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ZNACZĄCY KROK W KIERUNKU REDUKCJI
ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW

SYSTEMU KLIMATYZACJI

Klimatyzacja zbyt często oznacza instalowanie mało estetycznych i nie-
poręcznych agregatów skraplających na zewnątrz budynków. INNOVA  
przedstawia “..2.0”, nowe podejście do klimatyzacji bez jednostki zewnętrz-
nej, które radykalnie zmienia technologię “monoblock” na lepsze.

Urządzenie “2.0.” przy głębokości zaledwie 16 cm,  jest wyjątkowo kompa-
ktowe. Estetyczne wewnątrz i na zewnątrz.

Dwa kanały 162 mm doprowadzające powietrze robocze są proste w wyko-
naniu. Nie wymagają stosowania profesjonalnych maszyn wiertniczych. Za-
projektowane tak, aby nie ingerować w estetykę elewacji.

Moc urządzenia “2.0.” jest tak zoptymalizowana, aby uzyskać i utrzymać tem-
peraturę komfortu w najefektywniejszy sposób, przy zachowaniu cichej pracy  
urządzenia. 

KLIMATYZACJA BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
..2.0
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URZĄDZENIE 2.0
BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.

CZMO08IB2II 2.0 - 8 HP

 - Wydajność chłodnicza: 1,65 kW
 - Moc grzewcza: 1,70 kW
 - Pobór mocy elektrycznej - chłodzenie: 580 W 
 - Pobór mocy elektrycznej - grzanie: 545 W
 - Klasa efektywności energetycznej: A

€ 1.500,00 

CZMO10IC3II 2.0 - 10 HP 
DC Inwerter

 - Wydajność chłodnicza: 2,04 kW
 - Wydajność chłodnicza Dual Power: 2,60 kW
 - Moc grzewcza: 2,10 kW
 - Moc grzewcza Dual Power: 2,64 kW
 - Pobór mocy elektrycznej - chłodzenie: 630 W
 - Pobór mocy elektrycznej - grzanie: 638 W
 - Klasa efektywności energetycznej: A+

€ 1.850,00 

CZMO12IC3II 2.0 - 12 HP 
DC Inwerter

 - Wydajność chłodnicza: 2,35 kW
 - Wydajność chłodnicza Dual Power: 3,10 kW
 - Moc grzewcza: 2,36 kW
 - Moc grzewcza Dual Power: 3,05 kW
 - Pobór mocy elektrycznej - chłodzenie: 730 W
 - Pobór mocy elektrycznej - grzanie: 720 W
 - Klasa efektywności energetycznej: A+

€ 2.000,00

CZMR12IC3IIW
2.0 - 12 HP 

DC Inwerter 
ELEC

 - Wydajność chłodnicza: 2,35 kW
 - Wydajność chłodnicza Dual Power: 3,10 kW
 - Moc grzewcza: 2,36 kW
 - Moc grzewcza Dual Power: 3,05 kW
 - Moc grzałki elektrycznej: 1.000 W 
 - Pobór mocy elektrycznej - chłodzenie: 730 W
 - Pobór mocy elektrycznej - grzanie: 720 W
 - Klasa efektywności energetycznej: A+

€ 2.200,00

Wymiary (dł. x wys. x gł.) :
1030 x 555 x 165 mm

2.0
BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

innovAPP 
dla zdalnego sterowania

innovAPP 
dla zdalnego sterowania

innovAPP 
dla zdalnego sterowania

COFB08IB2II 2.0 - 8 HP  - 2.0 do połączenia z klimakonwektorem FCU € 1.500,00

COFB10IC3II 2.0 - 10 HP 
DC Inwerter

 - 2.0 do połączenia z klimakonwektorem FCU € 1.850,00

COFB12IC3II 2.0 - 12 HP 
DC Inwerter

 - 2.0 do połączenia z klimakonwektorem FCU € 2.000,00

COFC04IC2II FCU

 - Klimakonwektor do integracji z urządzeniem 2.0.
 - Moc grzewcza, temperatura zasialnia 70 °C: 4,23 kW
 - Przepływ wody, temperatura zasilania 70 °C: 364 L/h
 - Spadek ciśnienia wody: 10 kPa
 - Przyłącza hydrauliczne: 3/4” Eurokonus
 - Wymiary (dł. x wys. x głęb.): 1030x555x143 mm

€ 900,00

2.0 + FCU
BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
ZE ZINTEGROWANYM KLIMAKONWEKTOREM
Wymiary całkowite 
(dł. x wys. x gł.) :
1030 x 555 x 308 mm

COMW12IC3II
NEW

2.0 H2O
12 HP 

DC Inwerter

 - Wydajność chłodnicza: 2,96 kW
 - Wydajność chłodnicza Dual Power: 3,60 kW
 - Moc grzewcza: 3,10 kW
 - Moc grzewcza Dual Power: 3,84 kW
 - Pobór mocy elektrycznej - chłodzenie: 730 W
 - Pobór mocy elektrycznej - grzanie: 720 W
 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 2.400,00

2.0 WODA-POWIETRZE
Wymiary (dł. x wys. x gł.) :
1030 x 555 x 165 mm

2.0 PIONOWY
BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

innovAPP 
dla zdalnego sterowania

innovAPP 
dla zdalnego sterowania

Wymiary bez podkładek 
(dł. x wys. x gł.) :
500 x 1400 x 180 mm

COMV10IC3II
NEW

2.0 Pionowy 
10 HP 

DC Inwerter

 - Wydajność chłodnicza: 2,04 kW
 - Wydajność chłodnicza Dual Power: 2,60 kW
 - Moc grzewcza: 2,10 kW
 - Moc grzewcza Dual Power: 2,64 kW
 - Pobór mocy elektrycznej - chłodzenie: 750 W
 - Pobór mocy elektrycznej - grzanie: 675 W
 - Klasa efektywności energetycznej: A

€ 2.400,00 

COMV12IC3II
NEW

2.0 Pionowy
12 HP 

DC Inwerter

 - Wydajność chłodnicza: 2,35 kW
 - Wydajność chłodnicza Dual Power: 3,10 kW
 - Moc grzewcza: 2,36 kW
 - Moc grzewcza Dual Power: 3,05 kW
 - Pobór mocy elektrycznej - chłodzenie: 855 W
 - Pobór mocy elektrycznej - grzanie: 750 W
 - Klasa efektywności energetycznej: A

€ 2.600,00
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URZĄDZENIE 2.0
BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

GB0738II  - Zestaw dwóch standardowch stałych kratek zewnętrznych € 60,00

GB0739II  - Zestaw dwóch osłon przeciwdeszczowych 
   (do montażu nad zewnętrznymi kratkami) € 60,00

GB0737II  - Osłona na dolną stronę “2.0” 
   (w przypadku wysokiego montażu na ścianie) € 30,00

GB0671II
 - Zestaw instalacyjny 2.0 

   (kratki zewnętrzne, kołnierze wewnętrzne, szablon, wspornik 
   pomocniczy, rury do otworów ściennych)

€ 100,00

GB0755II  - Osłona przed owadami 
   (do stosowania na standardowych siatkach lub na stałych kratkach) € 40,00

EM0756II  - Przewodowy naścienny panel sterujący. Długość przewodu 3 m. € 120,00

GB0740II
NEW

 - Zestaw do montażu naszybowego € 180,00

GR0765II
NEW

 - Zestaw doprowadzenia świeżego powietrza do pomieszczeń 
mieszkalnych € 580,00

L00771II
NEW

 - Element montowany w ścianie umożliwiający wlot/wylot powietrza 
roboczego z prawej strony € 350,00

L00772II  - Element montowany w ścianie umożliwiający wlot/wylot powietrza 
roboczego z lewej strony € 350,00

ECA031II  - Naścienny panel sterujący SMART TOUCH z termostatem i czujnikiem 
temperatury w pomieszczeniu, kolor czarny € 150,00

ECB031II  - Naścienny panel sterujący SMART TOUCH z termostatem i czujnikiem 
temperatury w pomieszczeniu, kolor biały € 150,00

GB1018II  - Zestaw zaworów modulujących € 380,00

AKCESORIA
DLA URZĄDZENIA 2.0

COVA00I02II 3.0
 - Nebulizator - rozpylacz kondensatu do modelu “2.0” - 
pozwala wyeliminować rurę spustową kondensatu  
w trybie zimowym

€ 690,00
3.0
NEBULIZATOR KONDENSATU

Wymiary (dł. x wys. x gł.) :
378 x 232 x 140 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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DANE TECHNICZNE 2.0 8 HP 10 HP
DC Inwerter

12 HP 
DC Inwerter

12 HP 
DC Inwerter

ELEC

12 HP 
DC Inwerter

H2O

10 HP 
DC Inwerter

Pionowy

12 HP
DC Inwerter

Pionowy
Wydajność chodnicza (1) kW 1,65 2,04 2,35 2,35 2,96 (6) 2,04 2,35

Maksymalna wydajność chłodnicza
Dual Power kW 2,60 3,10 3,10 3,60 2,60 3,10

Minimalna wydajność chłodnicza kW 0,8 0,9 0,9 1,3 0,8 0,9

Moc grzewcza (2) kW 1,70 2,10 2,36 2,36 3,10 (7) 2,10 2,36

Moc grzałki elektrycznej (4) kW / / / 1,00 / / /

Maksymalna moc grzewcza
Dual Power kW 2,64 3,05 3,05 3,84 2,64 3,05

Minimalna moc grzewcza kW 0,7 0,8 0,8 1,4 0,7 0,8

Pobór mocy elektrycznej - chłodzenie (1) W 580 630 730 730 730 (6) 750 855

Pobór mocy elektrycznej - grzanie (2) W 545 638 720 720 720 (7) 675 750

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,0 1,1 1,1 1,3 1,0 1,1

Zasilanie V-F-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

EER W/W 2,84 3,24 3,22 3,22 4,05 2,72 2,75

COP W/W 3,12 3,29 3,28 3,28 4,31 3,11 3,15

Klasa efektywności energetycznej 
dla chłodzenia (5) A A+ A+ A+ A++ A A

Klasa efektywności energetycznej 
dla grzania (5) A A A A A++ A A

Stopnie prędkości wentylatorów 3 3 3 3 3 3 3

Maksymalny przepływ powietrza 
(w pomieszczeniu / obieg zewnętrzny) m³/h 360/430 380/460 400/480 400/480 400 (8) 380/460 400/480

Średni przepływ powietrza 
(w pomieszczeniu / obieg zewnętrzny) m³/h 300/360 310/380 320/390 320/390 320 (8) 310/380 320/390

Minimalny przepływ powietrza (w pomie- 
szczeniu / obieg zewnętrzny) m³/h 240/320 260/330 270/340 270/340 270 (8) 260/330 270/340

Wymiary (szer. x wys. x gł.) mm 1030x555x165 1030x555x165 1030x555x165 1030x555x165 1030x555x165 500x1400x180 500x1400x180

Waga kg 47,6 48,5 48,5 48,5 49,5 53,0 53,0

Minimalny poziom natężenia dźwięku (3) dB (A) 29 26 27 27 27 26 27

Maksymalny poziom natężenia dźwięku (3) dB (A) 38 39 41 41 41 39 41

Średnica otworów w ścianie mm 162 162 162 162 / 162 162

Odległość między otworami w ścianie mm 293 293 293 293 / 293 293

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,480 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560

Przepływ wody l/h / / / / 620 / /

Przyłącza hydrauliczne “ / / / / 3/4 EK / /

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE ATOMIZERA 3.0

Wymiary 378 x 140 x 232 mm

Waga 4,8 kg

Ilość usuwanej wody 2 l/h

Kolor biały RAL 9003

Wejście Otwór 16 mm w górnej pokrywie 

Wyjście Otwór 80 mm z tyłu 

Pobór mocy elektrycznej Maks. 220 W

Napięcie zasilania 230 V

Komponenty Atomizer o 10 dyszach piezoelektrycznych
Wentylator do odprowadzania rozpylonego kondensatu
Zasilacz 230 V – 48 V
Pływak 
Stalowy zbiornik

(1) (2)  Warunki zgodnie z normą EN 14511
(3) Ciśnienie akustyczne zmierzone w komorze bezechowej z odległości 2 m 
(4) Moc elektryczna nie może być dodawana arytmetycznie do maksymalnej mocy
(5) Klasyfikacja energetyczna zgodnie z 626/2011

(8) Dane odnoszą się tylko do przepływu powietrza po stronie pomieszczenia 

Limity pracy 
- Minimalna temperatura w chłodzeniu  (wej./wyj., termometr suchy) 18°C/-5°C
- Maksymalna temperatura w chłodzeniu  (wej./wyj., termometr suchy) 32°C/43°C
- Minimalna temperatura w grzaniu  (wej./wyj., termometr suchy) 5°C/-10°C
- Maksymalna temperatura w grzaniu  (wej./wyj., termometr suchy) 25°C/18°C

Kryteria testowe   Temp. nawiewu Temp. wywiewu
- Test dla chłodzenia (1)  TS 27°C - TM 19°C TS 35°C - TM 24°C
- Test dla grzania (2)  TS 20°C - TM 15°C TS 7°C - TM 6°C
- Test dla chłodzenia (6)  TS 27°C - TM 19 °C wejście wody 30 °C  ∆T 5K
- Test dla grzania (7)  TS 20°C - TM 15 °C wejście wody 15 °C  ∆T 5K 

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA Z WODY SZAREJ,
KTÓRY ZMIENI SPOSÓB TWORZENIA INSTALACJI HYDRAULICZNYCH

BEE Innova to urządzenie, które dzięki wymianie ciepła pomiędzy wodą 
szarą a wodą wodociągową, odzyskuje znaczną ilość ciepła, które w prze-
ciwnym razie zostałoby rozproszone w środowisku.

Jego działanie jest proste i intuicyjne: woda szara przechodzi nad wymien-
nikiem ciepła ukształtowanym z dwóch sprasowanych ze sobą arkuszy me-
talu. Wewnątrz wymiennika, w przeciwprądzie w stosunku do wody szarej, 
przepływa czysta woda, która zasila: kocioł, przepływowy podgrzewacz wody 
lub bezpośrednio baterię na wylewce. Czysta woda podnosi swoją tempe-
raturę, pobierając ciepło ze ścieków. Dzięki temu do kotła, podgrzewacza 
wody, czy wylewki dociera woda wstępnie podgrzana. Zapewnia to redukcję 
zużycia energii potrzebnej do produkcji c.w.u.

Sprawność odzysku ciepła tego urządzenia waha się od 30 do 75% w zale- 
żności od sumarycznej ilości zainstalowanych wymienników (można użyć 
kilku wymienników ciepła połączonych szeregowo lub równolegle) i na-
tężenia przepływu wody.

ODZYSK CIEPŁA Z WODY SZAREJ
BEE
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WYMIENNIK ODZYSKU CIEPŁA Z WODY SZAREJ

HR4006I00II BEE 600  - Wymiennik odzysku ciepła z wody szarej, rozmiar 
600 mm € 700,00

HR4013I00II BEE 1300  - Wymiennik odzysku ciapła z wody szarej, rozmiar 
1300 mm € 900,00 

GB0757II  - Zatyczka otworu inspekcyjnego dla wymiennika BEE € 30,00 

Wymiennik odzysku ciepła

BEE

DANE TECHNICZNE

Materiał wymiennika Blacha ze stali nierdzewnej AISI 316 L

Materiał przyłączy wody wodociąowej Stal nierdzewna INOX AISI 304

Materiał obudowy Polipropylen (PP)

Materiał uszczelek EPDM

Temperatura maksymalna podczas pracy ciągłej °C 80

Temperatura maksymalna podczas pracy chwilowej °C 100

Maksymalne ciśnienie robocze (woda wodociągowa) bar 10

Maksymalne ciśnienie robocze (kanalizacja) bar 0,5

Przyłącze wody wodociągowej cal 1/2”

Przyłącze kanalizacyjne mm DN 50

Waga BEE® 600 kg 5,3

Waga BEE® 1300 kg 10,1

DANE TECHNICZNE

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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Pompy ciepła eHPoca i 3w1 są rewersyjnymi pompami ciepła typu powie-
trze-woda do ogrzewania zimą, chłodzenia latem i produkcji ciepłej wody 
użytkowej.

Produkcja ciepła w urządzeniu odbywa się dzięki układowi termodynamicz-
nemu, który zasilany energią elektryczną pobiera ciepło ze źródła odnawial-
nego jakim jest powietrze atmosferyczne.

eHPoca i 3in1 nawet przy temperaturze -20 °C pobierają ciepło z powietrza 
i przekazują je do instalacji grzewczej. Przy odpowiednio zwymiarowanej in-
stalacji i niskim parametrze medium grzewczego może nie być konieczności 
stosowania grzałki szczytowej.

Produkcja c.w.u. realizowana jest do temperatury zewnętrznej 40 °C.

W porównaniu z tradycyjnym źródłem ciepła, takim jak kocioł, koszty energii 
zużywanej w całym sezonie grzewczym mogą być od dwóch do trzech razy 
niższe.

POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA
eHPoca / 3w1

POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA
OGRZEWANIE ZIMĄ, KLIMATYZACJA LATEM, 

CAŁOROCZNA PRODUKCJA C.W.U.

