 310 mm  36 € 

TL80 F-dBS Αγωγός αερισμού με σωλήνα Ø 81/124 mm , μήκους 360 mm  53 € 

TL98 F-dB Αγωγός αερισμού με σωλήνα Ø 98/140 mm , μήκους 400 mm  74 € 

 

YVG100  Αγωγός αέρα Φ100 με προστασία επιστροφής κρύου & περσίδα 16,32 € 

YVG125  Αγωγός αέρα Φ125 με προστασία επιστροφής κρύου& περσίδα  20,40 € 

G100  Αγωγός αέρα Φ100 εσωτερικών τοίχων , μήκος : 100 mm 7,14 € 

 
Cover Plates  Καλύμματα για Intellivent 2.0 & Celcius σε διάφορα χρώματα  9,18 € 

 

CELCIUS  

ΤΙΜΗ : 98 € 

ΤΙΜΗ: 108 € 

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση. 
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