
SmartAir 

VENTİLATİON SO EASY
     AiolosAir® teknolojisine güvenin.
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70 saniye boyunca sıcak hava dışarı atılır.
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Isı absorber ünitesi cihazın kapasitesi dolana kadar, 
değerli olan ısıyı depolar.

Havalandırma daha sonra yön değiştirip dışarıdan 
gelen serin havayi odaya gönderir.Gelen soğuk hava, 
daha önce depolanan sıcak hava sayesinde istenilen 

sıcaklığa getirilir.

Depolanan  bütün ısı bittiğinde, fan yön değiştirip yeni 
bir döngüyü başlatıyor.

...

...

ISI GERİ KAZANIMI PRENSİBİ

AiolosAir® SmartAir ısı geri kazanımına sahip kompakt 
yapıda olan bir havalandırma sistemidir. Çalışması için 
yapılması gereken tek şey,  dış duvardan geçen bir 
deliğe sahip olmasıdır. Bu sayede havalandırma 
kanalı ile çalışan  geleneksel sistemlere kıyasla çok 
daha avantajlıdır. Kolay kurulumu ve esnekliği 
SmartAir'i enerji tasarrufu yapan modern evlere 
oldukça uyumlu hale getirmektedir.

Modüler tasarımı sayesinde bakımı ve onarımı oldukça 
basitdir. Takıldıkdan sonra, SmartAir sağladığı enerji 
tasarrufu sayesinde sadece oda havasının ısısını 
korumaya yardımcı olmaz,aynı zamanda enerji 
giderlerinizde yüksek oranlarda bir azalma 
sağlayacaktır.

Bireysel kesintisiz ev 
havalandırma sistemi

Havalandırma için camın açıldığı geleneksel sistem enerji ihtiyacını arttırmaktadır. ısi tasarrufu sağlayan 
bireysel ev havalandırma sistemi ise bunu tamamen önlemektedir. Egzost edilen hava dışarı atılmadan 
önce içindeki ısı geri kazanılır. Bu basit prensip sayesinde çok büyük oranlarda enerji saklanır. Sonucunda 
da enerji faturalarından tasarruf edilir.

Bireysel ev havalandırma prensibi, grafik animasyonlar ile anlatılmaktadır
www.aiolosair.com

BİREYSEL EV HAVALANDIRMASI'NİN 
ARKASINDAKI BASİT PRENSİP

162 mm çapında bir delik

%90'a kadar çıkan ısı tasarrufu 

Isıtma giderlerinde %50'lik azalma

Ekonomik ürün ve kurulum bedeli 

Hızlı ve düşük maliyetli temizlik 

 Kolay bakım

FARK YARATAN AVANTAJLAR
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MODÜLER DİZAYN

YÜKSEK  HAVALANDIRMA PERFORMANSI. AYNI ZAMANDA 
ULTRA KOMPAKT

SmartAir'in iç ekipmanları 160 mm'lik çaplı silindirlere sıra ile yerleştirilmektedir.Kurulmasi için herhangi bir 
alet gerektirmez- sadece ekipmanlar yerine yerleştirilir. Ultra kompakt ve sessiz olması'nın yaninda, en 
yüksek performansda çalışırlar. 

HAVA AKIMINI 
DESTEKLEYEN BİR DIŞ 
KAPAK
Dış kapak en ideal hava akımını 
sağlamak için dizayn edildi. Entegre 
edilen damlama kenarları ise en 
ufak bir yoğuşmanın ortaya 
çıkarabileceği istenmeyen lekeleri 
ortadan kaldırmak için özel olarak 
dizayn edilmiştir.

GÖSTERİŞLİ BİR İÇ KAP 

Sadece 40 mm derinliği olan, 
oldukça şık, hava akımı 
optimize edilmiş bir kapak.

VERİMLİ BİR VANTİLATÖR 
ÜNİTESİ
Aerodinamik aksiyel fanlar  hava 
akışını iki yöne de sağlarken 
minimal güç kullanıyorlar.

BAL PETEĞİ ŞEKLİNDE OLAN 
BİR ISI DEĞİŞTİRİCİ
Oldukça etkili olan ısı seramiği %90'a 
varan bir ısı tutma oranı yakalıyor. Isıınma 
giderlerinizi azaltır.