3w1
eHPoca
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PCSP05IB3II 
+ PCSP05 EB2II

5 kW 
Jednofazowe

 - Moc grzewcza: 6,82 kW (A7/W35)
 - Wydajność chłodnicza: 4,11 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):           
799 x 619 x 299 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 6.025,00

PCSP07IB3II 
+ PCSP07EB2II

7 kW 
Jednofazowe

 - Moc grzewcza: 12,53 kW (A7/W35)
 - Wydajność chłodnicza: 7,56 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):           
799 x 619 x 299 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 6.325,00

PCSP09IB3II 
+ PCSP09EB2II

9 kW 
Jednofazowe

 - Moc grzewcza: 13,72 kW (A7/W35)
 - Wydajność chłodnicza: 8,11 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):          
940 x 996 x 340 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 6.625,00

PCSP12IB3II 
+ PCSP12EB2II

12 kW 
Jednofazowe

 - Moc grzewcza: 18,32 kW (A7/W35)
 - Wydajność chłodnicza: 11,79 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):           
940 x 1416 x 340 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 8.250,00

PCSP12IB5II 
+PCSP12EB4II

12 kW
Trójfazowe

 - Moc grzewcza: 18,32 kW (A7/W35)
 - Wydajność chłodnicza: 11,79 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):          
940 x 1416 x 340 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 8.750,00

PCSP15IB3II 
+ PCSP15EB2II

15 kW 
Jednofazowe

 - Moc grzewcza: 22,76 kW (A7/W35)
 - Wydajność chłodnicza: 14,74 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):          
940 x 1416 x 340 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A+++

€ 10.100,00

PCSP15IB5II 
+ PCSP15EB4II

15 kW
Trójfazowe

 - Moc grzewcza: 22,76 kW (A7/W35)
 - Wydajność chłodnicza: 14,74 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):          
940 x 1416 x 340 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A+++

€ 10.600,00

PCSP18IB5II 
+ PCSP18EB4II

18 kW
Trójfazowe

 - Moc grzewcza: 26,94 kW (A7/W35)
 - Wydajność chłodnicza: 17,36 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):          
940 x 1416 x 340 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 11.550,00

PCSP25IB5II 
+ PCSP25EB4II

25 kW
Trójfazowe

 - Moc grzewcza: 31,07 kW (A7/W35)
 - Wydajność chłodnicza: 23,24 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):          
940 x 1526 x 340 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 16.900,00

Wewnętrzny moduł hydrauliczny  
z pompą cyrkulacyjną  
i wymiennikiem ciepła + zewnętrzna 
jednostka DC Inwerter

eHPoca
MODUŁ HYDRAULICZNY + 
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

POMPA CIEPŁA eHPoca 
POWIETRZE-WODA SPLIT DC INWERTER

 • Pierwsze uruchomienie nie jest wliczone w cenę. Koszt uruchomienia jednostki wynosi 150 € netto. W 
celu określenia całkowitego kosztu usługi uruchomienia, skontaktuj się z biurem Gazuno.

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.

GB0735II Tablet + Web 
Server

 - Tablet dotykowy do sterowania lokalnego +  
serwer WEB do zdalnego sterowania € 700,00

AI0606II Zawór 3D 
c.w.u./c.o.

 - Zawór trójdrogowy przełączający c.w.u./c.o. € 360,00

GB0684II Grzałka 
szczytowa

 - Zestaw szczytowej grzałki elektrycznej 6 kW (3 
topnie po 2 kW) € 550,00

AKCESORIA
AKCESORIA DLA WSZYSTKICH MODELI eHPoca

Akcesoria montowane fabrycznie

Wymiary jednostki (szer. x wys. x gł.): 
505 mm x 900 mm x 300 mm

eHPoca
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Akcesoria montowane fabrycznie

AKCESORIA
DODATKOWE ZESTAWY DLA WSZYSTKICH 
MODELI 3w1

 GB0735II Tablet 
+ Web Server

 - Tablet dotykowy do sterowania lokalnego +  serwer 
WEB do zdalnego sterowania € 700,00

GB0683II Zestaw obiegu 
wtórnego

Zestaw elemtnów tworzących obieg wtórny: sprzęgło 
hydrauliczne, pompa wody obiegu wtórnego (DC 
Inwerter, klasa A) i złącza. Zestaw dla mocy grzewczej 
od 5 do 7 kW.

€ 600,00

GB1020II Zestaw obiegu 
wtórnego 

powiększony

Zestaw elemtnów tworzących obieg wtórny: sprzęgło 
hydrauliczne, pompa wody obiegu wtórnego (DC 
Inwerter, klasa A) i złącza. Zestaw dla mocy grzewczej 
od 5 do 15 kW.

€ 850,00

GB0684II Grzałka 
szczytowa

 - Zestaw szczytowej grzałki elektrycznej 6 kW             
(3 topnie po 2 kW) € 550,00

GB0685II Zestaw solarny
Zestaw solarny: Sterownik elektroniczny, pompa 
obiegowa, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze 
24L

€ 2.000,00

GB1016II Zbiornik 
buforowy

Zintegrowany zbiornik buforowy o pojemności         
20 litrów € 330,00

GB0736II Zestaw do 
grzejnika 

łazienkowego

Zestaw hydrauliczny + pompa do podłączenia 
wysokotemperaturowego grzejnika łazienkowego € 500,00

POMPA CIEPŁA 3w1
POWIETRZE-WODA SPLIT DC INWERTER

 • Pierwsze uruchomienie nie jest wliczone w cenę. Koszt uruchomienia jednostki wynosi 150 € netto. W celu 
określenia całkowitego kosztu usługi uruchomienia, skontaktuj się z biurem Gazuno.

PC3P05IB3II 
+ PCSP05EB2II

5 kW 
Jednofazowe

 - Moc grzewcza: 6,82 kW (A7/W35)
 - SCOP: 4,10
 - Wydajność chłodnicza: 4,11 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):           
799 x 619 x 299 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 8.700,00

PC3P07IB3II 
+ PCSP07EB2II

7 kW 
Jednofazowe

 - Moc grzewcza: 12,53 kW (A7/W35)
 - SCOP: 3,96
 - Wydajność chłodnicza: 7,56 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):           
799 x 619 x 299 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 9.900,00

PC3P09IB3II 
+ PCSP09EB2II

9 kW 
Jednofazowe

 - Moc grzewcza: 13,72 kW (A7/W35)
 - SCOP: 4,26
 - Wydajność chłodnicza: 8,11 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):    
940 x 996 x 340 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 11.700,00

PC3P12IB3II 
+ PCSP12EB2II

12 kW 
Jednofazowe

 - Moc grzewcza: 18,32 kW (A7/W35)
 - SCOP: 4,3
 - Wydajność chłodnicza: 11,79 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):   
940 x 1416 x 340 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 13.700,00

PC3P12IB5II 
+ PCSP12EB4II

12 kW
Trójfazowe

 - Moc grzewcza: 18,32 kW (A7/W35)
 - SCOP: 4,3
 - Wydajność chłodnicza: 11,79 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):   
940 x 1416 x 340 mm 

 - Klasa efektywności energetycznej: A++

€ 14.000,00

PC3P15IB3II 
+ PCSP15EB2II

15 kW 
Jednofazowe

 - Moc grzewcza: 22,76 kW (A7/W35)
 - SCOP: 4,41
 - Wydajność chłodnicza: 14,74 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):   
940 x 1416 x 340 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A+++

€ 14.700,00

PC3P15IB5II 
+ PCSP15EB4II

15 kW
Trójfazowe

 - Moc grzewcza: 22,76 kW (A7/W35)
 - SCOP: 4,41
 - Wydajność chłodnicza: 14,74 kW (A35/W7)
 - Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):   
940 x 1416 x 340 mm

 - Klasa efektywności energetycznej: A+++

€ 15.000,00

Jednostka wewnętrzna wy-
posażona w zbiornik o po-
jemności 200 l z wężownicą  
do produkcji c.w.u. w przepływie, 
naczynie przeponowe o pojemno- 
ści 24 litrów, zawór przełączający 
c.w.u./c.o., przyłącze pomocnicze  
do kotła, zawory bezpieczeństwa + 
jednostka zewnętrzna DC Inwerter

3w1
MODUŁ WEWNĘTRZNY 3w1 ZE ZBIORNIKIEM 
200 L + JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary jednostki (szer. x wys. x gł.): 
600 mm x 2000 mm x 600 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.

3w1
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ZASOBNIKI C.W.U.
I ZBIORNIKI BUFOROWE

AI0681II Zasobnik c.w.u. 
200 l

 - Pojemność: 200 l
 - Powierzchnia wężownicy c.w.u.: 5,5 m²
 - Wymiary (średnica x wys.): 500 x 1055 mm

€ 2.200,00

AI0632II
NEW

Zasobnik c.w.u. 
300 l

 - Pojemność: 300 l
 - Powierzchnia wężownicy c.w.u.: 5,5 m²
 - Wymiary (średnica x wys.): 540 x 1355 mm

€ 2.900,00

AI0706II
NEW

Zasobnik c.w.u. 
500 l

 - Pojemność: 500 l
 - Powierzchnia wężownicy c.w.u.: 5,5 m²
 - Wymiary (średnica x wys.): 810 x 1750 mm

€ 3.700,00

AI0634II Zasobnik c.w.u. 
800 l

 - Pojemność: 800 l
 - Powierzchnia wężownicy c.w.u.: 6,0 m²
 - Wymiary (średnica x wys.): 910 x 1970 mm

€ 4.000,00

AI0654II Zasobnik c.w.u. 
1000 l

 - Pojemność: 1000 l
 - Powierzchnia wężownicy c.w.u.: 6,0 m²
 - Wymiary (średnica x wys.): 950 x 2120 mm

€ 4.800,00

AI0655II Zasobnik c.w.u. 
1500 l

 - Pojemność: 1500 l
 - Powierzchnia wężownicy c.w.u.: 6,0 m²
 - Wymiary (średnica x wys.): 1200 x 2220 mm

€ 6.200,00

Zasobnik c.w.u. przystosowany  
do współpracy z niskotemperaturo-
wymi źródłami ciepła z wężownicą 
do produkcji c.w.u. w przepływie 
i do integracji z kolektorami 
słonecznymi.
Wykonany z blachy stalowej 
zgodnie z EN 10025, spawany. 
Wężownica ze stali nierdzewnej 
316L.
Gęstość izolacji PU 20 kg/m³, 
wykończenie zewnętrzne ABS.

ZASOBNIKI C.W.U.
DLA POMP CIEPŁA eHPoca

AI0674II Bufor 100 l  - Pojemność: 100 l
 - Wymiary (średnica x wys.): 400 x 890 mm € 710,00

AI0675II Bufor 200 l  - Pojemność: 200 l
 - Wymiary (średnica x wys.): 450 x1290 mm € 820,00

AI0676II Bufor 300 l  - Pojemność: 300 l
 - Wymiary (średnica x wys.): 550 x1570 mm € 1.050,00

AI0677II Bufor 500 l  - Pojemność: 500 l
 - Wymiary (średnica x wys.): 650 x1625 mm € 1.300,00

AI0678II Bufor 800 l  - Pojemność: 800 l
 - Wymiary (średnica x wys.): 850 x1660 mm € 1.950,00

AI0679II Bufor 1000 l  - Pojemność: 1000 l
 - Wymiary (średnica x wys.): 850 x 2005 mm € 2.350,00

Zbiornik buforowy ze stali 
ocynkowanej do wody grzewczej 
i lodowej. Konstrukcja z blachy 
stalowej zgodnie z EN 10025,  
Zbiornik bezwładnościowy do 
wody gorącej i schłodzonej, stal 
ocynkowana. Konstrukcja z blachy 
stalowej zgodna   
z EN 10025 spawana. Izolacja 
przeciwkondensacyjna ze sztywnej 
pianki o gęstości PU 45 kg/m3, 
wykończenie zewnętrzne PCV.

ZBIORNIKI BUFOROWE 
DLA POMP CIEPŁA eHPoca i 3w1

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.

3w1
eHPoca
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1. T wody na wyjściu 35°C / T powietrza zewnętrznego 7°C / wilgotność względna 85% 
2. T wody na wyjściu 35°C / T powietrza zewnętrznego -7°C / wilgotność względna 85%
3. T wody na wyjściu 7°C / T powietrza zewnętrznego 35°C
4. T wody na wyjściu 18°C / T powietrza zewnętrznego 35°C 
5. Efektywność sezonowa i klasa efektywności energetycznej zgodnie z EN 14825 certyfikowane przez zewnętrzny akredytowany podmiot zgodnie z UNI EN 17025

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE eHPoca/3w1 eHPoca/3w1 eHPoca

WYDAJNOŚĆ 5M 7M 9M 12M 12T 15M 15T 18T 25T

MAKS. MOC GRZEWCZA (A7/W35) 1 kW 6,82 12,53 13,72 18,32 18,32 22,76 22,76 26,94 31,07
MOC GRZEWCZA 1 kW 4,77 7,10 8,10 12,75 12,75 14,61 14,61 16,91 24,78

POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ (A7/W35) kW 1,16 1,64 1,79 2,87 2,87 3,19 3,19 3,87 6,11

COP (A7/W35) 4,11 4,33 4,53 4,44 4,44 4,58 4,58 4,37 4,06

MAKS. MOC GRZEWCZA (A-7/W35) 2 kW 4,59 7,72 8,73 11,7 11,7 14,74 14,74 17,36 18,37
POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ  (A-7/W35) 1,79 3,48 3,50 4,46 4,46 5,80 5,80 7,20 7,17

COP (A-7/W35) kW 2,56 2,22 2,49 2,62 2,62 2,54 2,54 2,41 2,56

Przepłw nominalny l/h 820 1221 1393 2193 2193 2513 2513 2909 4330

SCOP 5 4,10 3,96 4,26 4,30 4,30 4,41 4,41 4,20 3,87

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (A35/W7) 3 kW 4,11 7,56 8,11 11,79 11,79 13,34 13,34 16,45 23,24

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (A35/W7) 3 kW 3,52 5,30 6,27 8,89 8,89 11,24 11,24 13,94 19,90

POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ (A35/W7) kW 1,42 1,75 1,97 2,76 2,76 3,51 3,51 4,37 6,31

EER (A35/W7) 2,48 3,03 3,18 3,22 3,22 3,20 3,20 3,19 3,15

SEER (z klimakonwektorami) 5,78 5,80 5,45 5,50 5,50 5,12 5,12 5,95 5,81

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (A35/W18) 4 kW 5,14 7,39 8,71 12,30 12,30 15,60 15,60 19,35 27,94

POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ  (A35/W18) kW 1,50 1,84 2,07 3,01 3,01 3,90 3,90 4,69 6,65

EER (A35/W18) 3,43 4,02 4,21 4,09 4,09 4,00 4,00 4,13 4,20

SEER (z grzejnikami) 6,80 7,30 6,90 7,05 7,05 6,62 6,62 7,23 7,10

Przepływ nominalny l/h 605 912 1078 1529 1529 1933 1933 2398 3423

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Ciśnienie akustyczne dB (A) 30 30 30 31 31 31 31 32 32

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Ciśnienie akustyczne CHŁODZENIE/GRZANIE dB(A) 48/50 48/50 48/50 52/52 52/52 53/53 53/53 54/55 57/58

PARAMETRY HYDRAULICZNE

Nominalny przepływ w trybie grzania (A7/W30/35 °C) L/min 13,7 20,3 23,2 36,5 36,5 41,9 41,9 48,5 71,0

Dostępna wysokość podnoszenia kPa 65,0 64,0 58,0 31,0 31,0 31,0 31,0 51,0 40,0

Średnica przyłączy hydraulicznych " GAS 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4

Pojemność naczynia wzbiorczego eHPoca L 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Pojemność naczynia wzbiorczego 3w1 L 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24)

Minimalna wartość wody w instalacji hydraulicznej L 20 30 40 50 50 65 65 75 110

Minimalna wartość wody w instalacji hydraulicznej 3w1 L 200 200 200 200 200 200 200

PRZYŁĄCZA CHŁODNICZE 

Strona gazowa " SAE  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  3/4

Strona ciekła " SAE  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8 1/2

MASA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R410A kg 1,65 2,00 2,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 6,50

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Napięcie V/50Hz 230 230 230 230 400-3N 230 400-3N 400-3N 400-3N

Stopień ochrony modułu wewnętrznego IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2

Stopień ochrony modułu zewnętrznego IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
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DANE TECHNICZNE eHPoca/3w1 eHPoca/3w1 eHPoca

WYDAJNOŚĆ 5M 7M 9M 12M 12T 15M 15T 18T 25T

MAKS. MOC GRZEWCZA (A7/W35) 1 kW 6,82 12,53 13,72 18,32 18,32 22,76 22,76 26,94 31,07
MOC GRZEWCZA 1 kW 4,77 7,10 8,10 12,75 12,75 14,61 14,61 16,91 24,78

POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ (A7/W35) kW 1,16 1,64 1,79 2,87 2,87 3,19 3,19 3,87 6,11

COP (A7/W35) 4,11 4,33 4,53 4,44 4,44 4,58 4,58 4,37 4,06

MAKS. MOC GRZEWCZA (A-7/W35) 2 kW 4,59 7,72 8,73 11,7 11,7 14,74 14,74 17,36 18,37
POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ  (A-7/W35) 1,79 3,48 3,50 4,46 4,46 5,80 5,80 7,20 7,17

COP (A-7/W35) kW 2,56 2,22 2,49 2,62 2,62 2,54 2,54 2,41 2,56

Przepłw nominalny l/h 820 1221 1393 2193 2193 2513 2513 2909 4330

SCOP 5 4,10 3,96 4,26 4,30 4,30 4,41 4,41 4,20 3,87

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (A35/W7) 3 kW 4,11 7,56 8,11 11,79 11,79 13,34 13,34 16,45 23,24

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (A35/W7) 3 kW 3,52 5,30 6,27 8,89 8,89 11,24 11,24 13,94 19,90

POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ (A35/W7) kW 1,42 1,75 1,97 2,76 2,76 3,51 3,51 4,37 6,31

EER (A35/W7) 2,48 3,03 3,18 3,22 3,22 3,20 3,20 3,19 3,15

SEER (z klimakonwektorami) 5,78 5,80 5,45 5,50 5,50 5,12 5,12 5,95 5,81

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (A35/W18) 4 kW 5,14 7,39 8,71 12,30 12,30 15,60 15,60 19,35 27,94

POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ  (A35/W18) kW 1,50 1,84 2,07 3,01 3,01 3,90 3,90 4,69 6,65

EER (A35/W18) 3,43 4,02 4,21 4,09 4,09 4,00 4,00 4,13 4,20

SEER (z grzejnikami) 6,80 7,30 6,90 7,05 7,05 6,62 6,62 7,23 7,10

Przepływ nominalny l/h 605 912 1078 1529 1529 1933 1933 2398 3423

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Ciśnienie akustyczne dB (A) 30 30 30 31 31 31 31 32 32

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Ciśnienie akustyczne CHŁODZENIE/GRZANIE dB(A) 48/50 48/50 48/50 52/52 52/52 53/53 53/53 54/55 57/58

PARAMETRY HYDRAULICZNE / HYDRAULIC DATA

Nominalny przepływ w trybie grzania (A7/W30/35 °C) L/min 13,7 20,3 23,2 36,5 36,5 41,9 41,9 48,5 71,0

Dostępna wysokość podnoszenia kPa 65,0 64,0 58,0 31,0 31,0 31,0 31,0 51,0 40,0

Średnica przyłączy hydraulicznych " GAS 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4

Pojemność naczynia wzbiorczego eHPoca L 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Pojemność naczynia wzbiorczego 3w1 L 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24) 24+(24)

Minimalna wartość wody w instalacji hydraulicznej L 20 30 40 50 50 65 65 75 110

Minimalna wartość wody w instalacji hydraulicznej 3w1 L 200 200 200 200 200 200 200

PRZYŁĄCZA CHŁODNICZE 

Strona gazowa " SAE  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8  3/4

Strona ciekła " SAE  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8 1/2

MASA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R410A kg 1,65 2,00 2,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 6,50

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Napięcie V/50Hz 230 230 230 230 400-3N 230 400-3N 400-3N 400-3N

Stopień ochrony modułu wewnętrznego IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2 IPX2

Stopień ochrony modułu zewnętrznego IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Nominalna wydajność zgodnie z normą UNI EN 14511. Efektywność energetyczna zgodnie z normą UNI EN 14825
Dane dotyczące wydajności mogą podlegać niewielkim zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. 

