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Distribuira:

NOTRANJOST +21 °C 

21°C

ZUNANJOST 5 °C

5°C

Sistem GHOST 70 sekund vroč in postan zrak iz prostora odvaja v okolico.
Pri prehodu skozi kanal zrak odda svojo toplotno energijo, ki jo akumulira keramični izmenjevalec toplote. Ob koncu tega 
cikla ventilator obrne smer vrtenja in prične s ciklom dovajanja svežega zraka iz okolice v prostor. Zunanji sveži zrak ob 
prehodu skozi vroč keramični izmenjevalec toplote ponovno prevzame toplotno energijo in se v prostor dovaja z bolj 
udobno temperaturo. S tem so omogočeni občutni prihranki energije, ker se s tem procesom prepreči, da bi ogrevalni 
sistem obratoval z maksimalno močjo kot bi se to zgodilo v primeru izmenjave zraka z odpiranjem oken.

19°C

Svež zrak iz okolice 70 sekund 
prehaja preko izmenjevalca 
toplote, se tam segreje in se kot 
svež zrak dovaja v prostor. 
Nato se ponovno aktivira cikel 
odvajanja vročega in postanega 
zraka iz prostora v okolico.

Toplotna energija se v keramičnem izmenjevalcu toplote akumulira tako dolgo, dokler ne doseže maksimalne kapacitete. 
Vsakih 70 sekund ventilator obrne smer vrtenja tako, da se izmenjujejo cikli odvajanja in dovajanja zraka.

Ventilator vroč in postan zrak 
70 sekund odvaja v okolico.

PRINCIP DECENTRALIZIRANEGA
PREZRAČEVANJA

ČIST IN
SVEŽ ZRAK

TIHO
OBRATOVANJE

SUBVENCIJA
EKO SKLADA

PREPREČUJE
PLESEN IN
BAKTERIJE

PREZRAČEVALNI SISTEM



GHOST je odlična rešitev za zagotavljanje ustreznega mehanskega prezračevanja v stanovanjskih in poslovnih prostorih pri 
izvajanju obnov ter v vseh primerih, kjer zaradi prostorskih razlogov ni mogoče uporabiti prezračevalnih sistemov s kanali.
Enote GHOST odlikuje moderen in eleganten dizajn ter enostavna montaža, zaradi svoje oblike pa se odlično prilagodijo vsakemu  
prostoru. Enote GHOST je mogoče hitro namestiti v okroglih kanalih s premerom 160 mm ter omogočajo pretoke do 60 m3/h za 
odvajanje in ponovno vpihovanje zraka tako, da je ustrezno prezračevanje zagotovljeno tudi v velikih prostorih.
Sistem za izmenični tok zraka zagotavlja konstantno kakovost notranjega zraka.

DECENTRALIZIRANA REKUPERACIJSKA
ENOTA Z IZMENIČNIM TOKOM ZRAKA

Omogoča minimiranje 
pretoka in glasnosti pri 

nočnem obratovanju.

NIGHT
FUNKCIJA

BOOST
FUNKCIJA
Za določen čas 
omogoča odvajanje 
zraka iz prostora pri 
maksimalni hitrosti.

FLOW
FUNKCIJA
Omogoča izbiranje 
smeri toka zraka.

Po 3000 urah obratovanja je 
potrebno izvesti redno 
vzdrževanje  enote (čiščenje 
filtra). Po tem, ko ste 
vzdrževalna dela opravili, 
normalno obratovanje 
ponovno vzpostavite s 
pritiskom na isto tipko.

F I L T E R

RESET

HITROST

PRETOKA ZRAKA

40 m³/h

20 m³/h

3 hitrosti: 90 %

40 %

60 %

R E G U L A C I J A
VLAŽNOSTI

AU TO
NAČIN

NADZORNI
N A Č I N

DISPLEJ DALJINSKEGA UPRAVLJALCA

VZDRŽEVANJE
enostavno in hitro
Pri odstranjevanju enote ni 
potrebno posegati v 
električni priklop naprave.

