
ŠVIEŽIAS ORAS PATALPOSE –
DABAR TAIP PAPRASTA

Patikėkite šią užduotį mūsų SmartFan® technologijai.
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Tinkamas vėdinimas patalpose tai ne tik gaivus oras. 
Jis suteikia galimybę patalpoje jaustis gerai. Kai  
turite galimybę įkvėpti šviežio deguonies namuose,  
galite sumažinti stresą, bei apskritai jaustis gerai savo  
namuose ar biure.

Saugumas yra dažnai nepakankamai vertinama 
decentralizuotos patalpų vėdinimo sistemos savybė.  
Jūsų langai visada gali būti uždaryti, nesvarbu ar 
jūs namuose ar išvykę, ir jums  nereikia rūpintis, kad  
palikus pradarytą langą, per jį nesunkiai gali patekti  
vagys, ar persisverti jūsų atžala. Sumontavus „getAir“   
jūs patalpose galėsite džiaugtis šviežiu oru  
neatidarydami nei vieno lango.

DABAR PATS LAIKAS SUSIMĄSTYTI
Energetiškai efektyvūs namai yra  neįsivaizduojami be modernios ir šiuolaikiškos vėdinimo sistemos.  
Automatinė vėdinimo sistema yra būtinybė kiekvienam ateities namui. Šiuolaikinės statybinės medžiagos 
taip gerai izoliuoja namą, kad teršalai ir drėgmė susidariusi viduje neturi kaip pasišalinti. Neturint pakankamos  
ventiliacijos, patalpose pradeda kauptis drėgmė, kas sukuria puikias sąlygas atsirasti ir plisti pelėsiui.  
Sukurdami tinkmas klimatines sąlygas patalpose galite apsaugoti pastatą nuo neigiamo drėgmės poveikio, 
bei tuo patmetu išsaugoti jo vertę.

Pamirškite visas nuomones, kad vėdinimo sistemos montavimas ir priežiūra yra sudėtingas ir brangus. getAir 
moderni vėdinimo sistema yra paprasta bei tuo pat metu energetiškai efektyvi, kuri tikrai pakeis jūsų nuomonę 
apie vėdinimo sistemas. Dėka inovatyaus  kompaktiško dizaino, bei itin paprasto montavimo, ši sistema gali 
drąsiai vadintis ateities vėdinimo sistema. Sistema susideda iš atskirų lengvai montuojamų modulių, kas 
leidžia paprastai ją aptarnauti, pavyzdžiui pakeisti filtrą pačiam yra ypač paprasta, o patikrintos technologijos 
garantuoja įrenginio ilgaamžiškumą.

MAŽAS VENTILIATORIUS – 
AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ

DECENTRALIZUOTA NAMŲ VĖDINIMO TECHNOLOGIJA

BRANIMIR W., 38 METŲ, 
SERGA ŠIENLIGE

„Aš sergu šienlige. Kai sveiki žmonės 
mėgaujasi šviežiu oru, aš to daryti negaliu. 

Man pradeda tekėti nosis, akyse pasirodo ašaros, 
man pradeda trūkti oro. Niekada neįsivaizdavau, 

kad galėsiu miegoti atsidarius langą. 
Bet kai sumontavome getAir decentralizuotą 

vėdinimosistemą, kuri namų orą vėdina visą laiką, ir 
sulaiko iki 90% žiedadulkių, pasijutau kaip iš naujo 
gimęs. Aš vėl galiu mėgautis gaiviu oru namuose, 

nejausdamas diskomforto dėl savo ligos!”

Pagerinkite savo 
gyvenimo kokybę 

šviežiu oru!

Interviu su Branimir W.
www.getair.eu/interview

Vidutiniškai 90% laiko mes 
praleidžiame patalpose

60 % iš jų namuose
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Vėdindami patalpas atidarant langus išleidžiame šilumą į lauką, o tai padidina šildymo išlaidas. Mūsų 
namų vėdinimo sistema su integruotu šilumos rekupravimu apsaugo nuo didėjančių šildymo išlaidų, tuo 

pat metu tiekiamas gaivus oras į patalpas. Paprastas būdas ženkliai sumažinti šildymo išlaidas, 
neprarandant komforto patalpose.

ŠILUMOS REGENERAVIMO PRINCIPAS

Iki 91% šilumos gražinimas

Iki 50% mažesnės išlaidos šildymui

Greitas ir nebrangus montavimas

Paprastas valymas ir priežiūra

Padidinta garso izoliacija

Oras patalpose švarus ir apsaugotas 
nuo žiedadulkių

Decentralizuotos namų vėdinimo sistemos veikimas animacinėje formoje
www.getair.eu/en

PAGRINDINIAI GETAIR VĖDINIMO 
SISTEMOS PRIVALUMAI:

IŠMETIMO ETAPAS TIEKIMO ETAPAS

Vertinga šiluma 
kaupiama keraminiame 
termo elemente, kol jis 

pilnai užpildomas.

Kai sukaupta šiluma 
išnaudojama, ventiliatorius 

vėl keičia kryptį ir 
prasideda naujas ciklas. 

