Komfovent DOMEKT
Nowoczesna wentylacja z odzyskiem ciepła do domów
To szereg standardowych central wentylacyjnych (rekuperatorów) przeznaczonych do pracy w budynkach mieszkalnych.
Dzięki kompaktowym rozmiarom urządzenia DOMEKT można zamontować nawet w małych i ciasnych przestrzeniach.
Rozwiązania PLUG & PLAY sprawiają, że urządzenia są od razu gotowe do pracy, a nowa generacja sterowania
C6 SMART HOME zapewnia proste, inteligentne sterowanie i wysoki poziom komfortu.

Wydajność
od 50 do 1000 m3/h

C6 1
C6.1

Bogaty wybór urządzeń
Domekt R

Potwierdzona jakość
Zgodny z Dyrektywą

Centrale wentylacyjne z obrotowym
wymiennikiem ciepła.
24 warianty urządzeń

Domekt CF
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem
przeciwprądowym.
13 wariantów urządzeń

Domekt P
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem
krzyżowym.
MADE IN

16 wariantów urządzeń

EU

Dowiedz się więcej
Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

info@ventia.pl

(22) 841 11 65

www.ventia.pl

Automatyka
Nowa generacja sterowania wentylacją w domu
Zdalne sterowanie

Wbudowany web serwer • Mobilna aplikacja Komfovent Home • Zarządzanie przez przeglądarkę WWW lub smartfon/tablet

Personalizacja ustawień

POZA DOMEM

NORMALNY

INTENSYWNY

TURBO

KUCHNIA

KOMINEK

NADRZĘDNY

URLOP

Zobacz film

Osiem trybów gotowych na typowe sytuacje z możliwością modyfikacji ustawień • Harmonogramy tygodniowe, urlopowe • Automatyczne
zarządzanie jakością powietrza

Dlaczego warto wybrać Komfovent DOMEKT
Cicha praca

Trwałość

Oszczędność energii

• Izolacja z wełny mineralnej

• Wysoka jakość wykonania

• Wysokiej jakości wentylatory
z silnikami EC

• Doskonale spasowane elementy

• Energooszczędne wentylatory
z silnikami EC

• Konstrukcja warstwowa

• Niskie koszty eksploatacji

• Podzespoły renomowanych, europejskich dostawców

• Odporna na korozję powłoka

• Optymalizacja pracy za pomocą
automatyki C6 SMART HOME

Wiarygodność i międzynarodowe
standard

Inteligentne i proste sterowanie

Skuteczny (realny) odzysk ciepła

• Liczne funkcje dostępne w standardzie

• Wymienniki obrotowe o wysokiej,
całorocznej sprawności

• Testy w niezależnych, europejskich
instytucjach

• Dopasowanie do bieżących potrzeb

• Odporne na przemarzanie

• Zdalne sterowanie z każdego miejsca

• Liczne certyfikaty jakości i zgodności

• Elegancki i ultracienki panel LCD

• Dopasowany do polskich warunków klimatycznych

• Podwójna kontrola jakości

• Odzysk nawet podczas dużych
mrozów

Dowiedz się więcej
Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

info@ventia.pl

(22) 841 11 65

www.ventia.pl