3w1
eHPoca
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GRUNTOWA POMPA CIEPŁA
eHPoca GEO i WATER

Gen1

Pompy ciepła eHPoca GEO i WATER są pompami ciepła typu woda-woda do 
ogrzewania zimą, chłodzenia latem.

Produkcja ciepła w urządzeniu odbywa się dzięki układowi termodynamicz-
nemu, który zasilany energią elektryczną pobiera ciepło ze źródła odnawial-
nego jakim jest woda lub grunt.

Efektywność geotermalnej pompy ciepła jest niezależna od temperatury 
zewnętrznej. Nie zachodzi więc potrzeba stosowania dodatkowych źródeł 
szczytowych w postaci grzałek elektrycznych, czy kotłów gazowych.

W porównaniu z tradycyjnym źródłem ciepła, takim jak kocioł, koszty energii 
zużywanej w całym sezonie grzewczym mogą być od dwóch do trzech razy 
niższe.
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POMPA CEPŁA eHPoca GEO
GRUNTOWA I WODA-WODA DC INWERTER

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.

PCAG08IB3II 
NEW

8 kW 
Jednofazowe

 - Gruntowa pompa ciepła ze sprężarką inwerterową DC i 
pompami obiegowymi  € 13.400,00 

PCAG12IB3II
NEW

12 kW 
Jednofazowe

 - Gruntowa pompa ciepła ze sprężarką inwerterową DC i 
pompami obiegowymi  € 14.200,00 

PCAG16IB5II
NEW

16 kW 
Trójfazowe

 - Gruntowa pompa ciepła ze sprężarką inwerterową DC i 
pompami obiegowymi  € 14.800,00 

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA 
eHPoca GEO DC INWERTER

PCWW08IB3II 
NEW

8 kW 
Jednofazowe

 - Pompa ciepła woda-woda ze sprężarką inwerterową DC  € 13.200,00 

PCWW12IB3II 
NEW

12 kW 
Jednofazowe

 - Pompa ciepła woda-woda ze sprężarką inwerterową DC  € 14.000,00 

PCWW16IB5II 
NEW

16 kW 
Trójfazowe

 - Pompa ciepła woda-woda ze sprężarką inwerterową DC  € 14.600,00 

POMPA CIEPŁA WODA-WODA 
eHPoca WATER DC INWERTER

EP0637II  - Dodatkowa płytka elektroniczna do zarządzania strefą  € 420,00 

EP0638II  - Chronotermostat z ekranem dotykowym  € 440,00 

EP0639II  - Dodatkowa płytka elektroniczna  do regulacji zbiornika buforowego  € 420,00 

EP0640II  - Dodatkowa płytka elektroniczna do regulacji zasobnika c.w.u.  € 420,00 

AKCESORIA eHPoca GEO  
i WATER  DC INWERTER

 • Pierwsze uruchomienie nie jest wliczone w cenę. Koszt uruchomienia jednostki wynosi 250 € netto. W celu 
określenia całkowitego kosztu usługi uruchomienia, skontaktuj się z biurem Gazuno.

Davanti1

Davanti1

Wymiary jednostki (szer. x wys. x gł.): 
600 mm x 1260 mm x 600 mm

Wymiary jednostki (szer. x wys. x gł.): 
600 mm x 1260 mm x 600 mm

eHPoca
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WYTWORNICA WODY LODOWEJ 
ZE SKRAPLACZEM POWIETRZNYM ZRASZANYM WODĄ

Wytwornice wody lodowej IN.CH są kompaktowe i umożliwiają prosty  
i szybki montaż ze względu na brak jednostki zewnętrznej. Urządzenie usuwa 
ciepło z klimatyzowanego otoczenia wykorzystując powietrze zewnętrzne, 
doprowadzane kanałami wykonanymi w ścianie zewnętrznej pomieszcze-
nia. IN.CH mogą być instalowane na podłodze lub na ścianie. Wlot i wylot 
powietrza są umieszczone z trzech stron urządzenia umożliwiając różne wa-
rianty montażu.
Urządzenie wykorzystuje czynnik R410A. Efektywne oddawanie ciepła  
w skraplaczu zapewniane jest poprzez wodny układ zraszający, co pozwala 
zredukować ilość powietrza roboczego i gabaryty urządzenia.

WYTWORNICA WODY LODOWEJ
IN.CH INWERTER
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WYTWORNICA WODY LODOWEJ IN.CH 
MONOBLOK DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO 
I ZEWNĘTRZNEGO

REC107IA2II 
NEW

inCH 7 
DC INWERTER

 - Wydajność chłodnicza A35/W7: 7,20 kW 
 - EER: 3,60
 - Wymiary (szer. x wys. x gł.): 530 x 1445 x 400 mm

€ 7.000,00

REC110IA2II 
NEW

inCH 10 
DC INWERTER

 - Wydajność chłodnicza A35/W7: 10,27 kW 
 - EER: 3,3
 - Wymiary (szer. x wys. x gł.): 530 x 1445 x 400 mm

€ 7.600,00

Agregat wody lodowej ze 
skraplaczem powietrznym 
zraszanym wodą, do montażu 
wewnętrznego lub zewnętrznego, 
nierewersyjny.

IN.CH

AI0334II  -  Elastyczne rury dla montażu urządzenia na ścianie € 120,00
AKCESORIA
DLA WYTWORNICY WODY LODOWEJ IN.CH

 • Pierwsze uruchomienie nie jest wliczone w cenę. Koszt uruchomienia jednostki wynosi 250 € netto. W celu 
określenia całkowitego kosztu usługi uruchomienia, skontaktuj się z biurem Gazuno.

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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DANE TECHNICZNE

(1) Twody 7 °C - Tzew 35 °C
(2) Twody 18 °C - Tzew 35 °C 
(a) Mierzone w komorze bezechowej zgodnie z normą ISO 7779
(b) Mierzone w komorze bezechowej z odległości 5 m od urządzenia 
(c) Temperatura wody wejściowej 20°C, Temperatura skraplania 52°C termometr suchy. 

Wydajności obliczono zgodnie z normą UNI EN 14511

Dyrektywa maszynowa 2006/42/CE
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE 

Jednostka in.CH 7 in.CH 10

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (1) 7,2 10,27
Pobór mocy elektrycznej (bez uwzględnienia pomp obiegowych) kW 2,01 3,11
EER 3,58 3,30
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (2) 10,1 14,4
Pobór mocy elektrycznej (bez uwzględnienia pomp obiegowych) kW 2,21 3,42
EER 4,57 4,21
DANE AKUSTYCZNE MONTAŻ WEWNĘTRZNY
Ciśnienie akustyczne (a) dB (A) 49,0 50,0
Moc akustyczna dB (A) 58,0 59,0
DANE AKUSTYCZNE MONTAŻ ZEWNĘTRZNY
Ciśnienie akustyczne (b) dB (A) 47,1 48,0
Moc akustyczna dB (A) 60,1 61,0
CZYNNIK CHŁODNICZY I KOMPONENTY URZĄDZENIA
Czynnik chłodniczy R410A R410A
Sprężarka rotacyjna rotacyjna
Parownik Płytowy lutowany
Wentylator Promieniowy o łopatkach wygiętych do tyłu
Przepływ powietrza m³/h 550 700
Dopuszczalny spadek ciśnienia Pa 80 80
POMPA WODY
Przepływ nominalny l/h 1296 1766
Dostępna wysokość podnoszenia  kPa 50,0 45,0
Pojemność naczynia wzbiorczego l 2 2
Pojemność zbiornika wewnętrznego l 14 14
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Napięcie V/50Hz 230 230
Pobór prądu przy maksymalnym obciążeniu (c) A 18,1 26,3
PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE 
Woda lodowa wejście-wyjście cal 1 1
Woda wodociągowa cal 1/2 1/2
Odprowadzenie wody mm 22 22
WYMIARY 
Długość mm 530 530
Wysokość mm 1.275 1.275
Głębokość mm 440 440
Waga do transportu kg 111 117
Maksymalne zużycie wody l/h maks. 15 20
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PASUJE DO RÓŻNORODNYCH POMIESZCZEŃ 
PRZYŁĄCZA WODY UKRYTE W PODŁODZE

WJĄTKOWO KOMPAKTOWY I LEKKI

Filoterra to podłogowy klimakonwektor, który charakteryzuje się bardziej 
kompaktowymi wymiarami, w porównaniu do innych dostępnych rozwią-
zań, a zatem przy znacznie mniejszej powierzchni instalacji, posiada tę samą 
moc wyjściową. Filoterra zapewnia jednorodną dystrybucję ciepła i chłodu 
w pomieszczeniu. Urządzenie można zintegrować z systemem ogrzewania 
podłogowego, zapewniając szybsze i lepsze rozprzestrzenianie się ciepła po 
całym pomieszczeniu. Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby 
umożliwić jego łatwe i dokładne czyszczenie.

INNOVA przedstawia FILOTERRA, nową linię klimakonwektorów DC Inwer-
ter zdolnych do generowania prawdziwej bariery powietrznej, która wpełni 
niweluje negatywny wpływ ciepła lub zimna przenikającego do pomieszc-
zenia.

KLIMAKONWEKTOR PODŁOGOWY
FILOTERRA
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KLIMAKONWEKTORY FILOTERRA DC INWERTER 
DO ZABUDOWY W PODŁODZE

FAWF04DC1II-0S00 SLF 400

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,14 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,61 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary łącznie z ramą montażową, (dł. x szer. x gł.): 
895 x 427 x 189 mm (rama zamawiana oddzielnie)

€ 540,00 

FAWF06DC1II-0S00 SLF 600

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary łącznie z ramą montażową, (dł. x szer. x gł.): 
1095 x 427 x 189 mm (rama zamawiana oddzielnie)

€ 600,00 

FAWF08DC1II-0S00 SLF 800

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary łącznie z ramą montażową, (dł. x szer. x gł.): 
1295 x 427 x 189 mm (rama zamawiana oddzielnie)

€ 680,00 

Klimakonwektor DC Inwerter do 
montażu wpuszczanego w podłogę, 
z płytą elektroniczną sterującą 
modulacją. Model do podłączenia 
do sterownika ściennego ECA649 
(sterownik zamawiany oddzielnie).

DO PODŁĄCZENIA 
ZDALNEGO STEROWANIA
PRĘDKOŚĆ MODULOWANA

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez zaworów wody.
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez 

dodatkowych opłat za montaż.
 • Modele SLF FILOTERRA produkowane są ze sprzęgłem hydraulicznym po prawej stronie: dla wersji z przyłączami hydraulicznymi po lewej stronie (dostępne we wszystkich 

modelach) siódmą literą kodu jest S (podać w zamówieniu). Artykuł BB0646II, zestaw do zmiany stron przyłączy, musi zostać dodany do ceny całkowitej i może być zain-
stalowany tylko w fabryce.

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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KLIMAKONWEKTORY FILOTERRA DC INWERTER 
DO ZABUDOWY W PODŁODZE

FAWF04DC1II-0T00 SLF 400

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,14 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,61 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary łącznie z ramą montażową, (dł. x szer. x gł.): 
895 x 445 x 189 mm (rama zamawiana oddzielnie)

€ 540,00 

FAWF06DC1II-0T00 SLF 600

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary łącznie z ramą montażową, (dł. x szer. x gł.): 
1095 x 445 x 189 mm (rama zamawiana oddzielnie)

€ 600,00 

FAWF08DC1II-0T00 SLF 800

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary łącznie z ramą montażową, (dł. x szer. x gł.): 
1295 x 445 x 189 mm (rama zamawiana oddzielnie)

€ 680,00 

Klimakonwektor podłogowy 
z elektronicznym sterowaniem 
lokalnym do podłączenia 
standardowego ściennego 
termostatu 4 biegowego.

DO PODŁĄCZENIA 
ZDALNEGO STEROWANIA
4 STOPNIE PRĘDKOŚCI

FAWF04DC1II-0V00 SLF 400

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,14 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,61 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary łącznie z ramą montażową, (dł. x szer. x gł.): 
895 x 445 x 189 mm (rama zamawiana oddzielnie)

€ 540,00 

FAWF06DC1II-0V00 SLF 600

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary łącznie z ramą montażową, (dł. x szer. x gł.): 
1095 x 445 x 189 mm (rama zamawiana oddzielnie)

€ 600,00 

FAWF08DC1II-0V00 SLF 800

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary łącznie z ramą montażową, (dł. x szer. x gł.): 
1295 x 445 x 189 mm (rama zamawiana oddzielnie)

€ 680,00 

Klimakonwektor podłogowy  
z elektronicznym sterowaniem 
lokalnym do połączenia sygnału 
0-10 V.

DO PODŁĄCZENIA 
SYGNAŁU 0-10V
PRĘDKOŚĆ MODULOWANA

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez zaworów wody.
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez do-

datkowych opłat za montaż.
 • Modele SLF FiloTerra produkowane są ze sprzęgłem hydraulicznym po prawej stronie: dla wersji z przyłączami hydraulicznymi po lewej stronie (dostępne we wszystkich 

modelach) siódmą literą kodu jest S (podać w zamówieniu). Artykuł BB0646II, zestaw do zmiany stron przyłączy, musi zostać dodany do ceny całkowitej i może być zain-
stalowany tylko w fabryce.

AKCESORIA DLA KLIMAKONWEKTORÓW
FILOTERRA

L00749II  - Skrzynka montażowa z blachy dla FILOTERRA model SLF 400
 - Wymiary (dł. x szer. x gł.): 895 x 445 x 189 mm € 120,00

L00750II  - Skrzynka montażowa z blachy dla FILOTERRA model SLF 600
 - Wymiary (dł. x szer. x gł.): 1095 x 445 x 189 mm € 130,00

L00751II  - Skrzynka montażowa z blachy dla FILOTERRA model SLF 800
 - Wymiary (dł. x szer. x gł.): 1295 x 445 x 189 mm € 160,00

SKRZYNKA MONTAŻOWA 
UMOŻLIWIA MONTAŻ URZĄDZENIA  
W PODŁODZE

DR0752II  - Aluminiowa kratka wentylacyjna do montażu podłogowego dla FILOTERRA 
model SLF 400 € 300,00

DR0753II  - Aluminiowa kratka wentylacyjna do montażu podłogowego dla FILOTERRA 
model SLF 600 € 400,00

DR0754II  - Aluminiowa kratka wentylacyjna do montażu podłogowego dla FILOTERRA 
model SLF 800 € 500,00

KRATKA PODŁOGOWA

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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SPECJALNE AKCESORIA
DO FILOTERRA

(*) Montaż fabryczny akcesoriów jest dodtakowo płatny

V20661II  - Zestaw zaworów 2-drogowych (zawór wlotowy wody, zawór odcinający i 
silnik termoelektryczny) do modeli SLF i SLS (*) € 194,00

V30662II  - Zestaw zaworów 3-drogowych (zawór wlotowy wody, zawór odcinający i 
silnik termoelektryczny) do modeli SLF i SLS (*) € 210,00

I20705II 
NEW

 - Zestaw 2-drogowych ręcznych zaworów odcinających dla modeli SLF            
i SLS(*) € 50,00

AI0200II  - Para adapterów EUROKONUS (złączki męskie) do 1\2” żeńskiego przyłącza € 17,00

AI0201II  - Para adapterów EUROKONUS (złączki męskie) do 3\4” żeńskiego przyłącza € 17,00

AI0203II  - Złącze EUROKONUS kolano 90° € 19,00

AI0501II  - Zestaw dystansowy (1 sztuka) € 19,00

AI0612II  - Para adapterów do płaskiej uszczelki € 7,00

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

ZESTAWY HYDRAULICZNE

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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DANE TECHNICZNE SLF 400 SLF 600 SLF 800

Całkowita wydajność chłodnicza (1) kW 1,14 1,62 2,34

Utajona wydajność chłodnicza kW 0,84 1,4 2,1

Przepływ wody l/h 196 279 402

Spadek ciśnienia wody kPa 10,7 4,5 2,1

Moc grzewcza dla wody  50°C (2) kW 1,61 2,35 3,25

Przepływ wody (50°C) l/h 196 279 402

Spadek ciśnienia wody (50°C) kPa 8,8 3,4 3,5

Moc grzewcza dla wody 70 °C (3) kW 2,78 4,12 5,72

Przepływ wody (70°C) l/h 239 354 492

Spadek ciśnienia wody (70°C) kPa 13 4,7 4,5

Pojemność wymiennika l 0,54 0,74 0,93

Maksymalne ciśnienie pracy bar 10 10 10

Przyłącza hydrauliczne cal eurokonus 3/4" eurokonus 3/4” eurokonus 3/4”

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 320 430 540

Średni przepływ powietrza m3/h 250 340 410

Minimalny przepływ powietrza m3/h 140 230 310

Zasilanie elektryczne V/fazy/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Maksymalny pobór mocy (silnik DC) W 17,6 19,8 26,5

Maks. pobór mocy przy maks. prędkości (silnik DC) W 12 14 18

Maks. pobór mocy przy min. prędkości (silnik DC) W 4,8 5,1 5,8

Ciśnienie akustyczne - maks. przepływ powietrza (4) dB(A) 39,7 42,4 42,6

Ciśnienie akustyczne - min. przepływ powietrza (4) dB(A) 24,9 25,2 25,8

Długość mm 895 1.095 1.295

Szerokość mm 445 445 445

Głębokość mm 165 165 165

Waga kg 14 16 19

DANE TECHNICZNE

(1) Powietrze 27 °C termometr suchy 19 °C termometr mokry; woda 7 °C WEJ, 12 °C WYJ
(2) Powietrze 20 °C;  woda 50 °C WEJ.  Przepływ jak w chłodzeniu 
(3) Powietrze 20 °C;  woda 70 °C WEJ, 60 °C WYJ 
(4) Ciśnienie akustyczne mierzone w komorze bezechowej zgodnie z normą ISO 7779
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WJĄTKOWO ZMNIEJSZONA GŁĘBOKOŚĆ
PRZYŁĄCZA WODY UKRYTE W ŚCIANIE

Klimakonwektor naścienny Filomuro jest innowacyjnym rozwiązaniem 
pozwalającym zapewnić komfort użytkownikom zarówno w okresie let-
nim jak i zimowym. Filomuro charakteryzuje się ekstremalnie zmniejszoną 
głębokością, najcieńszą w swojej kategorii (tylko 128 mm!).

KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY
FILOMURO
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KLIMAKONWEKTORY FILOMURO DC INWERTER 
DO INSTALACJI NAŚCIENNEJ

FAWS04DC1II-0Q00 SLW 400

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,14 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,61 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 902 x 318 x 128 mm

€ 630,00 

FAWS06DC1II-0Q00 SLW 600

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 1102 x 318 x 128 mm

€ 700,00 

FAWS08DC1II-0Q00 SLW 800

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,34 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,25 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 1302 x 318 x 128 mm

€ 780,00 

Klimakonwektor DC Inwerter 
naścienny z elektronicznym 
panelem dotykowym i pilotem.

Z PANELEM DOTYKOWYM  
I PILOTEM

FAWS04DC1II-0S00 SLW 400

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,14 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,61 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 902 x 318 x 128 mm

€ 630,00 

FAWS06DC1II-0S00 SLW 600

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 1102 x 318 x 128 mm

€ 700,00 

FAWS08DC1II-0S00 SLW 800

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,34 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,25 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 1302 x 318 x 128 mm

€ 780,00 

Klimakonwektor DC Inwerter 
naścienny z elektronicznym 
sterowaniem lokalnym  
do podłączenia kontrolera 
naściennego EM0649II.

DO PODŁĄCZENIA 
ZDALNEGO STEROWANIA
PRĘDKOŚĆ MODULOWANA

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez zaworów wody.
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez do-

datkowych opłat za montaż.
 • Modele SLW Filomuro produkowane są ze sprzęgłem hydraulicznym po prawej stronie: dla wersji z przyłączami hydraulicznymi po lewej stronie (dostępne we wszystkich 

modelach) siódmą literą kodu jest S (podać w zamówieniu). Artykuł BB0646II, zestaw do zmiany stron przyłączy, musi zostać dodany do ceny całkowitej i może być zain-
stalowany tylko w fabryce.
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KLIMAKONWEKTORY FILOMURO DC INWERTER 
DO INSTALACJI NAŚCIENNEJ

FAWS04DC1II-0T00 SLW 400

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,14 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,61 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 902 x 318 x 128 mm

€ 630,00 

FAWS06DC1II-0T00 SLW 600

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 1102 x 318 x 128 mm

€ 700,00 

FAWS08DC1II-0T00 SLW 800

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,34 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,25 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 1302 x 318 x 128 mm

€ 780,00 

Klimakonwektor DC Inwerter 
naścienny z elektronicznym 
sterowaniem lokalnym do podłączenia 
standardowego ściennego termostatu 
4 biegowego.

DO PODŁĄCZENIA 
ZDALNEGO STEROWANIA
4 STOPNIE PRĘDKOŚCI

FAWS04DC1II-0V00 SLW 400

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,14 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,61 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 902 x 318 x 128 mm

€ 630,00 

FAWS06DC1II-0V00 SLW 600

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 1102 x 318 x 128 mm

€ 700,00 

FAWS08DC1II-0V00 SLW 800

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,34 kW 
 - Całkowita moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,25 kW 
 - Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”, strona prawa
 - Wymiary, (dł. x wys. x gł.): 1302 x 318 x 128 mm

€ 780,00 

Klimakonwektor DC Inwerter 
naścienny z elektronicznym 
sterowaniem lokalnym  
do podłączenia sygnału 0-10 V.

DO PODŁĄCZENIA 
SYGNAŁU 0-10V
PRĘDKOŚĆ MODULOWANA

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez zaworów wody.
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez do-

datkowych opłat za montaż.
 • Modele SLW Filomuro produkowane są ze sprzęgłem hydraulicznym po prawej stronie: dla wersji z przyłączami hydraulicznymi po lewej stronie (dostępne we wszystkich 

modelach) siódmą literą kodu jest S (podać w zamówieniu). Artykuł BB0646II, zestaw do zmiany stron przyłączy, musi zostać dodany do ceny całkowitej i może być zain-
stalowany tylko w fabryce.

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.

29



SPECJALNE AKCESORIA
DO FILOMURO

ZESTAWY HYDRAULICZNE

(*) Montaż fabryczny akcesoriów jest dodtakowo płatny.

V20687II  - Zestaw zaworów 2-drogowych (zawór wlotowy wody, zawór odcinający i 
silnik termoelektryczny) do modeli SLW (*) € 130,00

V30688II  - Zestaw zaworów 3-drogowych (zawór wlotowy wody, zawór odcinający i 
silnik termoelektryczny) do modeli SLW (*) € 160,00

I20686II  - Zestaw 2-drogowych ręcznych zaworów odcinających dla modeli SLW (*) € 75,00

AI0200II  - Para adapterów EUROKONUS (złączki męskie) do 1\2” żeńskiego przyłącza € 17,00

AI0201II  - Para adapterów EUROKONUS (złączki męskie) do 3\4” żeńskiego przyłącza € 17,00

AI0203II  - Złącze EUROKONUS kolano 90° € 19,00

AI0501II  - Zestaw dystansowy (1 sztuka) € 19,00

AI0612II  - Para adapterów do płaskiej uszczelki € 7,00

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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DANE TECHNICZNE SLW 400 SLW 600 SLW 800

Całkowita wydajność chłodnicza (1) kW 1,14 1,62 2,34

Utajona wydajność chłodzenia kW 0,84 1,4 2,1

Przepływ wody l/h 196 279 402

Spadek ciśnienia wody kPa 10,7 4,5 2,1

Moc grzewcza dla wody 50°C (2) kW 1,61 2,35 3,25

Przepływ wody (50°C) l/h 196 279 402

Spadek ciśnienia wody (50°C) kPa 8,8 3,4 3,5

Moc grzewcza dla wody 70 °C (3) kW 2,78 4,12 5,72

Przepływ wody (70°C) l/h 239 354 492

Spadek ciśnienia wody (70°C) kPa 13 4,7 4,5

Pojemność wężownicy wymiennika l 0,54 0,74 0,93

Maksymalne ciśnienie pracy bar 10 10 10

Przyłącza wody / Water pipe fittings cal eurokonus 3/4" eurokonus 3/4” eurokonus 3/4”

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 320 430 540

Średni przepływ powietrza m3/h 250 340 410

Minimalny przepływ powietrza m3/h 140 230 310

Zasilanie V/fazy/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Maks. moc wejściowa (silnik DC) W 17,6 19,8 26,5

Maks. moc wejściowa przy maks. prędkości (Silnik DC) W 12 14 18

Maks. moc wejściowa przy min. prędkości (Silnik DC) W 4,8 5,1 5,8

Ciśnienie akustyczne dla maks. przepływu powietrza (4) dB(A) 39,7 42,4 42,6

Ciśnienie akustyczne dla min. przepływu powietrza (4) dB(A) 24,9 25,2 25,8

Długość mm 902 1102 1302

Wysokość mm 318 318 318

Głębokość mm 128 128 128

Waga kg 14 16 19

DANE TECHNICZNE

(1) Powietrze 27 °C termometr suchy 19 °C termometr mokry; woda 7 °C wejście 12 °C wyjście  
(2) Powietrze 20 °C; woda 50 °C wejście, przepływ jak w chłodzeniu
(3) Powietrze 20 °C; woda 70 °C wejście 60 °C wyjście
(4) Ciśnienie akustyczne mierzone w komorze bezechowej zgodnie z normą ISO 7779 
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AirLeaf

WODNY KLIMAKONWEKTOR
OGRZEWANIE ZIMĄ, CHŁODZENIE LATEM

FUNKCJA OSUSZANIA

AirLeaf jest klimakonwektorem zapewniającym: grzanie, chłodzenie  
i osuszanie powietrza. Może być on zainstalowany w dowolnym otocze-
niu dzięki eleganckiemu wzornictwu i wyraźnie zmniejszonym wymiarom 
(głębokość to zaledwie 129 mm!). 

Airleaf doskonale sprawdza sie w niskotemperaturowych instalacjach wo-
dnych zasilanych z: pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych oraz systemów 
zintegrowanych z kolektorami słonecznymi. Wentylator o modulowanej 
prędkości zapewnia komfort przy zachowaniu wyjątkowo cichej pracy.

32



33



KLIMAKONWEKTOR
O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

ALEAF SL

Głębokość 129 mm została osiągnięta dzięki innowacyjnej konstrukcji. 

Zastosowano wentylator styczny z asymetrycznymi łopatkami i wymiennik 
ciepła o dużej powierzchni. To umożliwiło uzyskanie dużych przepływów 
powietrza, niskich strat ciśnienia i maksymalnego wyciszenia. 

AirLeaf charakteryzuje się wysoką wydajnością przy zużyciu energii rzędu 
kilku watów.

Regulacja prędkości wentylatora nie jest stopniowa, lecz modulowana  
w sposób ciągły. Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie hałasu oraz 
niweluje gwałtowne ruchy powietrza.
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KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER W METALOWEJ OBUDOWIE

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez akcesoriów (panel sterowania, zawory wodne itp.).
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez 

dodatkowych opłat za montaż.
 • Przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie urządzeinia. Jeśli chcesz aby przyłącza były po prawej stronie (opcja dostępna we wszystkich modelach) podczas 

zamawiania zmień 7. znak kodu produktu na „D”. Do zamówienia dodany zostanie koszt produktu BB0646II - zestaw do zmiany stron przyłączy.
 • W przypadku instalacji poziomej należy koniecznie dodać do zamówienia tacę kondensatu.
 • Inne kolory RAL: dodatkowy koszt 350,00 € za zamówienie.

FASL02SC1II SL 200 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,83 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 1,89 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,09 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 735 x 579 x 129 mm

€ 420,00

FASL04SC1II SL 400 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 3,99 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 935 x 579 x 129 mm

€ 465,00

FASL06SC1II SL 600 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,65 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,47 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,19 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1135 x 579 x 129 mm

€ 545,00

FASL08SC1II SL 800 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,34 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 6,98 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,10 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1335 x 579 x 129 mm

€ 650,00

FASL10SC1II SL 1000 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,80 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 8,30 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,86 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1535 x 579 x 129 mm

€ 735,00

FASL02SA1II SL 200 A

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,83 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 1,89 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,09 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 735 x 579 x 129 mm

€ 430,00

FASL04SA1II SL 400 A

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 3,99 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 935 x 579 x 129 mm

€ 475,00

FASL06SA1II SL 600 A

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,65 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,47 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,19 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1135 x 579 x 129 mm

€ 555,00

FASL08SA1II SL 800 A

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,34 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 6,98 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,10 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1335 x 579 x 129 mm

€ 660,00

FASL10SA1II SL 1000 A

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,80 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 8,30 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,86 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1535 x 579 x 129 mm

€ 745,00

SL
2-RUROWY
KOLOR BIAŁY I SREBRNY

Klimakonwektor DC Inwerter  
w metalowej obudowie.
Montaż pionowy lub poziomy.

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER W METALOWEJ OBUDOWIE

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez akcesoriów (panel sterowania, zawory wodne itp.).
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez 

dodatkowych opłat za montaż.
 • Przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie urządzeinia. Jeśli chcesz aby przyłącza były po prawej stronie (opcja dostępna we wszystkich modelach) podczas 

zamawiania zmień 7. znak kodu produktu na „D”. Do zamówienia dodany zostanie koszt produktu BB0646II - zestaw do zmiany stron przyłączy.
 • W przypadku instalacji poziomej należy koniecznie dodać do zamówienia tacę kondensatu.
 • Inne kolory RAL: dodatkowy koszt 350,00 € za zamówienie.

FA4L02SC1II SL 200 C 
4-rurowy

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 0,98 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 0,61 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 737 x 639 x 131 mm

€ 540,00

FA4L04SC1II SL 400 C
4-rurowy

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,11 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,29 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 937 x 639 x 131 mm

€ 610,00

FA4L06SC1II SL 600 C
4-rurowy

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,42 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,79 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,71 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1137 x 639 x 131 mm

€ 710,00

FA4L08SC1II SL 800 C
4-rurowy

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,04 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 3,48 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,13 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1337 x 639 x 131 mm

€ 840,00

FA4L10SC1II SL 1000 C
4-rurowy

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,64 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 4,74 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,90 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1537 x 639 x 131 mm

€ 910,00

FA4L02SA1II SL 200 A
4-rurowy

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 0,98 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 0,61 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 737 x 639 x 131 mm

€ 550,00

FA4L04SA1II SL 400 A
4-rurowy

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,11 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,29 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 937 x 639 x 131 mm

€ 620,00

FA4L06SA1II SL 600 A
4-rurowy

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,42 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,79 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,71 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1137 x 639 x 131 mm

€ 720,00

FA4L08SA1II SL 800 A
4-rurowy

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,04 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 3,48 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,13 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1337 x 639 x 131 mm

€ 850,00

FA4L10SA1II SL 1000 A
4-rurowy

 - Kolorrebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,64 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 4,74 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,90 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1537 x 639 x 131 mm

€ 920,00

SL
4-RUROWY
KOLOR BIAŁY I SREBRNY

Klimakonwektor DC Inwerter 4-rurowy 
(podwójny wymiennik) w metalowej 
obudowie. 
Montaż pionowy lub poziomy.

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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FAFL02SC1II SL 200 C 
GŁADKI PANEL

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,83 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 1,89 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,09 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 735 x 579 x 129 mm

€ 480,00

FAFL04SC1II SL 400 C 
GŁADKI PANEL

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 3,99 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 935 x 579 x 129 mm

€ 525,00

FAFL06SC1II SL 600 C 
GŁADKI PANEL

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,65 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,47 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,19 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1135 x 579 x 129 mm

€ 590,00

FAFL08SC1II SL 800 C 
GŁADKI PANEL

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,34 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 6,98 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,10 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1335 x 579 x 129 mm

€ 710,00

FAFL10SC1II SL 1000 C 
GŁADKI PANEL

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,80 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 8,30 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,86 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1535 x 579 x 129 mm

€ 780,00

FAFL02SA1II SL 200 A 
GŁADKI PANEL

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,83 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 1,89 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,09 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 735 x 579 x 129 mm

€ 490,00

FAFL04SA1II SL 400 A 
GŁADKI PANEL

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 3,99 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 935 x 579 x 129 mm

€ 535,00

FAFL06SA1II SL 600 A 
GŁADKI PANEL

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,65 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,47 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,19 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1135 x 579 x 129 mm

€ 600,00

FAFL08SA1II SL 800 A 
GŁADKI PANEL

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,34 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 6,98 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,10 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1335 x 579 x 129 mm

€ 720,00

FAFL10SA1II SL 1000 A 
GŁADKI PANEL

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,80 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 8,30 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,86 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1535 x 579 x 129 mm

€ 790,00

SL GŁADKI PANEL
2-RUROWY
KOLOR BIAŁY I SREBRNY

Klimakonwektor DC Inwerter  
w metalowej obudowie z gładkim 
automatycznym panelem wlotu 
powietrza. 
Montaż tylko pionowy.

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER W METALOWEJ OBUDOWIE

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez akcesoriów (panel sterowania, zawory wodne itp.).
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez 

dodatkowych opłat za montaż.
 • Przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie urządzeinia. Jeśli chcesz aby przyłącza były po prawej stronie (opcja dostępna we wszystkich modelach) podczas 

zamawiania zmień 7. znak kodu produktu na „D”. Do zamówienia dodany zostanie koszt produktu BB0646II - zestaw do zmiany stron przyłączy.
 • Ten model można montować tylko pionowo.
 • Inne kolory RAL: dodatkowy koszt 350,00 € za zamówienie.