Tiekimo etapu, ventiliatoriaus 
eiga pakeičiama į priešingą 

pusę, ir šviežias oras tiekiamas 
į patalpas. Tiekiamas oras kerta 
keraminį termo elementą kurio 

pagalba oras sušildomas.

Ventiliatorius 70 
sekundžių šalina 

šiltą panaudotą orą 
iš patalpų. 

TEMPERATŪRA PATALPOSE  21°C

19°C21°C

LAUKO 
TEMPERATŪRA 

0°C

LAUKO 
TEMPERATŪRA 

0°C

0°C2°C

DECENTRALIZUOTOS NAMŲ 
VĖDINIMO SISTEMOS PAPRASTAS PRINCIPAS
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SMARTFAN® S 

SMARTFAN® + JUTIKLINIS VALDYMAS = SMARTFAN® S
Labai paprastai, tiesiog įjungiant jutiklį į jam skirtą vietą, SmartFan® įrenginys gali būti paverstas SmartFan® S.  
O tai reiškia, kad vėdinimo sistema gali veikti visiškai automatizuotai, jutikliu pagalba parinkdama tinkamą 
vėdinimo programą, kad užtikrinti tinkamą komforto lyg į kiekvienoje patalpoje. Jutikliai matuoja patalpos 
temperatūrą ir drėgmęs lygį, ir atsžvelgiant į esančią situaciją automatiškai parenka reikiamą vėdinimo  
programą bei intensyvumą, todėl patalpose visada turime šviežią orą neeikvodami bereikalingos energijos.

SMARTFAN® S SUJUNGIA VISUS SMARTFAN® PRIVALUMUS SUINOVATYVIA  JUTIKLIŲ TECHNOLOGIJA.

PATIKRINTA TECHNOLOGIJA:
IŠORINIS DANGTELIS
Aukščiausios kokybės komponentas su
specialios formos oro judėjimo anga,
užtikrina optimalų oro srautą. Dangtelyje 
intergruotos kreipiančiosios mentės sukurtos
naudojant turbinų technologiją. Dangteliui
sumontuoti nereikalingi specialūs įrankiai ir
net varžtai.

IŠTOBULINTO DIZAINO
VIDINIS DANGTELIS 

Vidinis dangtelis su integruotu garso 
slopintuvu išsikiša tik 45 mm nuo 
sienos. Specialiai sukurta vidinio 

padengimo medžiaga maksimaliai 
sumažina skleidžiamą garsą.

AERODINAMINIS IR IŠSKIRTINAI TYLUS: VENTILIATORIUS
Ašinis ventiliatorius su apsauginėmis grotelėmis, veikia dviem kryptimis vienodu greičiu. 
Vibracijos slopinimo technologija užtikrina, kad ventiliatorius veikia praktiškai neskleisdamas 
jokio garso.. 

„ŽIEDADULKIŲ MAGNETAS“: ŽIEDADULKIŲ FILTRAS*

Dulkės ar žiedadulkės tiesiog negali praslysti pro elektrostatinį žiedadulkių filtrą. 
Dviejų lygių aukščiausios kokybės filtras nei kiek nesumažina oro praeinamumo, 

tuo pat metu sulaikydamas dulkes ir žiedadulkes.   
* nėra standartiniame komplekte / galima įsigyti kaip papildomą įrangą

ĮKVĖPTAS GAMTOS:
ŠILUMOKAITIS
Aukšto energetinio efektyvumo šilumokaitis
leidžia orui judėti nestabdomai. Medaus korių
struktūra suteikia galimybę maksimaliai 
įsisavinti išmetamo oro šilumą, kas leidžia 
išsaugoti iki 91% šilumos patalpose, 
nenutrūkstamai tiekiant šviežią orą.

Šilumos sugrąžinimas iki 91%

1 Rėžimas 1 Rėžimas 1 Rėžimas 1 Rėžimas 
Oro srautas Eko / pilno pajėgumo 
rėžimu1) [m³/h] 18 28 38 46

Garso slėgio lygis [db(A)] 11 19 28 33

Energijos suvartojimas2) [W] 0,8 1,4 2,6 4,0

Standartinis garso lygio skirtumasDn,w[dB] 44/49 (naudojant papildomą rinkinį)

Angos sienoje diametras  [mm] 162

Energetinio naudingumo kategorija

TECHNINIAI DUOMENYS
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„MAŽIAUSIAS ,TYLIAUSIAS IR EFEKTYVIAUSIAS DECENTRALIZUOTŲ 
NAMŲ VĖDINIMO SISTEMŲ ĮRENGINYS SAVO KLASĖJE.“

JUTIKLIAIS VALDOMAS AUTOMATIZUOTAS ATSKIRŲ ZONŲ, 
DRĖGMĖS IR TEMPERATŪROS VALDYMAS

SmartFan® S įrenginiuose integruoti jutikliai matuoja kambario temperatūrą bei  
drėgmės lygį. Tai leidžia sistemai automatiškai parinkti tinkamą programą , kad  

patalpos būtų optimaliai vėdinamos.

