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Principais vantagens:

“A parte que faltava para 
um sistema perfeito”

Melhorar o seu conforto, e disfrutar de um ar interior de qualidade

Os sensores incorporados de série, garantem a melhor qualidade 

de ar ambiente, e a optimização quer da temperatura quer do nível 

de humidade interior.

Filtros de elevada eficiência - diga adeus às alergias

Um filtro F7 de série previne pó, pólen, poeira, de entrar na sua 

casa. E para uma ainda maior necessidade um filtro de partículas 

ultra-fino F9 está disponível para um ar ainda mais puro.

Pode manter sempre a temperatura ideal mesmo no Inverno e Verão

Juntamente com os sensores de temperatura, o by-pass 

incorporado gere da melhor forma o recuperador de calor, de 

forma a manter uma temperatura agradável dentro de casa.

Economia através do recuperador de calor

Em contraste com a tradicional renovação de ar através das 

janelas, o recoVAIR extraí o ar viciado de dentro de casa, retendo 

o seu calor, e insuflando ar fresco proveniente do exterior após o 

seu re-aquecimento. Conseguindo obter uma taxa de recuperação 

de até 97% do calor.

Porque o conforto não é so temperatura

O sensor integrado de humidade e o opcional de CO

o ar interior, garantindo que os níveis de conforto definidos pelo 

utilizador não são ultrapassados, de forma a proporcionar um 

ambiente sempre agradável aos moradores.

 

Garante a máxima qualidade do ar ambiente. 

Sistema de classificação por zona. Existem zonas de extração
(pressão negativa) e zonas de insuflação (pressão positiva). 

O ar circula através das divisões encontrando o seu ponto de 
equilibrio. 

A temperatura do ar exterior tal como a do ar extraído são
monitorizadas. O nível de humidade interior, assim como o

nível de CO2 é controlado. 

O sensor de humidade e o seu controlo inteligente adapta
automaticamente o fluxo de ar quando o nível de humidade

oscila. 

O sensor de CO2 adapta automatimente o fluxo de insuflação
e extração de acordo com a saturação de CO2 apresentada.

O funcionamento da ventilação e do recuperador de calor é
variável em prol do conforto do utilizador. 

O recoVAIR dispõe de uma função de controlo das
necessidades, que lhe permite poupar até 30% de energia

comparado com equipamentos de funcionamento
permanente.

Possibilidade de integração com sistemas de climatização
(bomba de calor, caldeira,etc..) 