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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KLIMAKONWEKTOR
O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

AIR LEAF SLS

Model SLS ma zmniejszoną wysokość (tylko 379 mm), dlatego nadaje się  
do wszystkich miejsc, w których ograniczona powierzchnia ściany unie-
możliwia montaż standardowego modelu: niskie ściany pod skosami, biura 
z wysokimi oknami, galerie i korytarze, w których obecność klimakonwekto-
ra musi być dyskretna, a także inne pomieszczenia o niestandardowej archi-
tekturze.
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KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER W METALOWEJ OBUDOWIE

FALS02SC1II SLS 200 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,56 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 1,39 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 0,78 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 735 x 379 x 129 mm

€ 420,00

FALS04SC1II SLS 400 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,04 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,73 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,57 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 935 x 379 x 129 mm

€ 460,00

FALS06SC1II SLS 600 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,64 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 4,14 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,38 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1135 x 379 x 129 mm

€ 540,00

FALS08SC1II SLS 800 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,31 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,65 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,25 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1335 x 379 x 129 mm

€ 620,00

FALS10SC1II SLS 1000 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,14 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 6,62 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,91 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1535 x 379 x 129 mm

€ 700,00

SLS
2-RUROWY, ZMNIEJSZONA WYSOKOŚĆ
KOLOR BIAŁY

Klimakonwektor DC Inwerter o niskim 
korpusie (379 mm) w metalowej 
obudowie. 
Montaż jedynie pionowy.

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez akcesoriów (panel sterowania, zawory wodne itp.).
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez 

dodatkowych opłat za montaż.
 • Przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie urządzeinia. Jeśli chcesz aby przyłącza były po prawej stronie (opcja dostępna we wszystkich modelach) podczas 

zamawiania zmień 7. znak kodu produktu na „D”. Do zamówienia dodany zostanie koszt produktu BB0646II - zestaw do zmiany stron przyłączy.
 • Ten model można montować tylko pionowo.
 • Inne kolory RAL: dodatkowy koszt 350,00 € za zamówienie.

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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KLIMAKONWEKTOR Z PRZEDNIM PANELEM GRZEWCZYM
EFEKT GRZEJNIKA

AIR LEAF RS

PRZEDNI PANEL GRZEWCZY
WYSOKA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA Z WYŁĄCZONYM WENTYLATOREM

Airleaf RS, o tej samej wielkości i wzornictwie jak modele SL, to unikalne 
połączenie klimakonwektora i grzejnika. W tym innowacyjnym rozwiązaniu 
mikrowentylatory nagrzewają przedni panel, który oddaje ciepło do po-
mieszczenia poprzez promieniowanie niczym klasyczny grzejnik.

Dzięki temu wyjątkowemu systemowi, po osiągnięciu zadanej temperatury, 
można ją utrzymać na stałym poziomie bez załączania głównego wentyla-
tora.

40



KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER W METALOWEJ OBUDOWIE

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez akcesoriów (panel sterowania, zawory wodne itp.).
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez 

dodatkowych opłat za montaż.
 • Przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie urządzeinia. Jeśli chcesz aby przyłącza były po prawej stronie (opcja dostępna we wszystkich modelach) podczas 

zamawiania zmień 7. znak kodu produktu na „D”. Do zamówienia dodany zostanie koszt produktu BB0646II - zestaw do zmiany stron przyłączy.
 • Ten model można montować tylko pionowo.
 • Inne kolory RAL: dodatkowy koszt 350,00 € za zamówienie.

FARS02SC1II RS 200 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,83 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,02 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,15 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 540 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 735 x 579 x 129 mm

€ 555,00

FARS04SC1II RS 400 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 4,15 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,46 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 670 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 935 x 579 x 129 mm

€ 645,00

FARS06SC1II RS 600 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,65 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,80 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,41 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 780 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1135 x 579 x 129 mm

€ 730,00

FARS08SC1II RS 800 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,34 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 7,50 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,40 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 920 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1335 x 579 x 129 mm

€ 860,00

FARS10SC1II RS 1000 C

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,80 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 8,60 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 5,20 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 1080 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1535 x 579 x 129 mm

€ 980,00

RS
2-RUROWY Z PANELEM GRZEWCZYM 
KOLOR BIAŁY

Klimakonwektor DC Inwerter  
w metalowej obudowie z przednim 
panelem grzewczym. 
Montaż jedynie pionowy.

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER W METALOWEJ OBUDOWIE

 • I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.);
 • Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il 

montaggio;
 • Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine). Al prezzo totale va aggiunto l’art. BB0646II 

(kit per spostamento attacchi da sx a dx);
 • Per questa serie è possibile la sola applicazione verticale;
 • Versioni personalizzate con altro colore RAL: extra costo totale € 350 per lotto d’ordine.

FARS02SA1II RS 200 A

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,83 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,02 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,15 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 540 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 735 x 579 x 129 mm

€ 565,00

FARS04SA1II RS 400 A

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 4,15 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,46 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 670 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 935 x 579 x 129 mm

€ 655,00

FARS06SA1II RS 600 A

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,65 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,80 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,41 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 780 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1135 x 579 x 129 mm

€ 740,00

FARS08SA1II RS 800 A

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,34 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 7,50 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,40 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 920 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1335 x 579 x 129 mm

€ 870,00

FARS10SA1II RS 1000 A

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,80 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 8,60 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 5,20 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 1080 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1535 x 579 x 129 mm

€ 990,00

RS
2-RUROWY Z PANELEM GRZEWCZYM 
KOLOR SREBRNY

Klimakonwektor DC Inwerter  
w metalowej obudowie z przednim 
panelem grzewczym. 
Montaż jedynie pionowy.

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER W METALOWEJ OBUDOWIE

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez akcesoriów (panel sterowania, zawory wodne itp.).
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez 

dodatkowych opłat za montaż.
 • Przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie urządzeinia. Jeśli chcesz aby przyłącza były po prawej stronie (opcja dostępna we wszystkich modelach) podczas 

zamawiania zmień 7. znak kodu produktu na „D”. Do zamówienia dodany zostanie koszt produktu BB0646II - zestaw do zmiany stron przyłączy.
 • Ten model można montować tylko pionowo.
 • Inne kolory RAL: dodatkowy koszt 350,00 € za zamówienie.

FAFS02SC1II RS 200 C 
GŁADKI PANEL

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,83 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,02 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,15 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 540 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 735 x 579 x 129 mm

€ 620,00

FAFS04SC1II RS 400 C
GŁADKI PANEL

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 4,15 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,46 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 670 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 935 x 579 x 129 mm

€ 710,00

FAFS06SC1II RS 600 C
GŁADKI PANEL

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,65 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,80 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,41 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 780 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1135 x 579 x 129 mm

€ 790,00

FAFS08SC1II RS 800 C
GŁADKI PANEL

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,34 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 7,50 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,40 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 920 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1335 x 579 x 129 mm

€ 940,00

FAFS10SC1II RS 1000 C
GŁADKI PANEL

 - Kolor biały
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,80 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 8,60 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 5,20 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 1080 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1535 x 579 x 129 mm

€ 1.030,00

RS GŁADKI PANEL 
2-RUROWY Z PANELEM GRZEWCZYM 
KOLOR BIAŁY

Klimakonwektor DC Inwerter  
w metalowej obudowie z przednim 
panelem grzewczym z gładkim 
automatycznym panelem wlotu 
powietrza. 
Montaż wyłącznie pionowy.

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez akcesoriów (panel sterowania, zawory wodne itp.).
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez do-

datkowych opłat za montaż.
 • Przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie urządzeinia. Jeśli chcesz aby przyłącza były po prawej stronie (opcja dostępna we wszystkich modelach) podczas za-

mawiania zmień 7. znak kodu produktu na „D”. Do zamówienia dodany zostanie koszt produktu BB0646II - zestaw do zmiany stron przyłączy.
 • Ten model można montować tylko pionowo.
 • Inne kolory RAL: dodatkowy koszt 350,00 € za zamówienie.

KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER W METALOWEJ OBUDOWIE

FAFS02SA1II RS 200 A 
GŁADKI PANEL

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,83 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,02 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,15 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 540 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 735 x 579 x 129 mm

€ 630,00

FAFS04SA1II RS 400 A 
GŁADKI PANEL

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 4,15 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,46 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 670 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 935 x 579 x 129 mm

€ 720,00

FAFS06SA1II RS 600 A 
GŁADKI PANEL

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,65 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,80 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,41 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 780 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1135 x 579 x 129 mm

€ 800,00

FAFS08SA1II RS 800 A 
GŁADKI PANEL

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,34 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 7,50 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,40 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 920 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1335 x 579 x 129 mm

€ 950,00

FAFS10SA1II RS 1000 A
GŁADKI PANEL

 - Kolor srebrny
 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,80 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 8,60 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 5,20 kW
 - Moc grzewcza panelu w trybie grzejnika dla wody 70 °C: 1080 W 
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1535 x 579 x 129 mm

€ 1.040,00

RS GŁADKI PANEL 
2-RUROWY Z PANELEM GRZEWCZYM 
KOLOR SREBRNY

Klimakonwektor DC Inwerter  
w metalowej obudowie z przednim 
panelem grzewczym z gładkim 
automatycznym panelem wlotu 
powietrza. 
Montaż wyłącznie pionowy.

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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AKCESORIA DLA KLIMAKONWEKTORÓW
SL - RS - SLS

LC0171II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego dla 200 (jednostka 2-rurowa) € 80,00

LC0173II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego dla  400 (jednostka 2-rurowa) € 85,00

LC0175II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego dla 600 (jednostka 2-rurowa) € 100,00

LC0177II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego dla 800 (jednostka 2-rurowa) € 110,00

LC0179II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego dla 1000 (jednostka 2-rurowa) € 120,00

LA0172II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru srebrnego dla 200 (jednostka 2-rurowa) € 80,00

LA0174II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru srebrnego dla 400 (jednostka 2-rurowa) € 85,00

LA0176II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru srebrnego dla 600 (jednostka 2-rurowa) € 100,00

LA0178II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru srebrnego dla 800 (jednostka 2-rurowa) € 110,00

LA0180II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru srebrnego dla 1000 (jednostka 2-rurowa) € 120,00

LC0665II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego tylko dla SLS 200 € 90,00

LC0666II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego tylko dla SLS 400 € 95,00

LC0667II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego tylko dla SLS 600 € 110,00

LC0668II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego tylko dla SLS 800 € 120,00

LC0669II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego tylko dla SLS 1000 € 130,00

LC0181II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego dla 200 (jednostka 4-rurowa) € 85,00

LC0183II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego dla 400 (jednostka 4-rurowa) € 90,00

LC0185II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego dla 600 (jednostka 4-rurowa) € 120,00

LB0187II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego dla 800 (jednostka 4-rurowa) € 130,00

LB0189II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru białego dla 1000 (jednostka 4-rurowa) € 140,00

LA0182II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru srebrnego dla 200 (jednostka 4-rurowa) € 90,00

LA0184II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru srebrnego dla 400 (jednostka 4-rurowa) € 95,00

LA0186II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru srebrnego dla 600 (jednostka 4-rurowa) € 125,00

LA0188II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru srebrnego dla 800 (jednostka 4-rurowa) € 135,00

LA0190II  - Tylny panel z blachy stalowej koloru srebrnego dla 1000 (jednostka 4-rurowa) € 145,00

DEKORACYJNY PANEL 
TYLNY

LC0157II  - Metalowe osłony do zakrycia rur wchodzących do urządzenia od podłogi (kolor biały) € 40,00

LA0158II  - Metalowe osłony do zakrycia rur wchodzących do urządzenia od podłogi (kolor 
srebrny) € 40,00

OSŁONY PRZYPODŁOGOWE

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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AKCESORIA DLA KLIMAKONWEKTORÓW
SL - RS - SLS

(*) Możliwość fabrycznego montażu akcesorium bez dodatkowych kosztów.

GB0545II  - Lampa UVC sterylizująca powietrze dedykowana do klimakonwektorów     
serii 200 (*) € 540,00

GB0546II  - Lampa UVC sterylizująca powietrze dedykowana do klimakonwektorów     
serii 400 (*) € 570,00

GB0547II  - Lampa UVC sterylizująca powietrze dedykowana do klimakonwektorów     
serii 600 (*) € 610,00

GB0548II  - Lampa UVC sterylizująca powietrze dedykowana do klimakonwektorów     
serii 800 (*) € 890,00

GB0549II  - Lampa UVC sterylizująca powietrze dedykowana do klimakonwektorów     
serii 1000 (*) € 920,00

LAMPA UVC
DO STERYLIZACJI POWIETRZA

Bocchetta di mandata aria per inserimento a parete

DR0321II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 200  € 92,00 

DR0322II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI400  € 113,00 

DR0323II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 600  € 140,00 

DR0324II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 800  € 167,00 

DR0325II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI1000  € 175,00 

DB0165II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.200  € 25,00 

DB0166II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.400  € 32,00 

DB0167II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.600  € 40,00 

DB0168II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.800  € 47,00 

DB0169II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.1000  € 53,00 

Canale curvo a 90° per installazioni in controsoffitto ed ad incasso

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori speciali per l’installazione

Griglia di aspirazione aria con profilo diritto

DR0326II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 200  € 75,00 

DR0327II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 400  € 100,00 

DR0328II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 600  € 123,00 

DR0329II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 800  € 148,00 

DR0330II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 1000  € 170,00 

Dispositivo UVC per la sterilizzazione dell’aria

GB0545II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 200(*)  € 532,00 

GB0546II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 400(*)  € 563,00 

GB0547II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 600(*)  € 597,00 

GB0548II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 800(*)  € 880,00 

GB0549II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 1000(*)  € 897,00 

Bocchetta di mandata aria a profilo ricurvo per applicazioni in controsoffitto
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SEZIONE A-A

Lunghezza "L" = 304, 504, 704, 904, 1104.

Modifiche
Mod. Descrizione Data Firma

A Emissione disegno. 27/04/2010 Lion F.

PROPIETA' RISERVATA: questo disegno non può essere riprodotto o comunicato a terzi 
anche parzialmente senza autorizzazione delle soc. Abrow Air S.a.S. e/o Abrow Fire S.a.S. 

Le stesse si riservano di tutelare i propri diritti a rigore di Legge.

Diffusore serie BSAV

..............

1:2.5

mod. Prodotti
A4 Orizzont. 08

Le dimensioni sono espresse in mm.   Raggi e smussi non quotati =0.5mm
Le quote modificate dalle revisioni precedenti sono cerchiate. UNI EN 22768-1 Classe fine

1/1 / A4

Disegno :Titolo:

Prodotto :

Tolleranze dimensionali non quotate :
Annulla e sostituisce
il disegno :

BSAV-1L-0002.0Dimensioni Prodotto
Mod.

Descrizione:

Diffusori ad alette curve regolabili in alluminio anodizzato argento

In data:

27/04/2010Lion F.
Eseguito da: Tavola / FoglioIn data:

Scala

27/04/2010
Verifica e Appr.Codice Prodotto

BSAV/1L - L x 98

Rev:

A

DR0550II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 200  € 57,00 

DR0551II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 400  € 65,00 

DR0552II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 600  € 72,00 

DR0553II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 800  € 80,00 

DR0554II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 1000  € 87,00 

(*) accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

LC0605II  - Metalowe podkładki do mocowania klimakonwektora do podłogi (kolor biały) € 70,00

LA0604II  - Metalowe podkładki do mocowania klimakonwektora do podłogi (kolor 
srebrny) € 70,00

PODŁOGOWE PODKŁADKI 
MONTAŻOWE

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

(*) Możliwość fabrycznego montażu akcesorium bez dodatkowych kosztów.

GB0520II  - Taca ociekowa kondensatu dla SL 200 (układ 2 i 4-rurowy) do montażu 
sufitowego (*) € 45,00

GB0521II  - Taca ociekowa kondensatu dla SL 400 (układ 2 i 4-rurowy) do montażu 
sufitowego (*) € 50,00

GB0522II  - Taca ociekowa kondensatu dla SL 600 (układ 2 i 4-rurowy) do montażu 
sufitowego (*) € 55,00

GB0523II  - Taca ociekowa kondensatu dla SL 800 (układ 2 i 4-rurowy) do montażu 
sufitowego (*) € 70,00

GB0524II  - Taca ociekowa kondensatu dla SL 1000 (układ 2 i 4-rurowy) do montażu 
sufitowego (*) € 75,00

Accessori per ventilconvettori AirLeaf

Bacinella raccolta condensa per terminale SL (con mobile) orizzontale a soffitto

GB0520II kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità SL 200 (per vers. 2 e 4 tubi)(*)  € 35,00 

GB0521II kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità SL 400 (per vers. 2 e 4 tubi)(*)  € 40,00 

GB0522II kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità SL 600 (per vers. 2 e 4 tubi)(*)  € 45,00 

GB0523II kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità SL 800 (per vers. 2 e 4 tubi)(*)  € 63,00 

GB0524II kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità SL1000 (per vers. 2 e 4 tubi)(*)  € 68,00 

Sistemi di controllo

EB0371II Pannello di controllo elettronico PID con comandi a bordo macchina (per versioni 2 tubi)(*)  € 150,00 

ER0372II Controllo  elettronico PID per collegamento a comando da parete (per versioni 2 tubi)(*)  € 150,00 

EM0373II Pannello comandi remoto per installazione a parete con sonda ambiente 
(da accoppiare a ER0372 o ad ER0375)  € 113,00 

EB0374II Pannello di controllo elettronico PID con comandi a bordo macchina (per versioni 4 tubi)(*)  € 153,00 

ER0375II Controllo  elettronico PID per collegamento a comando da parete (per versioni 4 tubi)(*)  € 153,00 

EB0543II Controllo elettronico a 4 velocità con comandi a bordo macchina(*)  € 88,00 

BB0459II Cavo di collegamento motore per unità con attacchi idraulici a dx(*)  € 10,00 

BB0542II Autotrasformatore a 6 velocità per connessione a termostati di tipo tradizionale(*)  € 43,00 

BM1151II Comando a parete con termostato, selettore estate/inverno e selettore di velocità  € 88,00 

BM0152II Comando ad incasso con termostato, selettore estate/inverno e selettore velocità  € 143,00 

EB0544II Scheda elettronica per controllo di rete (BMS) remoto dei ventilconvettori (WEB server)  € 383,00 

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Ventilconvettori AirLeaf

FAFS02SA2II AirLeaf RS 200 
(silver) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato)  
con mobile metallico nel colore grigio-argento metallizzato

 € 550,00 

FAFS04SA2II AirLeaf RS 400 
(silver) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato)  
con mobile metallico nel colore grigio-argento metallizzato

 € 628,00 

FAFS06SA2II AirLeaf RS 600 
(silver) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato)  
con mobile metallico nel colore grigio-argento metallizzato

 € 700,00 

FAFS08SA2II AirLeaf RS 800 
(silver) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato)  
con mobile metallico nel colore grigio-argento metallizzato

 € 836,00 

FAFS10SA2II AirLeaf RS 1000 
(silver) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato)  
con mobile metallico nel colore grigio-argento metallizzato

 € 914,00 

• I prezzi si riferiscono all’apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua ecc.). 
• Su richiesta i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori configurati sul prodotto (vedi note relative agli accessori fornibili già montati ai paragrafi Accessori) . 
    Il prezzo totale delle macchine configurate con gli accessori sarà la somma del prezzo dell’apparecchio più il prezzo dei singoli accessori senza nessun ulteriore addebito.
• Si prega di riportare nell’ordine, sulla stessa riga del codice dell’apparecchio, i codici degli accessori che vengono richiesti già assemblati sul medesimo (esempio: FASL04SB2II 
+ EB0371II + V20139II).
• Per le versioni con attacchi idraulici a destra (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la “D” (specificare nell’ordine).
• Per questa serie è possibile la sola applicazione verticale

(*) accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

Ventilconvettori AirLeaf serie RS versione Full Flat

FAFS02SB2II AirLeaf RS 200
(white RAL 9010) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato) 
con mobile metallico nel colore bianco.

