מקבוצת תעבורה

מאוורר תקרה

ההיי טק של המאווררים

מאוורר תקרה חדיש בעיצוב נקי ומודרני מבית  VENTAכולל שלט רחוק מעוצב,
המראה החלק ללא ברגים גלויים עם תאורת ה  LED-האופציונלית מעניקה תוספת
מיוחדת למאוורר המודרני

מאפיינים
מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך עשרות שנים .
מתאים לחדרים/חללים בין  8מ''ר למעל  25מ''ר .
ללא צורך בחיווט נוסף .
ערכת תאורה  LEDלמאוורר )אופצינאלי( בעוצמה של W22

צבע גוף :לבן ,שחור
צבעי להבים :לבן ,שחור,אפור ,עץ
גודל כנפיים 1500) 60 " :מ"מ(
מספר כנפיים3|4 :

כולל שלט רחוק אלחוטי עם מחווני  LEDבארבעה צבעים שונים.
 6מהירויות ,שליטה מלאה על ידי שלט רחוק .
כולל מצב חורף עם יכולת הפעלה לכיוון ההפוך .
לשימוש פנימי וחיצוני .

ספיקת אוויר 11500 :מק"ש.
צריכת חשמל 45 :וואט.
תאורת לד  22וואט.
משקל 9.8-10.4 :ק"ג.
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מקבוצת תעבורה

החלום העיצובי שלכם הוא ההשראה שלנו
מאווררי התקרה של  VENTAמתוכננים ,מעוצבים ומיוצרים בקפידה ע"י אנשי מקצוע מובילים שתמיד מוצאים את הדרך
לשלב בין הטכנולוגיות האחרונות בתחום לבין עיצובים מרהיבים.
בחברת  VENTAאנחנו מעודדים כל לקוח להביא לידי ביטוי את הצד היצירתי שבו ולהגשים את החלום העיצובי שלו.
בזכות הגישה המודולארית שלנו ,תוכלו לבחור בין גדלים ,צבעים ועיצובים שונים של מאווררי תקרה והכנפיים שלהם.
כיוון שאנחנו מתמחים בעולם האיוורור ,פיתחנו עבור מאווררי התקרה שלנו גוף ייחודי ומעוצב וביחד הם משלימים
מראה אחיד ויוקרתי .
מאווררי התקרה של  VENTAיעילים אנרגטיים וידידותיים לסביבה
מאווררי התקרה של  VENTAמגיעים עם מנוע קטן ,יעיל ומתקדם עם זרימת אוויר גבוהה וצריכת חשמל נמוכה ,כך
תוכלו לחסוך עד כ 50% -מהוצאות החשמל על קירור ואוורור הבית .בחורף ,מאוורר התקרה מפזר את החום שמופק
מגופי החימום בצורה יעילה ואחידה וכך תוכלו לחסוך גם בחודשים הקרים באמצעות מנגנון היפוך כיוון
ב  VENTA-ברור לנו כי איכות הסביבה חשובה לא רק מחוץ לבית אלא גם בתוכו .לכן פיתחנו מנוע שקט וחזק במיוחד
שמאפשר לכם ליהנות מהיתרונות הבריאותיים של מאוורר התקרה ללא רעשי רקע .

$

פעולה שקטה

חסכון:

המאווררים של  VENTAמצוידים במנוע חסכוני
באנרגיה ,ומאפשרים הפעלה בצריכת חשמל
נמוכה של  6וואט בלבד )במהירויות נמוכות(

מאווררי התקרה שלנו שקטים ,וכשתפעילו אותם
בפעם הראשונה לא תשמעו דבר פרט אולי,
למשב הרוח.

אפשרויות בחירה:

התקנה קלה ומהירה

ניתן להתקין את מאווררי התקרה מבית VENTA

תכננו את מאווררי התקרה שלנו כך שהתקנתם
ואחזקתם יהיו קלות ופשוטות לביצוע.

שליטה

תאורת  LEDמתקדמת

כל מאווררי התקרה עם טכנולוגית DC
מבית  VENTAמגיעים בצירוף שלט

למאווררי התקרה שלנו תוכלו לצרף מגוון גופי
תאורת  LEDבעוצמה של  1000לומין אך
בצריכה של  22וואט בלבד .כולל  4גווני אור שונים

עם 3 ,או  4להבים במגוון צבעים לבחירה.

לא עוד כבלי משיכה או מתגים!

המאפשר בחירה בין  6דרגות מהירות.
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