BOLJŠA UČINKOVITOST
Daljši keramični izmenjevalec 
toplote 150 mm zagotavlja boljšo 
učinkovitost.

TIHO OBRATOVANJE
   Zunanja rešetka je oblikovana 
tako, da zagotavlja boljši 
pretok zraka  in  zmanjšuje  
zunanji hrup.

    Ohišje elektromotorja se 
nahaja v steni za 
izmenjevalcem toplote.

150 mm

DIMENZIJE

MODEL

GHOST

A

250

B

 233

C

40

D

500

E

 Ø160

E

B

A

CDF

G

H

G A

F

48

G

212

H

212

Ohišje elektromotorja se nahaja v steni za izmenjevalcem toplote tako, da je obratovanje izredno tiho.
Visoka učinkovitost izmenjevalca toplote (do 93 %), ki je izdelan iz keramike.
Izdelan je iz materialov z dolgo življenjsko dobo, eleganten dizajn.
Sprednji pokrov iz ABS.
Nagibni sistem za odpiranje sprednje plošče za preprečevanje vdora zraka, ko je ventilator izklopljen.
Zunanja rešetka, izdelana iz ABS, je posebej izvedena tako, da zmanjša zunanji hrup.
Standardna dolžina kanala 500 mm. Po naročilu je na voljo tudi kanal dolžine 700 mm.
Minimalna debelina stene 250 mm - maksimalna debelina stene 3 mt (2,5 m v primeru kolena 90O).
Rotor DC elektromotorja s krogelnim ležajem, za dolgo življenjsko dobo in nizko porabo energije.
Enostavno čiščenje in vzdrževanje.
Dvojni protiprašni filter z možnostjo pranja in enostavnim dostopom do samega filtra. 
Razred zaščite IPX4.
Led indikatorska lučka za prikaz funkcij in čiščenja filtra.
Senzorji za vlago in svetlobo (izvedbi "ACTIVE" in "WIRELESS").
Zadnja nastavljena funkcija je shranjena in se po prekinitvi napajanja avtomatsko ponovno vklopi.
Pokrovi za cevi za montažo na gradbišču.
Odvajanje kondenza ni potrebno.
Območje delovne temperature: od - 30 °C do + 50 °C.

PRITRDITEV: v steno

BASE
Možnost krmiljenja s pomočjo 
daljinskega upravljalca 
(stensko stikalo ni del 
dobave)
   
    ON/OFF enota

    stikalo za 2 hitrosti

3 IZVEDBE
ACTIVE

Žična povezava med enotami

    daljinski upravljalec z 
displejem
 
    integrirana senzorja za 
vlago in svetlobo, ki 
omogočata več avtomatskih 
funkcij (glej daljinski 
upravljalec)

     z enostavnim nastavljanjem 
dip stikal je mogoče do 16 
enot nastaviti tako, da 
zaporedoma komunicirajo v 
istem sistemu v načinu 
master/slave

    3 nastavljive hitrosti (plus 
nočni način obratovanja)

WIRELESS
Brezžična povezava med 
enotami

    daljinski upravljalec z 
displejem
 
    integrirana senzorja za 
vlago in svetlobo, ki 
omogočata več avtomatskih 
funkcij (glej daljinski 
upravljalec)

     z enostavnim nastavljanjem 
dip stikal je mogoče do 16 
enot nastaviti tako, da 
zaporedoma komunicirajo v 
istem sistemu v načinu 
master/slave

    3 nastavljive hitrosti (plus 
nočni način obratovanja)

A

106

B

54

C

9

A

B C
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60 m3/h

GHOST

Avtomatsko obratovanje 
z  rekuperacijo toplote s 
pomočjo senzorjev  za  
vlažnost in svetlobo.

Enota se nahaja v načinu za mirovanje, pri 
čemer senzorji ostanejo aktivni. 
V primeru, da je v okolici zaznana vlažnost 
višja od nastavljene, se bo proizvod 
avtomatsko vklopil in obratoval dokler ne 
bo dosežena nastavljena vrednost.