 € 547,00 

FAFS04SB2II AirLeaf RS 400
(white RAL 9010) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato) 
con mobile metallico nel colore bianco.

 € 623,00 

FAFS06SB2II AirLeaf RS 600
(white RAL 9010) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato) 
con mobile metallico nel colore bianco.

 € 695,00 

FAFS08SB2II AirLeaf RS 800
(white RAL 9010) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato) 
con mobile metallico nel colore bianco.

 € 829,00 

FAFS10SB2II AirLeaf RS 1000
(white RAL 9010) FF

ventilconvettore con effetto radiante versione full flat 
(con pannello anteriore di aspirazione motorizzato) 
con mobile metallico nel colore bianco.

 € 909,00 

TACA OCIEKOWA 
KONDENSATU
DLA MODELI SL (W OBUDOWIE) 
MONTOWANYCH POZIOMO NA SUFICIE

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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KLIMAKONWEKTOR DO ZABUDOWY
AIR LEAF SLI, RSI, SLSI

RISCALDAMENTO DEL PANNELLO FRONTALE
ELEVATA RESA STATICA A VENTILATORE SPENTO

EFFETTO RADIANTE

AIRLEAF SLI. Dzięki zmniejszonej głębokości, model do zabudowy SLI dosko-
nale pasuje do każdej ściany i sufitu podwieszanego.

AIRLEAF RSI. Klimakonwektor z przednim panelem grzewczym można wbu-
dować, zapewniając komfort termiczny latem i zimą.

AIRLEAF SLSI. Model SLSI dzięki zmniejszonej wysokości (tylko 379 mm), 
można wbudować nawet w najmniejsze powierzchnie.
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KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER DO ZABUDOWY

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez akcesoriów (panel sterowania, zawory wodne itp.).
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez 

dodatkowych opłat za montaż.
 • Przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie urządzeinia. Jeśli chcesz aby przyłącza były po prawej stronie (opcja dostępna we wszystkich modelach) podczas 

zamawiania zmień 7. znak kodu produktu na „R”. Do zamówienia dodany zostanie koszt produktu BB0646II - zestaw do zmiany stron przyłączy.
 • Modele do zabudowy mają fabrycznie zamontowane dwie tace kondensatu umożliwiające montaż jednostki w pionie lub w poziomie.

FASI02O01II SLI 200

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,83 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 1,89 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,09 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 525 x 576 x 126 mm

€ 295,00

FASI04O01II SLI 400

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 3,99 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 725 x 576 x 126 mm

€ 335,00

FASI06O01II SLI 600

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,65 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,47 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,19 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 925 x 576 x 126 mm

€ 395,00

FASI08O01II SLI 800

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,34 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 6,98 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,10 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1125 x 576 x 126 mm

€ 465,00

FASI10O01II SLI 1000

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,80 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 8,30 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,86 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1325 x 576 x 126 mm

€ 515,00

SLI
2-RUROWY DO ZABUDOWY W PIONIE LUB 
W POZIOMIE

Klimakonwektor DC Inwerter  
do zabudowy w pionie lub w poziomie 
z fabryczną tacą ociekową kondensatu. 

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER DO ZABUDOWY

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez akcesoriów (panel sterowania, zawory wodne itp.).
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez 

dodatkowych opłat za montaż.
 • Przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie urządzeinia. Jeśli chcesz aby przyłącza były po prawej stronie (opcja dostępna we wszystkich modelach) podczas 

zamawiania zmień 7. znak kodu produktu na „D”. Do zamówienia dodany zostanie koszt produktu BB0646II - zestaw do zmiany stron przyłączy.

FASS02S01II RSI 200

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,83 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 1,89 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,09 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 525 x 576 x 126 mm

€ 410,00

FASS04S01II RSI 400

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 3,99 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,35 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 725 x 576 x 126 mm

€ 490,00

FASS06S01II RSI 600

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,65 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,47 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,19 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 925 x 576 x 126 mm

€ 570,00

FASS08S01II RSI 800

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,34 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 6,98 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,10 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1125 x 576 x 126 mm

€ 670,00

FASS10S01II RSI 1000

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,80 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 8,30 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 4,86 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1325 x 576 x 126 mm

€ 760,00

RSI
2-RUROWY DO ZABUDOWY W PIONIE
Z PRZEDNIM PANELEM GRZEWCZYM

Klimakonwektor DC Inwerter  
do zabudowy w pionie z przednim 
panelem grzewczym z fabryczną tacą 
ociekową kondensatu.

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER DO ZABUDOWY

 • Wydajność chłodnicza odnosi się do dolnego wymiennika, a moc grzewcza do górnego wymiennika.
 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez akcesoriów (panel sterowania, zawory wodne itp.).
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez 

dodatkowych opłat za montaż.
 • Przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie urządzeinia. Jeśli chcesz aby przyłącza były po prawej stronie (opcja dostępna we wszystkich modelach) podczas 

zamawiania zmień 7. znak kodu produktu na „R”. Do zamówienia dodany zostanie koszt produktu BB0646II - zestaw do zmiany stron przyłączy.
 • Modele do zabudowy mają fabrycznie zamontowane dwie tace kondensatu umożliwiające montaż jednostki w pionie lub w poziomie.

FA4I02O01II SLI 200 
4-rurowy

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,76 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 0,98 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 0,61 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 479 x 639 x 126 mm

€ 415,00

FA4I04O01II SLI 400 
4-rurowy

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,62 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,11 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,29 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 679 x 639 x 126 mm

€ 465,00

FA4I06O01II SLI 600 
4-rurowy

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,42 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,79 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,71 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 879 x 639 x 126 mm

€ 525,00

FA4I08O01II SLI 800 
4-rurowy

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,04 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 3,48 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,13 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1079 x 639 x 126 mm

€ 635,00

FA4I10O01II SLI 1000 
4-rurowy

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,64 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 4,74 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,90 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1279 x 639 x 126 mm

€ 695,00

SLI 
4-RUROWY DO ZABUDOWY W PIONIE LUB 
W POZIOMIE

Klimakonwektor DC Inwerter  
do zabudowy w pionie lub w poziomie 
z fabryczną tacą ociekową kondensatu. 

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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KLIMAKONWEKTOR AIRLEAF
DC INWERTER DO ZABUDOWY

 • Ceny odnoszą się do urządzenia bez akcesoriów (panel sterowania, zawory wodne itp.).
 • Na życzenie, klimakonwektory mogą być dostarczane z niektórymi akcesoriami zainstalowanymi fabrycznie na produkcie (patrz uwagi do paragrafów Akcesoria) bez do-

datkowych opłat za montaż.
 • Przyłącza hydrauliczne znajdują się po lewej stronie urządzeinia. Jeśli chcesz aby przyłącza były po prawej stronie (opcja dostępna we wszystkich modelach) podczas za-

mawiania zmień 7. znak kodu produktu na „D”. Do zamówienia dodany zostanie koszt produktu BB0646II - zestaw do zmiany stron przyłączy.

FALI02S01II SLSI 200

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 0,56 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 1,39 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 0,78 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 525 x 376 x 126 mm

€ 415,00

FALI04S01II SLSI 400

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,04 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 2,73 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 1,57 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 725 x 376 x 126 mm

€ 455,00

FALI06S01II SLSI 600

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 1,64 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 4,14 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 2,38 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 925 x 376 x 126 mm

€ 535,00

FALI08S01II SLSI 800

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 2,31 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 5,65 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,25 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1125 x 376 x 126 mm

€ 615,00

FALI10S01II SLSI 1000

 - Całkowita wydajność chłodnicza dla wody 7°C: 3,14 kW 
 - Moc grzewcza dla wody 70 °C: 6,62 kW
 - Moc grzewcza dla wody 50 °C: 3,91 kW
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1325 x 376 x 126 mm

€ 695,00

SLSI
2-RUROWY DO ZABUDOWY O NISKIM 
KORPUSIE TYLKO PIONOWY

Klimakonwektor DC Inwerter o 
zmniejszonej wysokości (376 mm) 
do zabudowy w pionie z fabryczną tacą 
ociekową kondensatu. 

Przyłącza hydrauliczne: Eurokonus 3/4”

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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AKCESORIA DO KLIMAKONWEKTORÓW
SLI - RSI - SLSI 

L00568II  - Skrzynka montażowa z blachy ocynkowanej do montażu SLI i RSI 200
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 715x725x142 mm € 92,00

L00569II  - Skrzynka montażowa z blachy ocynkowanej do montażu SLI i RSI 400
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 915x725x142 mm € 105,00

L00570II  - Skrzynka montażowa z blachy ocynkowanej do montażu SLI i RSI 600
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1.115x725x142 mm € 115,00

L00571II  - Skrzynka montażowa z blachy ocynkowanej do montażu SLI i RSI 800
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1.315x725x142 mm € 125,00

L00572II  - Skrzynka montażowa z blachy ocynkowanej do montażu SLI i RSI 1000
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1.515x725x142 mm € 135,00

L00700II  - Skrzynka montażowa z blachy ocynkowanej do montażu SLSI 200
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 715x525x142 mm € 95,00

L00701II  - Skrzynka montażowa z blachy ocynkowanej do montażu SLSI 400
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 915x525x142 mm € 110,00

L00702II  - Skrzynka montażowa z blachy ocynkowanej do montażu SLSI 600
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1.115x525x142 mm € 120,00

L00703II  - Skrzynka montażowa z blachy ocynkowanej do montażu SLSI 800
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1.315x525x142 mm € 130,00

L00704II  - Skrzynka montażowa z blachy ocynkowanej do montażu SLSI 1000
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1.515x525x142 mm € 140,00

SKRZYNKA MONTAŻOWA 
UMOŻLIWIA MONTAŻ KLIMAKONWEKTORA 
W PIONIE LUB W POZIOMIE

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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AKCESORIA DO KLIMAKONWEKTORÓW
SLI - RSI - SLSI 

LC0578II  - dla modeli SLI i RSI 200
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 772 x 754 x 29 mm € 200,00

LC0579II  - dla modeli SLI i RSI 400
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 972 x 754 x 29 mm € 225,00

LC0580II  - dla modeli SLI i RSI 600
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1172 x 754 x 29 mm € 250,00

LC0581II  - dla modeli SLI i RSI 800
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1372 x 754 x 29 mm € 280,00

LC0582II  - dla modeli SLI i RSI 1000
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1572 x 754 x 29 mm € 310,00

LC0692II  - dla modeli SLSI 200
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 772 x 554 x 29 mm € 230,00

LC0693II  - dla modeli SLSI 400
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 972 x 554 x 29 mm € 255,00

LC0694II  - dla modeli SLSI 600
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1172 x 554 x 29 mm € 280,00

LC0695II  - dla modeli SLSI 800
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1372 x 554 x 29 mm € 310,00

LC0696II  - dla modeli SLSI 1000
 - Wymiary (dł. x wys. x gł.): 1572 x 554 x 29 mm € 350,00

PRZEDNI PANEL DEKORACYJNY
DO KLIMAKONWEKTORÓW MONTOWANYCH 
PIONOWO I POZIOMO

Dekoracyjny panel z kratką wlotową 
i regulowaną kratką wylotową dla 
urządzeń do zabudowy.

Kolor: biały RAL9003

 • (*) Należy przewidzieć zastosowanie teleskopowego kanału przepływu powietrza i kratkę przepływu powietrza.

LC0618II  - Dekoracyjny panel przedni tylko z kratką wlotową dla urządzeń 
montowanych w suficie podwieszanym dla modelu SLI 200 (*)  € 200,00

LC0619II  - Dekoracyjny panel przedni tylko z kratką wlotową dla urządzeń 
montowanych w suficie podwieszanym dla modelu SLI400 (*) € 225,00

LC0620II  - Dekoracyjny panel przedni tylko z kratką wlotową dla urządzeń 
montowanych w suficie podwieszanym dla modelu SLI600 (*) € 250,00

LC0621II  - Dekoracyjny panel przedni tylko z kratką wlotową dla urządzeń 
montowanych w suficie podwieszanym dla modelu SLI800 (*) € 280,00

LC0622II  - Dekoracyjny panel przedni tylko z kratką wlotową dla urządzeń 
montowanych w suficie podwieszanym dla modelu SLI1000 (*) € 310,00

PRZEDNI PANEL DEKORACYJNY 
DO SUFITÓW PODWIESZANYCH

Kolor biały: RAL9003

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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AKCESORIA DO KLIMAKONWEKTORÓW
SLI - RSI - SLSI 

DB0194II  - Przyłącze wlotu powietrza dla modeli SLI 200 € 40,00

DB0195II  - Przyłącze wlotu powietrza dla modeli SLI 400 € 45,00

DB0196II  - Przyłącze wlotu powietrza dla modeli SLI 600 € 50,00

DB0197II  - Przyłącze wlotu powietrza dla modeli SLI 800 € 60,00

DB0198II  - Przyłącze wlotu powietrza dla modeli SLI 1000 € 65,00

PRZYŁĄCZE WLOTU 
POWIETRZA
DO URZĄDZEŃ ZABUDOWANYCH

DB0160II  - Teleskopowy aluminiowy kanał wylotowy o zmiennej długości dla modeli 200 € 90,00

DB0161II  - Teleskopowy aluminiowy kanał wylotowy o zmiennej długości dla modeli 400 € 100,00

DB0162II  - Teleskopowy aluminiowy kanał wylotowy o zmiennej długości dla modeli 600 € 120,00

DB0163II  - Teleskopowy aluminiowy kanał wylotowy o zmiennej długości dla modeli 800 € 135,00

DB0164II  - Teleskopowy aluminiowy kanał wylotowy o zmiennej długości dla modeli 1000 € 150,00

TELESKOPOWY KANAŁ 
PRZEDŁUŻAJĄCY  
KANAŁ WYLOTOWY DLA URZĄDZEŃ 
ZABUDOWANYCH W ŚCIANIE I SUFICIE

DB0165II  - Kanał zakrzywiony pod kątem 90° dla modelu SLI 200 € 40,00

DB0166II  - Kanał zakrzywiony pod kątem 90° dla modelu SLI 400 € 45,00

DB0167II  - Kanał zakrzywiony pod kątem 90° dla modelu SLI 600 € 55,00

DB0168II  - Kanał zakrzywiony pod kątem 90° dla modelu SLI 800 € 60,00

DB0169II  - Kanał zakrzywiony pod kątem 90° dla modelu SLI 1000 € 65,00

KANAŁ WYLOTOWY 90°
DO INSTALACJI ZABUDOWANEJ W ŚCIANIE 
I/LUB SUFICIE

Bocchetta di mandata aria per inserimento a parete

DR0321II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 200  € 92,00 

DR0322II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI400  € 113,00 

DR0323II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 600  € 140,00 

DR0324II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 800  € 167,00 

DR0325II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI1000  € 175,00 

DB0165II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.200  € 25,00 

DB0166II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.400  € 32,00 

DB0167II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.600  € 40,00 

DB0168II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.800  € 47,00 

DB0169II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.1000  € 53,00 

Canale curvo a 90° per installazioni in controsoffitto ed ad incasso

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori speciali per l’installazione

Griglia di aspirazione aria con profilo diritto

DR0326II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 200  € 75,00 

DR0327II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 400  € 100,00 

DR0328II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 600  € 123,00 

DR0329II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 800  € 148,00 

DR0330II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 1000  € 170,00 

Dispositivo UVC per la sterilizzazione dell’aria

GB0545II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 200(*)  € 532,00 

GB0546II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 400(*)  € 563,00 

GB0547II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 600(*)  € 597,00 

GB0548II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 800(*)  € 880,00 

GB0549II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 1000(*)  € 897,00 

Bocchetta di mandata aria a profilo ricurvo per applicazioni in controsoffitto
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SEZIONE A-A

Lunghezza "L" = 304, 504, 704, 904, 1104.

Modifiche
Mod. Descrizione Data Firma

A Emissione disegno. 27/04/2010 Lion F.

PROPIETA' RISERVATA: questo disegno non può essere riprodotto o comunicato a terzi 
anche parzialmente senza autorizzazione delle soc. Abrow Air S.a.S. e/o Abrow Fire S.a.S. 

Le stesse si riservano di tutelare i propri diritti a rigore di Legge.

Diffusore serie BSAV

..............

