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REGEL-air 76
Sistem de ventilare

  Simplu de adaptat

  Usor de curatat.

orizontal sau vertical

Pe langa protejarea consumului de energie 
se asigura si integritatea sistemului, care 
altfel ar putea suferii din cauza umezelii.

Corect, aerisirea regulata devine mai importanta decat oricand in spatii de 
locuit, mai ales in fata cresterii eficientei asigurata de izolatia ferestrei.
Atunci cand exista prea puțina ventilare, umiditatea relativa a aerului se 
ridica constant, dand rapid nastere unui climat interior umed care conduce
la dezvoltarea mucegaiului. Din acest motiv, este important sa se ajunga la
un echilibru sanatos intre ventilatie si pierderile minime de caldura.

Echipat cu un regulator de presiune al 
aerului, sistemul REGEL-air 76 contribuie la 
un climat de viață sănătos în interiorul 
locuintei si este ușor de curățat. Noul sistem
de ventilatie REGEL-air 76 are un arc de 
revenire inovator și nu are nevoie de o sursa
de alimentare. Acesta poate fi instalat 

  Integrat în cadru profilului exterior, 
astfel încât este invizibil atat din 
interior cat și din exterior când 
fereastra este inchisa.

   Sistem de ventilatie in conformitate   
 cu standardul DIN 1946-6.

KÖMMERLING 76 AD - REGEL - AIR 76

          Un mediu de viata sanatos.

Aer proaspat automat.
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Sistemul Kömmerling REGEL-air 76 este 
soluția de ventilație, care asigura 

alimentarea uniforma si continua cu aer 
proaspăt .

Kömmerling REGEL-air 76 este de 
asemenea ideal pentru cei care petrec 
doar o parte din timp în locuinta sau 
pentru casele de vacanta.

  Reimprospatarea uniforma si 
continua a aerului.

  Minimalizeaza umiditate  ridicată 
din aer și riscul de mucegai .

 43 dB (STC 4). 
   Izolare fonica - testat - pana la 

  Protecție împotriva intemperiilor si 
alimentarea cu aer prospat, testate 
în conformitate cu standardele DIN 
și UE.