Način obratovanja z 
rekuperacijo toplote pri 
ročno nastavljeni 
hitrosti (senzorji so 
izklopljeni).

R O Č N I
NAČIN

IPX4

Moč
(W)

KARAKTERISTIKE
Model

GHOST 160 BASE

GHOST 160 ACTIVE

GHOST 160 WIRELESS

Nočna hitrost

- -

3,9 20

-

10

10 3,9 20

Pretok
(m3/h)

Moč
(W)

Pretok 
(m3/h)

Hitrost 1

4,2 25

4,2 25

20

20

20 4,2 25

Hitrost 2

- -

5,5 28

-

40

40 5,5 28

Pretok 
(m3/h)

Hitrost 3

6,7 30

6,7 30

60

60

60 6,7 30

Moč
(W)

Hrupnost
dB(A)3m

Hrupnost
dB(A)3m

Hrupnost
dB(A)3m

Hrupnost
dB(A)3m

TEHNIČNI PODATKI

GHOST 160 BASE 220-240 60 5

GHOST 160 ACTIVE 220-240 60 5

GHOST 160 WIRELESS

160

160

160 220-240

50

50

50

60

60

60 60

30

30

30 5

Model
(m3/h) (Kg)(W)(Pa)

MasaHrupnost
dB(A)3m

MočNapetost
(V)

Pretok “IZTOP”Ø luknje
(mm)

Frekvenca
(Hz)

Pretok “VSTOP”
(m3/h)

TlakTlak
(mmH2O)

6,7

6,7

6,7

54

54

54

5,5

5,5

5,5

Koda

0010530

0010540

0010550

Model

TC GHOST

Koda

0010560

Moč
(W)

Pretok 
(m3/h)

60 m³/h

PREZRAČI
PROSTOR V 
MANJ KOT 

ENI URI*

MOŽNA 
PRIDOBITEV
SUBVENCIJE
EKO SKLADA

* predviden čas za velikost 
prostora približno 20 m2



GHOST je odlična rešitev za zagotavljanje ustreznega mehanskega prezračevanja v stanovanjskih in poslovnih prostorih pri 
izvajanju obnov ter v vseh primerih, kjer zaradi prostorskih razlogov ni mogoče uporabiti prezračevalnih sistemov s kanali.
Enote GHOST odlikuje moderen in eleganten dizajn ter enostavna montaža, zaradi svoje oblike pa se odlično prilagodijo vsakemu  
prostoru. Enote GHOST je mogoče hitro namestiti v okroglih kanalih s premerom 160 mm ter omogočajo pretoke do 60 m3/h za 
odvajanje in ponovno vpihovanje zraka tako, da je ustrezno prezračevanje zagotovljeno tudi v velikih prostorih.
Sistem za izmenični tok zraka zagotavlja konstantno kakovost notranjega zraka.

DECENTRALIZIRANA REKUPERACIJSKA
ENOTA Z IZMENIČNIM TOKOM ZRAKA

Omogoča minimiranje 
pretoka in glasnosti pri 

nočnem obratovanju.

NIGHT
FUNKCIJA

BOOST
FUNKCIJA
Za določen čas 
omogoča odvajanje 
zraka iz prostora pri 
maksimalni hitrosti.

FLOW
FUNKCIJA
Omogoča izbiranje 
smeri toka zraka.

Po 3000 urah obratovanja je 
potrebno izvesti redno 
vzdrževanje  enote (čiščenje 
filtra). Po tem, ko ste 
vzdrževalna dela opravili, 
normalno obratovanje 
ponovno vzpostavite s 
pritiskom na isto tipko.

F I L T E R

RESET

HITROST

PRETOKA ZRAKA

40 m³/h

20 m³/h

3 hitrosti: 90 %

40 %

60 %

R E G U L A C I J A
VLAŽNOSTI

AU TO
NAČIN

NADZORNI
N A Č I N

DISPLEJ DALJINSKEGA UPRAVLJALCA

VZDRŽEVANJE
enostavno in hitro
Pri odstranjevanju enote ni 
potrebno posegati v 
električni priklop naprave.