1:2.5

mod. Prodotti
A4 Orizzont. 08

Le dimensioni sono espresse in mm.   Raggi e smussi non quotati =0.5mm
Le quote modificate dalle revisioni precedenti sono cerchiate. UNI EN 22768-1 Classe fine

1/1 / A4

Disegno :Titolo:

Prodotto :

Tolleranze dimensionali non quotate :
Annulla e sostituisce
il disegno :

BSAV-1L-0002.0Dimensioni Prodotto
Mod.

Descrizione:

Diffusori ad alette curve regolabili in alluminio anodizzato argento

In data:

27/04/2010Lion F.
Eseguito da: Tavola / FoglioIn data:

Scala

27/04/2010
Verifica e Appr.Codice Prodotto

BSAV/1L - L x 98

Rev:

A

DR0550II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 200  € 57,00 

DR0551II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 400  € 65,00 

DR0552II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 600  € 72,00 

DR0553II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 800  € 80,00 

DR0554II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 1000  € 87,00 

(*) accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

(*) Możliwość fabrycznego montażu akcesorium bez dodatkowych kosztów.

GB0545II  - Lampa UVC sterylizująca powietrze dedykowana do klimakonwektorów serii 
200 (*) € 540,00

GB0546II  - Lampa UVC sterylizująca powietrze dedykowana do klimakonwektorów serii 
400 (*) € 570,00

GB0547II  - Lampa UVC sterylizująca powietrze dedykowana do klimakonwektorów serii 
600 (*) € 610,00

GB0548II  - Lampa UVC sterylizująca powietrze dedykowana do klimakonwektorów serii 
800 (*) € 890,00

GB0549II  - Lampa UVC sterylizująca powietrze dedykowana do klimakonwektorów serii 
1000 (*) € 920,00

LAMPA UVC
DO STERYLIZACJI POWIETRZA

Bocchetta di mandata aria per inserimento a parete

DR0321II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 200  € 92,00 

DR0322II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI400  € 113,00 

DR0323II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 600  € 140,00 

DR0324II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI 800  € 167,00 

DR0325II bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare d’alette 
per applicazione a parete adatta ad unità SLI1000  € 175,00 

DB0165II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.200  € 25,00 

DB0166II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.400  € 32,00 

DB0167II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.600  € 40,00 

DB0168II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.800  € 47,00 

DB0169II canale di mandata aria con curva a 90° per SLI mod.1000  € 53,00 

Canale curvo a 90° per installazioni in controsoffitto ed ad incasso

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori speciali per l’installazione

Griglia di aspirazione aria con profilo diritto

DR0326II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 200  € 75,00 

DR0327II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 400  € 100,00 

DR0328II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 600  € 123,00 

DR0329II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 800  € 148,00 

DR0330II Griglia di aspirazione in alluminio con profilo diritto per unità SLI 1000  € 170,00 

Dispositivo UVC per la sterilizzazione dell’aria

GB0545II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 200(*)  € 532,00 

GB0546II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 400(*)  € 563,00 

GB0547II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 600(*)  € 597,00 

GB0548II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 800(*)  € 880,00 

GB0549II dispositivo di sterilizzazione aria con lampada UVC per ventilconvettori grandezza 1000(*)  € 897,00 

Bocchetta di mandata aria a profilo ricurvo per applicazioni in controsoffitto
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SEZIONE A-A

Lunghezza "L" = 304, 504, 704, 904, 1104.

Modifiche
Mod. Descrizione Data Firma

A Emissione disegno. 27/04/2010 Lion F.

PROPIETA' RISERVATA: questo disegno non può essere riprodotto o comunicato a terzi 
anche parzialmente senza autorizzazione delle soc. Abrow Air S.a.S. e/o Abrow Fire S.a.S. 

Le stesse si riservano di tutelare i propri diritti a rigore di Legge.

Diffusore serie BSAV

..............

1:2.5

mod. Prodotti
A4 Orizzont. 08

Le dimensioni sono espresse in mm.   Raggi e smussi non quotati =0.5mm
Le quote modificate dalle revisioni precedenti sono cerchiate. UNI EN 22768-1 Classe fine

1/1 / A4

Disegno :Titolo:

Prodotto :

Tolleranze dimensionali non quotate :
Annulla e sostituisce
il disegno :

BSAV-1L-0002.0Dimensioni Prodotto
Mod.

Descrizione:

Diffusori ad alette curve regolabili in alluminio anodizzato argento

In data:

27/04/2010Lion F.
Eseguito da: Tavola / FoglioIn data:

Scala

27/04/2010
Verifica e Appr.Codice Prodotto

BSAV/1L - L x 98

Rev:

A

DR0550II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 200  € 57,00 

DR0551II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 400  € 65,00 

DR0552II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 600  € 72,00 

DR0553II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 800  € 80,00 

DR0554II bocchetta di mandata per applicazioni in controsoffitto in alluminio con alette curve mod. 1000  € 87,00 

(*) accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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DR0550II  - Aluminiowa kratka wentylacyjna z zakrzywionym profilem dla SLI 200 € 70,00

DR0551II  - Aluminiowa kratka wentylacyjna z zakrzywionym profilem dla SLI 400 € 80,00

DR0552II  - Aluminiowa kratka wentylacyjna z zakrzywionym profilem dla SLI 600 € 85,00

DR0553II  - Aluminiowa kratka wentylacyjna z zakrzywionym profilem dla SLI 800 € 95,00

DR0554II  - Aluminiowa kratka wentylacyjna z zakrzywionym profilem dla SLI 1000 € 100,00

KRATKA WYLOTU POWIETRZA 
Z ZAKRZYWIONYM PROFILEM
DO INSTALACJI W SUFICIE PODWIESZANYM

DR0559II  - Aluminiowa kratka wlotu powietrza z zakrzywionym profilem dla SLI 200 € 90,00

DR0560II  - Aluminiowa kratka wlotu powietrza z zakrzywionym profilem dla SLI 400 € 100,00

DR0561II  - Aluminiowa kratka wlotu powietrza z zakrzywionym profilem dla SLI 600 € 105,00

DR0562II  - Aluminiowa kratka wlotu powietrza z zakrzywionym profilem dla SLI 800 € 115,00

DR0563II  - Aluminiowa kratka wlotu powietrza z zakrzywionym profilem dla SLI 1000 € 120,00

KRATKA WLOTU POWIETRZA  
Z ZAKRZYWIONYM PROFILEM
DO INSTALACJI W SUFICIE PODWIESZANYM

AKCESORIA DO KLIMAKONWEKTORÓW
SLI - RSI - SLSI 

DR0321II     - Aluminiowa kratka wentylacyjna do montażu naściennego dla modeli SLI 200 € 110,00

DR0322II    - Aluminiowa kratka wentylacyjna do montażu naściennego dla modeli SLI 400 € 135,00

DR0323II    - Aluminiowa kratka wentylacyjna do montażu naściennego dla modeli SLI 600 € 165,00

DR0324II     - Aluminiowa kratka wentylacyjna do montażu naściennego dla modeli SLI 800 € 195,00

DR0325II  - Aluminiowa kratka wentylacyjna do montażu naściennego dla modeli SLI 1000 € 210,00

KRATKA WYLOTU POWIETRZA
DO MONTAŻU ŚCIENNEGO

DR0326II  - Aluminiowa kratka wlotu powietrza z prostym profilem dla SLI 200 € 90,00

DR0327II  - Aluminiowa kratka wlotu powietrza z prostym profilem dla SLI 400 € 115,00

DR0328II  - Aluminiowa kratka wlotu powietrza z prostym profilem dla SLI 600 € 135,00

DR0329II  - Aluminiowa kratka wlotu powietrza z prostym profilem dla SLI 800 € 160,00

DR0330II  - Aluminiowa kratka wlotu powietrza z prostym profilem dla SLI 1000 € 185,00

KRATKA WLOTOWA POWIETRZA 
Z PROSTYM PROFILEM
DO MONTAŻU ŚCIENNEGO

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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WSPÓLNE AKCESORIA
DLA KLIMAKONWEKTORÓW AIRLEAF

V20139II  - Zestaw zaworów 2-drogowych                                                                          
(zawór wlotowy wody, zawór odcinający i silnik termoelektryczny) (*) € 120,00

V20661II
 - Zestaw zaworów 2-drogowych                                                                          
(zawór wlotowy wody, zawór odcinający i silnik termoelektryczny) dla 
modeli SLS (*) 

€ 194,00

V30361II  - Zestaw zaworów 3-drogowych                                                                       
(zawór wlotowy wody, zawór odcinający i silnik termoelektryczny) (*) € 150,00

V30662II
 - Zestaw zaworów 3-drogowych                                                                         
(zawór wlotowy wody, zawór odcinający i silnik termoelektryczny) dla 
modeli SLS (*) 

€ 210,00

I20205II  - Zestaw 2-drogowych ręcznych zaworów odcinających (*) € 50,00

I20705II 
NEW

 - Zestaw 2-drogowych ręcznych zaworów odcinających dla modeli SLS (*) € 60,00

V40219II  - Trójkierunkowy zestaw hydrauliczny dla układów 4-rurowych (*) € 290,00

V60221II  - Dwukierunkowy zestaw hydrauliczny dla układów 4-rurowych (*) € 400,00

AI0200II  - Para adapterów EUROKONUS do 1/2”-żeńskiego przyłącza (złączki męskie) € 17,00

AI0201II  - Para adapterów EUROKONUS do 3/4”-żeńskiego przyłącza (złączki męskie) € 17,00

AI0203II  - Złącze EUROKONUS kolano 90° € 19,00

AI0501II  - Zestaw dystansowy (1 sztuka) € 19,00

AI0612II  - Para adapterów do płaskiej uszczelki € 7,00

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

GRUPY HYDRAULICZNE

Wszytkie ceny podano w wartościach NETTO.

(*) Możliwość fabrycznego montażu akcesorium bez dodatkowych kosztów56



KONFIGURACJA  
2-RUROWA

SL 200        
SLI 
200

RS 200        
RSI 
200

SLS 
200 
SLSI 
200 

SL 400         
SLI 
400

RS 400         
RSI 
400

SLS 
400 
SLSI 
400 

SL 600        
SLI 
600

RS 600         
RSI 
600

SLS 
600 
SLSI 
600 

SL 800          
SLI 
800

RS 800         
RSI 
800

SLS 
800 
SLSI 
800 

SL 
1000
SLI 

1000

RS 
1000         
RSI 

1000

SLS 
1000 
SLSI 
1000  

Całkowita wydajność  
chłodnicza (1) W 830 830 560 1760 1760 1040 2650 2650 1640 3340 3340 2310 3800 3800 3140

Utajona wydajność  
chłodnicza W 620 620 520 1270 1270 840 1960 1960 1400 2650 2650 2100 3010 3010 2500

Przepływ wody l/h 143 143 95 303 303 179 456 456 281 574 574 397 654 654 539
Spadek ciśnienia wody kPa 7,2 7,2 4,7 8,4 8,4 10,7 22,5 22,5 4,5 18,6 18,6 2,1 24,9 24,9 14,5
Moc grzewcza dla wody  
50 °C (2) W 1090 1150 780 2350 2460 1570 3190 3410 2380 4100 4400 3250 4860 5200 3910

Przepływ wody (50 °C) l/h 143 143 95 303 303 179 456 456 281 574 574 397 654 654 539
Spadek ciśnienia wody       
(50 °C) kPa 5,7 6,5 1,4 6,6 7,5 8,8 16,3 20,2 3,4 14 16,7 3,5 18,3 22,4 13,4

Moc grzewcza z wyłączonym 
wentylatorem (50 °C) W 210 320 150 247 380 165 291 460 217 366 550 290 449 660 361

Moc grzewcza dla wody  
70/60 °C (3) W 1890 2020 1390 3990 4150 2730 5470 5800 4140 6980 7500 5650 8300 8600 6620

Przepływ wody (70/60 °C) l/h 162 174 119 343 357 234 471 500 356 600 645 485 714 740 569
Spadek ciśnienia wody 
(70/60 °C) kPa 6,7 7,2 2 7,6 8,2 13 16,1 21,2 4,7 14 17,7 4,5 19,8 23,8 14

Moc grzewcza z wyłączonym 
wentylatorem (70/60 °C) W 322 540 236 379 670 259 447 780 338 563 920 455 690 1080 550

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
Pojemność wężownicy 
wymiennika l 0,47 0,47 0,28 0,8 0,8 0,45 1,13 1,13 0,61 1,46 1,46 0,77 1,8 1,8 0,94

Maksymalne ciśnienie pracy bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Przyłącza hydrauliczne cal  Eurokonus 3/4  
CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU POWIETRZA
Maksymalny przepływ 
powietrza (4) m³/h 162 162 (*) 140 320 320 (*) 250 461 461 (*) 390 576 576 (*) 540 648  648 (*)  600

Średni przepływ powietrza 
(tryb AUTO) m³/h 113 113 (*) 96 252 252 (*) 199 367 367 (*) 306 453 453 (*) 416 494  494 (*)  460

Minimalny przepływ powie-
trza m³/h 55 55(*) 49 155 155 (*) 119 248 248 (*) 204 370 370 (*) 343 426  426 (*)  403

Maksymalne dostępne ciśn-
ienie statyczne Pa 10 10 10 10 10 10 13 13 10 13 13 10 13 13 10

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Zasilanie V/faza/
Hz 230/1/50 

Maksymalny pobór mocy 
elektrycznej W 11,9 12,9 11,9 17,6 19,6 17,6 19,8 21,8 19,8 26,5 29,5 26,5 29,7 32,7 29,7

Maksymalne natężenie 
prądu A 0,11 0,11 0,11 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,18 0,26 0,26 0,26 0,28 0,28 0,28

Pobór mocy elektrycznej 
przy min. prędkości W 6 6 6 12 12 12 14 14 14 18 18 18 19 19 19

CIŚNIENIA AKUSTYCZNE
Ciśnienie akustyczne (maks. 
przepływ powietrza) (5) dB(A) 39,4 39,4 38,8 40,2 40,2 39,5 42,2 42,2 41,4 42,5 42,5 41,6 43,9 43,9 42,6

Ciśnienie akustyczne (średni 
przepływ powietrza) (5) dB(A) 33,2 33,2 32,7 34,1 34,1 33,5 34,4 34,4 33,7 35 35 34,3 37,6 37,6 36,5

Ciśnienie akustyczne (min. 
przepływ powietrza) (5) dB(A) 24,2 24,2 23,8 25,3 25,3 24,9 25,6 25,6 25,1 26,3 26,3 25,7 27,6 27,6 26,8

Ciśnienie akustyczne po 
osiągnięciu setpointu (5) dB(A) 18,8 18,8 18,8 19,6 19,6 19,6 22,3 22,3 22,3 22,7 22,7 22,7 23,8 23,8 23,8

DANE TECHNICZNE

(1) Temperatura wody w wężownicy 7/12 °C, temperatura pomieszczenia 27 °C termometr suchy  
i 19 °C termometr mokry (norma UNI EN 1397)
(2) Temperatura wody na zasilaniu wymiennika 50 °C, temperatura pomieszczenia 20 °C 
(norma UNI EN 1397)
(3) Temperatura wody w wymienniku 70/60 °C, temperatura pomieszczenia 20 °C 

(4) Przepływ powietrza mierzony przy czystych filtrach
(5) Ciśnienie akustyczne mierzone w komorze bezechowej zgodnie z normą ISO 7779
(*) Przepływ w chłodzeniu. Natężenie przepływu w ogrzewaniu jest większe dla wszystkich prędkości 
o 20 m3/h dla modelu 200 i o 40 m3/h dla pozostałych modeli.                       
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

SL 
200        
RS 

200

SLI 
200        
RSI 
200

SLS 
200

SLSI 
200

SL 
400         
RS 

400

SLI 
400         
RSI 
400

SLS 
400

SLSI 
400

SL 
600        
RS 

600

SLI 
600         
RSI 
600

SLS 
600

SLSI 
600

SL 
800          
RS 

800

SLI 
800         
RSI 
800

SLS 
800

SLSI 
800

SL 
1000

RS 
1000

SLI 
1000         
RSI 

1000

SLS 
1000

SLSI 
1000

Długość całkowita (mm) 735 525 735 525 935 725 935 725 1135 925 1135 925 1335 1125 1335 1125 1535 1325 1535 1325
Wysokość całkowita bez 
podstawek (mm) 579 576 379 376 579 576 379 376 579 576 379 376 579 576 379 376 579 576 379 376

Głębokość całkowita (mm) 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126
Waga netto (kg) 17 9 12 7 20 12 14 8 23 15 16 9 26 18 19 10 29 21 23 12

KONFIGURACJA 4-RUROWA SL 
2004T

SLI 
2004T

SL 
4004T

SLI 
4004T

SL 
6004T

SLI 
6004T

SL 
8004T

SLI 
8004T

SL 
10004T

SLI 
10004T

Całkowita wydajność chłodnicza (1) W 760 760 1620 1620 2420 2420 3040 3040 3640 3640
Utajona wydajność chłodnicza W 566 566 1205 1205 1800 1800 2300 2300 2720 2720
Przepływ wody l/h 130 130 277 277 416 416 523 523 627 627
Spadek ciśnienia wody kPa 6,1 6,1 7,1 7,1 18,6 18,6 14,9 14,9 21,7 21,7
Moc grzewcza dla wody 50 °C (2) W 610 610 1290 1290 1710 1710 2130 2130 2900 2900
Przepływ wody (50 °C) l/h 104 104 222 222 294 294 366 366 499 499
Spadek ciśnienia wody (50°C) kPa 4,7 4,7 6,8 6,8 10,4 10,4 10,1 10,1 15 15
Moc grzewcza dla wody 70/60 °C (3) W 980 980 2110 2110 2790 2790 3480 3480 4740 4740
Przepływ wody (70/60 °C) l/h 85 85 181 181 240 240 299 299 408 408

