
inVENTer® PAX
Udoskonalona izolacja akustyczna 

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

UDOSKONALONA

IZOLACJA

AKUSTYCZNA



Korzy�ci:

Akustyka � Zdredukowana transmisja d�wiêku 
sprawa, ¿e inVENTer® PAX perfekcyjnie 
wkomponowuje siê w otoczenie.  �wie¿e 
powietrze dociera do ka¿dego pomieszczenia 
niemal¿e bezg³o�nie.

Inteligencja � Od momentu 
uruchomienia inVENTer® PAX dostosowuje siê 
automatycznie poprzez kalibracjê 
doaktualnych wymagañ ptzestrzennych. 
Dziêki temu mo¿esz zaoszczêdziæ czas 
i pieni¹dze.

Zdrowie � Dziêki funkcji osuszania, inVENTer® PAX 
zapobiega tworzeniu siê ple�ni.

Przyjazny dla u¿ytkownika � pilot pozwalajacy 
na zdalne sterowanie, umo¿liwia ³atw¹ oraz 
wygadn¹ regulacjê ustawieñ urz¹dzenia.

Innowacyjno�æ � regeneracyjny inVENTer® PAX 
mo¿na ³atwo ³¹czyæ z innymi systemami 
wentylacyjnymi inVENTer®, takimi jak iV12-Smart 
lub stosowaæ do ich wyg³adzania.

Komfort � ch³odne, �wie¿e powietrze mo¿e 
byæ podgrzewane automatycznie za 
pomoc¹ zintegrowanej cewki podgrzewaj¹cej 
jeszcze przed dotarciem do 
poszczególnych pomieszczeñ.

inVENTer® PAX

Wydajny system wentylacji 
mechanicznej dla wielu 
pomieszczeñ  

InVENTer® PAX zapewnia �wie¿e powietrze w 
zamkniêtej przestrzeni. Ten wydajny system 
wentylacyjny mo¿e zaopatrywaæ kilka pomieszczeñ 
jednocze�nie, reguluje poziom wilgotno�ci, 
zapobiega gromadzeniu siê ple�ni i py³ków 
kwiatowych, zapewniaj¹c tym samym wy¿szy 
wspó³czynnik dobrego samopoczucia we w³asnych 
czterech �cianach. 
 
Wyj¹tkowa konstrukcja inVENTer® PAX sprawia, ¿e 
monta¿ w cieñkich �cianach nie stanowi ¿adnego 
problemu. Urz¹dzenie jest instalowane w 
pomieszczeniu z wywiewem powietrza, sk¹d przez 
system kana³ów zasysa �wie¿e powietrze, które 
pozosta³o w pomieszczeniu. Regulacja przep³ywu 
powietrza oraz odzyskiwanie ciep³a odbywa siê w 
urz¹dzeniu. Funkcja automatycznego osuszania 
sprawia, ¿e inVENTer® PAX idealnie nadaje siê do 
zastosowania w pomieszczeniach o wysokim 
stopniu wilgotno�ci wzglêdnej, takich jak ³azienki czy 
pomieszczenia gospodarcze. Wilgoæ jest 
odprowadzana, a ciep³o pozostaje w �rodku.



Dzia³anie

InVENTer® PAX przenosi ciep³o odzyskane ze 
zu¿ytego powietrza wewnêtrznego na zimne, 
�wie¿e powietrze. Ogrzane �wie¿e powietrze jest 
nastêpnie kierowane do wnêtrza za pomoc¹ 
systemu kana³ów.
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inVENTer GmbH 
Ortsstraße 4a
D-07751 Löberschütz

W pozycji 
poziomej lub 
pionowej

Telefon:  +49 (0) 36427 211-0 
Telefax:  +49 (0) 36427 211-113 
E-Mail: info@inventer.de

www.inventer.eu

Specyfikacja: inVENTer® PAX

Przep³yw powietrza (m3/h): 30 � 78 (powietrze wyci¹gane 90)
Poziom odsykania ciep³a (η´w) 0,75 � 0,8 (80 %)
Zu¿ycie energii (W): 3,5 � 25
Cewka podgrzewacza (W): < 375
Emisja d�wiêku (dB) in 3 m 0 Pa 16 � 22
Napiêcie robocze: 230 V AC, 50 Hz
Klasyfikacja IP: IP 24
Filtr powietrza nawiewanego / wywiewanego: G4/G4
Standardowa ró¿nica poziomów d�wiêku - obszar powietrza wywiewanego: 47 dB
Standardowa ró¿nica poziomów d�wiêku - obszar nawiewanego powietrza: 77 dB
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