BOLJŠA UČINKOVITOST
Daljši keramični izmenjevalec 
toplote 150 mm zagotavlja boljšo 
učinkovitost.

TIHO OBRATOVANJE
   Zunanja rešetka je oblikovana 
tako, da zagotavlja boljši 
pretok zraka  in  zmanjšuje  
zunanji hrup.

    Ohišje elektromotorja se 
nahaja v steni za 
izmenjevalcem toplote.

150 mm

DIMENZIJE

MODEL

GHOST

A

250

B

 233

C

40

D

500

E

 Ø160

E

B

A

CDF

G

H

G A

F

48

G

212

H

212

Ohišje elektromotorja se nahaja v steni za izmenjevalcem toplote tako, da je obratovanje izredno tiho.
Visoka učinkovitost izmenjevalca toplote (do 93 %), ki je izdelan iz keramike.
Izdelan je iz materialov z dolgo življenjsko dobo, eleganten dizajn.
Sprednji pokrov iz ABS.
Nagibni sistem za odpiranje sprednje plošče za preprečevanje vdora zraka, ko je ventilator izklopljen.
Zunanja rešetka, izdelana iz ABS, je posebej izvedena tako, da zmanjša zunanji hrup.
Standardna dolžina kanala 500 mm. Po naročilu je na voljo tudi kanal dolžine 700 mm.
Minimalna debelina stene 250 mm - maksimalna debelina stene 3 mt (2,5 m v primeru kolena 90O).
Rotor DC elektromotorja s krogelnim ležajem, za dolgo življenjsko dobo in nizko porabo energije.
Enostavno čiščenje in vzdrževanje.
Dvojni protiprašni filter z možnostjo pranja in enostavnim dostopom do samega filtra. 
Razred zaščite IPX4.
Led indikatorska lučka za prikaz funkcij in čiščenja filtra.
Senzorji za vlago in svetlobo (izvedbi "ACTIVE" in "WIRELESS").
Zadnja nastavljena funkcija je shranjena in se po prekinitvi napajanja avtomatsko ponovno vklopi.
Pokrovi za cevi za montažo na gradbišču.
Odvajanje kondenza ni potrebno.
Območje delovne temperature: od - 30 °C do + 50 °C.

PRITRDITEV: v steno

BASE
Možnost krmiljenja s pomočjo 
daljinskega upravljalca 
(stensko stikalo ni del 
dobave)
   
    ON/OFF enota

    stikalo za 2 hitrosti

3 IZVEDBE
ACTIVE

Žična povezava med enotami

    daljinski upravljalec z 
displejem
 
    integrirana senzorja za 
vlago in svetlobo, ki 
omogočata več avtomatskih 
funkcij (glej daljinski 
upravljalec)

     z enostavnim nastavljanjem 
dip stikal je mogoče do 16 
enot nastaviti tako, da 
zaporedoma komunicirajo v 
istem sistemu v načinu 
master/slave

    3 nastavljive hitrosti (plus 
nočni način obratovanja)

WIRELESS
Brezžična povezava med 
enotami

    daljinski upravljalec z 
displejem
 
    integrirana senzorja za 
vlago in svetlobo, ki 
omogočata več avtomatskih 
funkcij (glej daljinski 
upravljalec)

     z enostavnim nastavljanjem 
dip stikal je mogoče do 16 
enot nastaviti tako, da 
zaporedoma komunicirajo v 
istem sistemu v načinu 
master/slave

    3 nastavljive hitrosti (plus 
nočni način obratovanja)

A

106

B

54

C

9

A

B C
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60 m3/h

GHOST

Avtomatsko obratovanje 
z  rekuperacijo toplote s 
pomočjo senzorjev  za  
vlažnost in svetlobo.

Enota se nahaja v načinu za mirovanje, pri 
čemer senzorji ostanejo aktivni. 
V primeru, da je v okolici zaznana vlažnost 
višja od nastavljene, se bo proizvod 
avtomatsko vklopil in obratoval dokler ne 
bo dosežena nastavljena vrednost.