Spadek ciśnienia wody (70/60 °C) kPa 3,4 3,4 4,8 4,8 7,2 7,2 5,4 5,4 8,8 8,8

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
Pojemność wężownicy wymiennika l 0,47 0,47 0,8 0,8 1,13 1,13 1,46 1,46 1,8 1,8
Pojemność wężownicy wymiennika chłodniczego l 0,16 0,16 0,27 0,27 0,38 0,38 0,49 0,49 0,6 0,6
Maksymalne ciśnienie pracy bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Przyłącza hydrauliczne cal Eurokonus 3/4 
CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU POWIETRZA
Maksymalny przepływ powietrza (4) m³/h 147 147 289 289 411 411 529 529 602 602
Średni przepływ powietrza (tryb AUTO) m³/h 101 101 230 230 323 323 408 408 462 462
Minimalny przepływ powietrza m³/h 51 51 138 138 215 215 336 336 404 404
Maksymalne dostępne ciśnienie statyczne Pa 8 10 8 10 11 13 11 13 11 13
DATI ELETTRICI

Zasilanie V/faza/
Hz 230/1/50

Maksymalny pobór mocy elektrycznej W 11,9 11,9 17,6 17,6 19,8 19,8 26,5 26,5 29,7 29,7
Maksymalne natężenie prądu A 0,11 0,11 0,16 0,16 0,18 0,18 0,26 0,26 0,28 0,28
Pobór mocy elektrycznej przy min. prędkości W 6 6 12 12 14 14 18 18 19 19
CIŚNIENIA AKUSTYCZNE
Ciśnienie akustyczne (maks. przepływ powietrza)(5) dB(A) 39,2 39,2 39,8 39,8 41,8 41,8 42,2 42,2 43,6 43,6
Ciśnienie akustyczne (średni przepływ powietrza) (5) dB(A) 33,1 33,1 33,9 33,9 34,2 34,2 34,8 34,8 37,2 37,2

Ciśnienie akustyczne (min. przepływ powietrza) (5) dB(A) 24,2 24,2 25,1 25,1 25,4 25,4 26,1 26,1 27,4 27,4

Ciśnienie akustyczne po osiągnięciu setpointu (5) dB(A) 18,8 18,8 19,6 19,6 22,3 22,3 22,7 22,7 23,8 23,8
WYMIARY I WAGA
Długość całkowita mm 737 479 937 679 1137 879 1337 1079 1537 1279
Wysokość całkowita bez podstawek (mm) mm 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639
Głębokość całkowita (mm) mm 131 126 131 126 131 126 131 126 131 126
Waga netto (kg) kg 18 10 21 13 25 17 28 20 32 24

(1) Temperatura wody w wężownicy 7/12 °C, temperatura pomieszczenia 27 °C termometr suchy  
i 19 °C termometr mokry (norma UNI EN 1397) 
(2) Temperatura wody na zasilaniu wymiennika 50 °C, ∆T 5 K,  temperatura pomieszczenia 20 °C 
(norma UNI EN 1397)   

(3) Temperatura wody w wymienniku 70/60 °C, temperatura pomieszczenia 20 °C 
(4) Przepływ powietrza mierzony przy czystych filtrach
(5) Ciśnienie akustyczne mierzone w komorze bezechowej zgodnie z normą ISO 7779.
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STEROWNIKI ELEKTRONICZNE 
KLIMAKONWEKTORÓW

ESW544II

Rete 485

Skrzynka elektroniczna do zdalnego 
sterowania siecią klimakonwektorów.
Do połączenia ze sterownikami 
z logiką PI: ECA644II, ECA647II, 
ECA649II, ESD659II.

Adapter MODBUS - RTU dla ECA644II, ECA647II, 
ESD659II, dla sieci klimakonwektorów sterowanych 
przez serwer WEB ESW544.ESD660II

STEROWANIE SIECIOWE
DLA KLIMAKONWEKTORÓW DC INWERTER

Do zdalnego sterowania siecią 
klimakonwektorów

2-rurowy

4-rurowy

ECA644II 
EWF644II

ECA647II 
EWF647II

E4T643II

Logika PI
Interfejs Smartouch
Prędkość modulowana

Interfejs Smartouch 
z 4 stopniami 
prędkości

2-rurowy

4-rurowy

PANEL WBUDOWANY W URZĄDZENIE 
Zalecane do urządzeń montowanych pionowo

E2T543II Interfejs z 4 
stopniami 
prędkości

2-rurowy

Elektromechaniczny
Interfejs analogowy
Montaż naścienny
3 stopnie prędkości

Elektromechaniczny
Cyfrowy interfejs
Montaż wpuszczany 
3 stopnie prędkości

2-rurowe

2-rurowe

2-rurowe
4-rurowe

B4V642II

B3V151II

Standardowy termostat z regulacją 
stopni prędkości

B3V152II

Wejście analogowe 0-10 V 

ECA649II 
ECB649II

ESD645II ESD648II
2-rurowy 4-rurowy

Logika PI
Interfejs dotykowy
Prędkość modulowana
Sterowanie do 30 
jednostek

PANELE STEROWANIA NAŚCIENNE
Zalecane do urządzeń wbudowanych w ścianę lub w sufit

Standardowy termostat z 
jednym kontaktem

2-rurowe

2-rurowe

B3V137II

B10642II

EWF649II 
EWB649II
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(*) Możliwość fabrycznego montażu akcesorium bez dodatkowych kosztów.

ECA649II

NAŚCIENNY PANEL STEROWANIA

ESD648II  - Wbudowane sterowanie elektroniczne z pełną modulacją PID wentylatora 
dla panelu naściennego ECA649  (*) € 155,00

ECA649II  - Naścienny panel sterujący SMART LCD z czujnikiem temperatury (do 
połączenia z maks. 31 ESD645), czarna obudowa € 120,00

ECB649II  - Naścienny panel sterujący SMART LCD z czujnikiem temperatury (do 
połączenia z maks. 31 ESD645), biała obudowa € 120,00

EWF649II
NEW

 - Naścienny panel sterujący SMART LCD z czujnikiem temperatury i modułem 
WIFI (do połączenia z maks. 31 ESD645), czarna obudowa € 150,00

EWB649II
NEW

 - Naścienny panel sterujący SMART LCD z czujnikiem temperatury i modułem 
WIFI (do połączenia z maks. 31 ESD645), biała obudowa € 150,00

4-RUROWY

ESD645II  - Wbudowane sterowanie elektroniczne z pełną modulacją PID wentylatora 
dla panelu naściennego ECA649  (*) € 120,00

ECA649II  - Naścienny panel sterujący SMART LCD z czujnikiem temperatury                
(do połączenia z maks. 31 ESD645), czarna obudowa € 120,00

ECB649II  - Naścienny panel sterujący SMART LCD z czujnikiem temperatury                
(do połączenia z maks. 31 ESD645), biała obudowa € 120,00

EWF649II
NEW

 - Naścienny panel sterujący SMART LCD z czujnikiem temperatury i modułem 
WIFI (do połączenia z maks. 31 ESD645), czarna obudowa € 150,00

EWB649II
NEW

 - Naścienny panel sterujący SMART LCD z czujnikiem temperatury i modułem 
WIFI (do połączenia z maks. 31 ESD645), biała obudowa € 150,00

EG1027II
 - Płyta elektroniczna do zarządzania wejściami zewnętrznymi (np. sterowanie  
zaworami ogrzewania podłogowego lub grzejników) do podłączenia do 
naściennego panelu sterującego ECA649II

€ 90,00

2-RUROWY

E4T643II

ECA644II / ECA647II

PANEL WBUDOWANY W URZĄDZENIE 

ECA644II  - Wbudowane sterowanie elektroniczne SMART TOUCH z pełną modulacją 
PID wentylatora i termostatem (*) € 160,00

EWF644II
NEW

 - Wbudowane sterowanie elektroniczne SMART TOUCH z pełną modulacją 
PID wentylatora, termostatem i modułem WIFI (*) € 190,00

E4T643II  - Wbudowane sterowanie elektroniczne SMART TOUCH z 4-biegowym 
termostatem (*) € 120,00

E2T543II  - Wbudowane sterowanie elektroniczne  z 4-biegowym termostatem (*) € 85,00

2-RUROWY

ECA647II  - Wbudowane sterowanie elektroniczne TOUCH LCD z pełną modulacją PID 
wentylatora i termostatem (*) € 180,00

EWF647II
NEW

 - Wbudowane sterowanie elektroniczne SMART TOUCH z pełną modulacją 
PID wentylatora, termostatem i modułem WIFI (*) € 210,00

E4T643II  - Wbudowane sterowanie elektroniczne LCD z 4-biegowym termostatem 
(*) € 120,00

4-RUROWY
E2T543II

STEROWNIKI ELEKTRONICZNE 
KLIMAKONWEKTORÓW

Wszytkie ceny podano w wartościach NETTO.

ECB649II
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BB0646II
 - Przewód przedłużający do mikrowyłącznika bezpieczeństwa kratki i silnika 
wentylatora w przypadku przekładania przyłączy ze strony lewej na prawą 
(*)

€ 25,00
AKCESORIA 

ESW544II  - Skrzynka elektroniczna do zdalnego sterowania siecią klimakonwektorów 
Innova (automatyzacja budynków za pomocą serwera WEB) € 650,00

ESD660II  - Adapter MODBUS - RTU dla ECA644II, ECA647II, ESD659II, dla sieci 
klimakonwektorów sterowanych przez serwer WEB ESW544 € 40,00

ESD659II  - Elektroniczna płytka bez wyświetlacza do podłączenia w sieciach RS485 
klimakonwektorów przez serwer WEB ESW544 € 140,00

 - Konfiguracja i pierwsze uruchomienie sieci klimakonwektorów przy 
pomocy web server (NETTO) € 250,00

STEROWANIE MAGISTRALĄ

(*) Możliwość fabrycznego montażu akcesorium bez dodatkowych kosztów.

B4V642II
 - Płyta elektroniczna wbudowana w urządzenie do połączenia ze 
standardowym 3-biegowym termostatem naściennym, dla układu             
2 i 4-rurowego (*)

€ 85,00

B10642II  - Płyta elektroniczna wbudowana w urządzenie do połączenia 0-10 V,        
dla układu 2 i 4-rurowego   (*) € 85,00

B3V137II  - Wbudowany w urządzenie 4-biegowy sterownik prędkości do połączenia 
ze standardowymi termostatami  (*) € 75,00

STANDARDOWE STEROWNIKI ŚCIENNE

B4V642II
B10642II

B3V151II

B3V152II

B3V151II  - Naścienny sterownik z termostatem, przełącznikiem lato/zima                     
i 4 stopniami prędkości, do połączenia z B4V642II-  dla układu 2-rurowego € 120,00

B3V152II  - Ścienny sterownik poddtynkowy z termostatem, przełącznikiem lato/zima 
i wyborem 4 prędkości, do połączenia z B4V642II-  dla układu 2-rurowego € 160,00

STEROWNIKI ELEKTRONICZNE 
KLIMAKONWEKTORÓW

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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WENTYLACJA DECENTRALNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA
HRC

HRC to jednostka odzysku ciepła, która umożliwia realizację wentylacji me-
chanicznej o wysokiej wydajności bez potrzeby tworzenia systemu z rurami, 
nawiewnikami i centralami.

Urządzenie działa z zasadą regeneracyjnego odzyskiwania ciepła przez wy-
miennik ceramiczny umieszczony wewnątrz urządzenia i bezszczotkowy 
wentylator DC z naprzemiennymi cyklami pracy.
Powietrze jest stale filtrowane przez filtr G3 zainstalowany na przedniej 
osłonie, dzięki czemu jest łatwo dostępny.

Układy sterowania umożliwiają wybór autonomicznej lub skoordynowanej 
pracy zainstalowanych urządzeń.
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JEDNOSTKI WENTYLACJI DECENTRALNEJ
Z ODZYSKIEM CIEPŁA

PRVP02MN1II HRC 02 SM
 - Wersja Master
 - Sterowanie analogowe
 - Średnica 100 mm 

360,00 €

PRVP02LN1II HRC 02 SS
 - Wersja Slave
 - Sterowanie analogowe
 - Średnica 100 mm 

270,00 €

PRVP02ME1II HRC 02 EM
 - Wersja Master
 - Sterowanie cyfrowe
 - Średnica 100 mm 

580,00 €

PRVP02LE1II HRC 02 ES
 - Wersja Slave
 - Sterowanie cyfrowe
 - Średnica 100 mm 

490,00 €

PRVP05MN1II HRC 05 SM
 - Wersja Master
 - Sterowanie analogowe
 - Średnica 160 mm 

420,00 €

PRVP05LN1II HRC 05 SS
 - Wersja Slave
 - Sterowanie analogowe
 - Średnica 160 mm 

330,00 €

PRVP05ME1II HRC 05 EM
 - Wersja Master
 - Sterowanie cyfrowe
 - Średnica 160 mm 

640,00 €

PRVP05LE1II HRC 05 ES
 - Wersja Slave
 - Sterowanie cyfrowe
 - Średnica 160 mm 

550,00 €

HRC
JEDNOSTKA ODZYSKU CIEPŁA 
DECENTRALNA

Wszytkie ceny podano w wartościach NETTO.
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PRVP02M31II Wentylator 
wywiewny

 - Wentylator wywiewny
 - 80 m3/h
 - DN 100 mm 

115,00 €
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AKCESORIA 
DO JEDNOSTEK WENTYLACJI DECENTRALNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

GR0800II KIS1  - dla jednostki HRC 02 160,00 €

GR0801II KIS2  - dla jednostki HRC 05 190,00 €

ZESTAW IZOLACJI TERMCZNEJ 
DLA JEDNOSTKI 

Zestaw do wstępnego montażu  
z izolowanym kanałem

GR0802II KUA1  - dla jednostki HRC 02 160,00 €

GR0803II KUA2  - dla jednostki HRC 05 210,00 €

KĄTOWY WYLOT POWIETRZA

Kątowy zestaw wylotu powietrza 
składa się z:
- przejściówka okrąg-prostokąt;
- rura o długości 1 m;
- końcówkę gotową do montażu 
aluminiowej kratki z klapami 
przeciwdeszczowymi i siatką ochronną

GR0804II DFM  - dla jednostki HRC 02 i HRC 05 50,00 €
SZABLON DO MOCOWANIA NA 
ŚCIANIE

Szablon do montażu urządzenia na 
ścianie z szybkim demontażem. Jest 
dostarczany w zestawie ze śrubami 
mocującymi i akcesoriami.

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.

GR1019II KAV  - Zestaw do montażu wentylatora wywiewnego na szkle 45,00 €
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AKCESORIA 
DO JEDNOSTEK WENTYLACJI DECENTRALNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

GR0805II GEM1  - dla jednostki HRC 02 42,00 €

GR0806II GEM2  - dla jednostki HRC 05 56,00 €

OSŁONA DEKORACYJNA

Osłona wykonana z tworzywa 
antystatycznego i odpornego na 
UV.

GR0807II FDR Filtr wymienny (1 szt.) 10,00 €
FILTR WYMIENNY G3

GR0808II SRC Wymiennik ceramiczny (1 szt.), średnica 100 mm 300,00 €

GR0809II SRC Wymiennik ceramiczny (1 szt.), średnica 160 mm 300,00 €

WYMIENNIK CERAMICZNY

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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AKCESORIA 
DO JEDNOSTEK WENTYLACJI DECENTRALNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

OSŁONA WEWNĘTRZNA

Osłona wewnętrzna
wymiary: 230x230 mm 

GR0810II CF1  - wykończenie polerowana stal 84,00 €

GR0811II CF2  - wykończenie satynowa stal 84,00 €

GR0812II CF3  - wykończenie ciemna rdza brązowa 84,00 €

GR0813II CF4  - wykończenie biały malowany 64,00 €

GR0814II CF5  - wykończenie czarny malowany 64,00 €

GR0815II CF6  - wykończenie drewno wengé 64,00 €

GR0816II CF7  - wykończenie bielone drewno 64,00 €

GR0817II CF8  - wykończenie naturalne drewno 64,00 €

GR0818II CF9  - wykończenie drewno MDF 42,00 €

	

Wszystkie ceny podano w wartościach NETTO.
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DANE TECHNICZNE

1. Dane zgodne z normą UNI EN 13141-7: Temp. w pomieszczeniu 20 °C - Wilgotność w pomieszczeniu 28% - Temp. zewnętrzna 7 °C - Wilgotność na zewnątrz 72% 
2. Dane zgodne z normą UNI EN 3741i UNI EN 3744 

05 S 05 E 02 S 02 E

WENTYLATOR

Średnica nominalna mm 160 160 100 100

Typ wentylatora Osiowy DC Bezszczotkowy 

Ilość stopni prędkości m³/h 2 3 2 3

Przepływ powietrza nominalny m³/h 50 50 24 24

Przepływ powietrza w cyklu m³/h 38 38 18 18

Przepływ powietrza przy prędkości maks. / śred. / min. m³/h 50 / 25 50 / 25 / 15 24 / 12  24 / 12 / 8

Przepływ powietrza w cyklu maks. / śred. / min. m³/h 38 / 20 38 / 20 / 12 18 / 9  18 / 9 / 6

Przepływ powietrza w trybie nocnym m³/h - 10 - 5

Wymiennik ciepła  (1)

Typ wymiennika Regeneracyjny  

Efektywność rekuperacji 77 77 79 79

FILTRY

Typ filtrów Filtry płaskie 

Klasa filtracji G3

DANE AKUSTYCZNE (2)

Moc akustyczna Lw maks. / śr. / min. dB(A) 44 / 38 44 / 38 / 29   39 / 37  39 / 37 / 34

Poziom ciśnienia akustycznego odl. 1 m maks. / śr. / min. dB(A) 32 / 26 32 / 26 / 18 28 / 26 28 / 26 / 23

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie zasilania V 230 / 1 / 50 Hz

Pobór mocy elektrycznej  W 2,8 2,8 2 2

Stopień ochrony IP X4 X4 X4 X4
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Wydanie  2019/03/11

Urządzenia Innova dostępne 

są w sieci hurtowni instalacyjnych

bimsplus.pl

hydrosolar.pl

Przedstawiciel INNOVA na terenie Polski
Gazuno Langowski Sp. J.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451Gdynia
info@gazuno.pl

www.innovapolska.pl
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