Isı Geri Kazanımı  90%'a kadar

Fan hızı 1 FH 2 FH 3 FH 4

Hava debisi Eco-mode/
bypass mode1) [m³/

16 22 30 43

Ses basınç seviyesi[dB(A)] 14 20 32 35

E [W]Enerji tüketimi 0,9 1,1 1,6 2,8

Normalleştirilmiş ses 
seviyesi farkı D [dB]

n,w

40/46 
(opsiyonel ses yutum elemanı ile birlikte)

Duvara açılan deliğin çapı 
[mm]

162

Enerji verim sınıfı

TEKNİK BİLGİLER

A

1) Art arda çalışırken  2) Taze hava modunda- Açık alanda 2 m mesafede ölçülmüştür
3) Güç besleme ünitesi olmadan

Der easyFan ist

in seiner Klasse

Preis-Leistungs-Führer 

mit Qualitätsanspruch.

KOLAY DEĞİŞTİRİLEN 
POLEN VE TOZ 
FİLTRELERİ
Filtrelerin temizlenmesi ve 
değiştirilmesi sadece dakikalar içinde 
herhangi bir el aletine ihtiyaç 
duyulmadan yapılabiliyor.

SmartAir, sınıfının-kaliteden ödün vermeden- en uygun maliyetli sistemidir.
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KONTROL ÜNİTESİ ALTERNATİFLERİ

AKILLI VE ESNEK KONTROL
SmartAir Havalandırma sistemlerini kontrol için iki alternatif vardır.  
Bunlardan biri fonksiyonel kontrol düğmesi(BasicControlUnit), ya da daha 
teknolojik olan otomatik nem kontrolü. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre kendiniz 
karar verebilirsiniz. 

 4 kademeli fan hızı

Otomatik nem kontrolü (otomatik mod)

3 çalışma mod'u bulunmakta: İsi geri kazanım 

modu, bypass modu-tek yönlü havalandırma 

modu, uyku modu

İnce ve şık dizayn

Entegre edilmiş filtre değişim göstergesi

Akıllı kontrol

ÇOK FONKSİYONLU KONTROL ÜNİTESİ

 4 kademeli fan hızı

2 çalışma modu: Isı geri kazanım-bypass modu

Filtre değiştirme göstergesi

Şık ve fonksiyonel dizayn

Kolay Kontrol Unitesi (Kontrol düğmesi)

PENCERE PERVAZI UYGULAMASI
SmartAir L

SmartAir L'nin pencere kısmı çözümü yüksek seviyede gürültülere maruz kalan binalar için 
ideal.- Ana caddeye, okula,havalimanı'na yakin olan binalar gibi- Sistem pencere kısmı'nn 
içerisine yerleştiriliyor ve dışarıdan gelen sesi sönümleme konusunda oldukça başarili.

ÇATI KATI UYGULAMASI
SmartAir D

Yaratıcı bir çözüm olan SmartAir D hemen hemen bütün çatı katlarına uyuyor.Bu sayede 
çati katları da kontrollü bir havalandırma sisteminden yararlanabiliyor . Ayni zamanda, 
ısıtma maliyetleri, gereksiz yere kaçan ısı durdurulduğu için yari yarıya düşürülür.

MAHZEN UYGULAMASI
SmartAir K

Mahzen odaları genelde soğuk ve nemli olmaktadır. SmartAir K nemi azaltarak zararli küf 
oluşumunun  önüne geçer. Bunun sonucunda mahzen katları kuru kalır ve orada tutulan 
her şey küfe karşı korunmuş olur.

EGZOZ FANİ
CollectionAir-Serie

Mutfakta ya da banyo da olsun:  Collection-Series  şık dizaynı'nın yanı sıra bütün nemi ve 
hoş olmayan kokuları uzaklaştırma da oldukça başarılıdır.

Isı geri kazanma Bypass modu Uyku modu

HEPSİ BİR ARADA ÇÖZÜMLER

Otomatik mod
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E-Mail: info@aiolosair.com | Web: www.aiolosair.com
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MEA Regional Office

Istanbul - Turkey

Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. Cessas Plaza;  

2.Blok Kat:10  No: 4/21 34768 Ümraniye/Istanbul

Telefon: +90 216 250 32 72 | Fax: +90 216 250 32 32
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