Način obratovanja z 
rekuperacijo toplote pri 
ročno nastavljeni 
hitrosti (senzorji so 
izklopljeni).

R O Č N I
NAČIN

IPX4

Moč
(W)

KARAKTERISTIKE
Model

GHOST 160 BASE

GHOST 160 ACTIVE

GHOST 160 WIRELESS

Nočna hitrost

- -

3,9 20

-

10

10 3,9 20

Pretok
(m3/h)

Moč
(W)

Pretok 
(m3/h)

Hitrost 1

4,2 25

4,2 25

20

20

20 4,2 25

Hitrost 2

- -

5,5 28

-

40

40 5,5 28

Pretok 
(m3/h)

Hitrost 3

6,7 30

6,7 30

60

60

60 6,7 30

Moč
(W)

Hrupnost
dB(A)3m

Hrupnost
dB(A)3m

Hrupnost
dB(A)3m

Hrupnost
dB(A)3m

TEHNIČNI PODATKI

GHOST 160 BASE 220-240 60 5

GHOST 160 ACTIVE 220-240 60 5

GHOST 160 WIRELESS

160

160

160 220-240

50

50

50

60

60

60 60

30

30

30 5

Model
(m3/h) (Kg)(W)(Pa)

MasaHrupnost
dB(A)3m

MočNapetost
(V)

Pretok “IZTOP”Ø luknje
(mm)

Frekvenca
(Hz)

Pretok “VSTOP”
(m3/h)

TlakTlak
(mmH2O)

6,7

6,7

6,7

54

54

54

5,5

5,5

5,5

Koda

0010530

0010540

0010550

Model

TC GHOST

Koda

0010560

Moč
(W)

Pretok 
(m3/h)

60 m³/h

PREZRAČI
PROSTOR V 
MANJ KOT 

ENI URI*

MOŽNA 
PRIDOBITEV
SUBVENCIJE
EKO SKLADA

* predviden čas za velikost 
prostora približno 20 m2



GHOST je odlična rešitev za zagotavljanje ustreznega mehanskega prezračevanja v stanovanjskih in poslovnih prostorih pri 
izvajanju obnov ter v vseh primerih, kjer zaradi prostorskih razlogov ni mogoče uporabiti prezračevalnih sistemov s kanali.
Enote GHOST odlikuje moderen in eleganten dizajn ter enostavna montaža, zaradi svoje oblike pa se odlično prilagodijo vsakemu  
prostoru. Enote GHOST je mogoče hitro namestiti v okroglih kanalih s premerom 160 mm ter omogočajo pretoke do 60 m3/h za 
odvajanje in ponovno vpihovanje zraka tako, da je ustrezno prezračevanje zagotovljeno tudi v velikih prostorih.
Sistem za izmenični tok zraka zagotavlja konstantno kakovost notranjega zraka.

DECENTRALIZIRANA REKUPERACIJSKA
ENOTA Z IZMENIČNIM TOKOM ZRAKA

Omogoča minimiranje 
pretoka in glasnosti pri 

nočnem obratovanju.

NIGHT
FUNKCIJA

BOOST
FUNKCIJA
Za določen čas 
omogoča odvajanje 
zraka iz prostora pri 
maksimalni hitrosti.

FLOW
FUNKCIJA
Omogoča izbiranje 
smeri toka zraka.

Po 3000 urah obratovanja je 
potrebno izvesti redno 
vzdrževanje  enote (čiščenje 
filtra). Po tem, ko ste 
vzdrževalna dela opravili, 
normalno obratovanje 
ponovno vzpostavite s 
pritiskom na isto tipko.

F I L T E R

RESET

HITROST

PRETOKA ZRAKA

40 m³/h

20 m³/h

3 hitrosti: 90 %

40 %

60 %

R E G U L A C I J A
VLAŽNOSTI

AU TO
NAČIN

NADZORNI
N A Č I N

DISPLEJ DALJINSKEGA UPRAVLJALCA

VZDRŽEVANJE
enostavno in hitro
Pri odstranjevanju enote ni 
potrebno posegati v 
električni priklop naprave.

BOLJŠA UČINKOVITOST
Daljši keramični izmenjevalec 
toplote 150 mm zagotavlja boljšo 
učinkovitost.

TIHO OBRATOVANJE
   Zunanja rešetka je oblikovana 
tako, da zagotavlja boljši 
pretok zraka  in  zmanjšuje  
zunanji hrup.

    Ohišje elektromotorja se 
nahaja v steni za 
izmenjevalcem toplote.

150 mm

DIMENZIJE

MODEL

GHOST

A

250

B

 233

C

40

D

500

E

 Ø160
E

B

A

CDF

G

H

G A

F

48

G

212

H

212

Ohišje elektromotorja se nahaja v steni za izmenjevalcem toplote tako, da je obratovanje izredno tiho.
Visoka učinkovitost izmenjevalca toplote (do 93 %), ki je izdelan iz keramike.
Izdelan je iz materialov z dolgo življenjsko dobo, eleganten dizajn.
Sprednji pokrov iz ABS.
Nagibni sistem za odpiranje sprednje plošče za preprečevanje vdora zraka, ko je ventilator izklopljen.
Zunanja rešetka, izdelana iz ABS, je posebej izvedena tako, da zmanjša zunanji hrup.
Standardna dolžina kanala 500 mm. Po naročilu je na voljo tudi kanal dolžine 700 mm.
Minimalna debelina stene 250 mm - maksimalna debelina stene 3 mt (2,5 m v primeru kolena 90O).
Rotor DC elektromotorja s krogelnim ležajem, za dolgo življenjsko dobo in nizko porabo energije.
Enostavno čiščenje in vzdrževanje.
Dvojni protiprašni filter z možnostjo pranja in enostavnim dostopom do samega filtra. 
Razred zaščite IPX4.
Led indikatorska lučka za prikaz funkcij in čiščenja filtra.
Senzorji za vlago in svetlobo (izvedbi "ACTIVE" in "WIRELESS").
Zadnja nastavljena funkcija je shranjena in se po prekinitvi napajanja avtomatsko ponovno vklopi.
Pokrovi za cevi za montažo na gradbišču.
Odvajanje kondenza ni potrebno.
Območje delovne temperature: od - 30 °C do + 50 °C.

PRITRDITEV: v steno

BASE
Možnost krmiljenja s pomočjo 
daljinskega upravljalca 
(stensko stikalo ni del 
dobave)
   
    ON/OFF enota

    stikalo za 2 hitrosti

3 IZVEDBE
ACTIVE

Žična povezava med enotami

    daljinski upravljalec z 
displejem
 
    integrirana senzorja za 
vlago in svetlobo, ki 
omogočata več avtomatskih 
funkcij (glej daljinski 
upravljalec)

     z enostavnim nastavljanjem 
dip stikal je mogoče do 16 
enot nastaviti tako, da 
zaporedoma komunicirajo v 
istem sistemu v načinu 
master/slave

    3 nastavljive hitrosti (plus 
nočni način obratovanja)

WIRELESS
Brezžična povezava med 
enotami

    daljinski upravljalec z 
displejem
 
    integrirana senzorja za 
vlago in svetlobo, ki 
omogočata več avtomatskih 
funkcij (glej daljinski 
upravljalec)

     z enostavnim nastavljanjem 
dip stikal je mogoče do 16 
enot nastaviti tako, da 
zaporedoma komunicirajo v 
istem sistemu v načinu 
master/slave

    3 nastavljive hitrosti (plus 
nočni način obratovanja)

A

106

B

54

C

9

A

B C
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60 m3/h

GHOST

Avtomatsko obratovanje 
z  rekuperacijo toplote s 
pomočjo senzorjev  za  
vlažnost in svetlobo.

Enota se nahaja v načinu za mirovanje, pri 
čemer senzorji ostanejo aktivni. 
V primeru, da je v okolici zaznana vlažnost 
višja od nastavljene, se bo proizvod 
avtomatsko vklopil in obratoval dokler ne 
bo dosežena nastavljena vrednost.

Način obratovanja z 
rekuperacijo toplote pri 
ročno nastavljeni 
hitrosti (senzorji so 
izklopljeni).

R O Č N I
NAČIN

IPX4

Moč
(W)

KARAKTERISTIKE
Model

GHOST 160 BASE

GHOST 160 ACTIVE

GHOST 160 WIRELESS

Nočna hitrost

- -

3,9 20

-

10

10 3,9 20

Pretok
(m3/h)

Moč
(W)

Pretok 
(m3/h)

Hitrost 1

4,2 25

4,2 25

20

20

20 4,2 25

Hitrost 2

- -

5,5 28

-

40

40 5,5 28

Pretok 
(m3/h)

Hitrost 3

6,7 30

6,7 30

60

60

60 6,7 30

Moč
(W)

Hrupnost
dB(A)3m

Hrupnost
dB(A)3m

Hrupnost
dB(A)3m

Hrupnost
dB(A)3m

TEHNIČNI PODATKI

GHOST 160 BASE 220-240 60 5

GHOST 160 ACTIVE 220-240 60 5

GHOST 160 WIRELESS

160

160

160 220-240

50

50

50

60

60

60 60

30

30

30 5

Model
(m3/h) (Kg)(W)(Pa)

MasaHrupnost
dB(A)3m

MočNapetost
(V)

Pretok “IZTOP”Ø luknje
(mm)

Frekvenca
(Hz)

Pretok “VSTOP”
(m3/h)

TlakTlak
(mmH2O)

6,7

6,7

6,7

54

54

54

5,5

5,5

5,5

Koda

0010530

0010540

0010550

Model

TC GHOST

Koda

0010560

Moč
(W)

Pretok 
(m3/h)

60 m³/h

PREZRAČI
PROSTOR V 
MANJ KOT 

ENI URI*

MOŽNA 
PRIDOBITEV
SUBVENCIJE
EKO SKLADA

* predviden čas za velikost 
prostora približno 20 m2
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Distribuira:

NOTRANJOST +21 °C 

21°C

ZUNANJOST 5 °C

5°C

Sistem GHOST 70 sekund vroč in postan zrak iz prostora odvaja v okolico.
Pri prehodu skozi kanal zrak odda svojo toplotno energijo, ki jo akumulira keramični izmenjevalec toplote. Ob koncu tega 
cikla ventilator obrne smer vrtenja in prične s ciklom dovajanja svežega zraka iz okolice v prostor. Zunanji sveži zrak ob 
prehodu skozi vroč keramični izmenjevalec toplote ponovno prevzame toplotno energijo in se v prostor dovaja z bolj 
udobno temperaturo. S tem so omogočeni občutni prihranki energije, ker se s tem procesom prepreči, da bi ogrevalni 
sistem obratoval z maksimalno močjo kot bi se to zgodilo v primeru izmenjave zraka z odpiranjem oken.

19°C

Svež zrak iz okolice 70 sekund 
prehaja preko izmenjevalca 
toplote, se tam segreje in se kot 
svež zrak dovaja v prostor. 
Nato se ponovno aktivira cikel 
odvajanja vročega in postanega 
zraka iz prostora v okolico.

Toplotna energija se v keramičnem izmenjevalcu toplote akumulira tako dolgo, dokler ne doseže maksimalne kapacitete. 
Vsakih 70 sekund ventilator obrne smer vrtenja tako, da se izmenjujejo cikli odvajanja in dovajanja zraka.

Ventilator vroč in postan zrak 
70 sekund odvaja v okolico.

PRINCIP DECENTRALIZIRANEGA
PREZRAČEVANJA

ČIST IN
SVEŽ ZRAK

TIHO
OBRATOVANJE

SUBVENCIJA
EKO SKLADA

PREPREČUJE
PLESEN IN
BAKTERIJE

PREZRAČEVALNI SISTEM
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