SmartFan®

Technologijų lyderė                            Vėdinimo



VISI SPRENDIMAI VIENAME
TINKAMAS VISOMS PATALPOMS
getAir vėdinimo sistema užtikrina šviežio oro tiekimą į visus 
kambarius. Jūs galite sumontuoti smartFan įrenginius visose 
patalpose, kur jums tai yra reikalinga. Sistema montuojama į  
angokraščius, bei palėpių ir rūsio sistemos  leidžia jums mėgautis  
SmartFan® technologijos teikiamais privalumais ten kur jums to 
reikia, bei tuo pačiu regeneruoti iki 91% šilumos energijos.

Angokraščiuose
SmartFan® L
Įrenginys montuojamas 
angokraštyje nepakeičia fasado 
vaizdo ir sumažina triukšmo lygį.

RŪSIAMS
SmartFan® K
SmartFan® K leidžia 
rūsio patalpas vėdinti 
taip pat efektyviai 
kaip kitas patalpas, 
bei taip pat kovoti su 
pelėsiu.

Drėgnoms patalpoms
SmartFan® XR
Vidinių drėgnų patalpų vėdinimo 
sprendimas atlieka panašias 
funkcijas kaip SmartFan® X.

Palėpėms
SmartFan® D
Inovatyvi palėpių 
vėdinimo sistema. Ši 
sistema suderinama 
su beveik visų 
nuolydžių stogais.

Vonioms ir virtuvėms
SmartFan® X
Nemalonūs kvapai bei drėgmė yra 
greitai ir nepastebimai pašalinami 
per ventiliatoriaus angą išorinėje 
sienoje.



10

SMARTFAN® L PLUS 

... SMARTFAN® L PLUS – 
YPATINGAI TYLI IR PRAKTIŠKAI NEMATOMA
SmartFan® L Plus užtikrina ramybę ir tylą, bei leidžia jums deramai išsimiegoti. Ypač tai aktualu tankiai  
apgyvendintose vietovėse, kur net ir naktį yra didelis triukšmas lauke,  pavyzdžiui prie oro uosto, autobusų  
stoties, šalia greitkelio ar judriame senamiestyje. Sumontavus decentralizuotą vėdinimo sistemą SmartFan® L  
galime turėti šviežią orą namuose, o gatvės triukšmai lieka lauke už lango.

PRIVALUMAI

Beveik nematomas ant namo fasado

Labai geras išorės garsų sulaikymas

Padidinta garso izoliacija (garso izoliavimo klasė 6)

Dvigubas garso nukreipimas

Aukšto lygio šiluminė izoliacija

Iki 91% šilumos grąžinimas

Paprastas montavimas ir priežiūra

Psst... 

PRAKTIŠKAI NEMATOMA
Inovatyvi vėdinimo sistema gali būti sumontuota į 

angokraštį be jokių problemų. Pakanka 60 mm storio 
apšiltinimo sluoksnio, kad galėtumėte jame sumontuoti 

SmartFan L vėdinimo sistemą.

“TYLUS” VIDINIS 
DANGTELIS
Specialus garsą mažinantis vidinis 
dangtelis sumažina keliamą 
triukšmą iki minimumo.

INOVATYVI SUJUNGIMO 
TECHNOLOGIJA
Dėka inovatyvios sujungimo technologijos, 
SmartFan® L gali būti montuojamas bet  
kurioje lango pusėje. Be to dvigubas oro 
srauto paskirstymas maksimaliai sumažina  
oro srauto keliamą garsą.

SMARTFAN® TECHNOLOGIJA
Sistema susideda iš inovatyvių SmartFan® 

komponentų. 

PADIDINTAS IŠORĖSGARSŲ SLOPINIMAS
Naudojama dvigubo oro srauto nukreipimo technologija, bei 
integruota garso slopinimo medžiaga, leidžia beveik visiškai 
nuslopinti iš lauko skleidžiamus garsus.
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IŠMANUSIS VALDIKLIS „TOUCH“

JŪS ESATE SAVARANKIŠKAS – 
TAIP PAT KAIP IR JŪSŲ VĖDINIMO SISTEMA!

Rekuperacijos rėžimas

Vasaros rėžimas

Vakarėlio rėžimas

Vienpusis rėžimas

Automatinis rėžimas

Atostogų rėžimas

Svetainė

Situacija: 
Gimtadienio vakarėlis

Sąlygos: 
Aukštas drėgmės lygis, 

padidintas deguonies suvartojimas

Sprendimas : 
Vakarėlio rėžimas su automatiniu 

drėgmės lygio valdymu

Miegamasis

Situacija: 
Miega vaikai

Sąlygos: 
Žemas drėgmės lygis, 

pageidautina tyla patalpoje

Sprendimas : 
Miego rėžimas su automatiniu 

drėgmės lygio valdymu

Valdiklis LED - paprasta kaip 
paspausti mygtuką
Ekonominio lygio valdiklis „LED“ 
turi tik keturis mygtukus , kuriais 
galite reguliuoti ventiliatoriaus 
greitį bei vėdinimo rėžimą.

Valdymas išmanuoju telefonu –
nėra paprastesnio būdo valdyti 
SmartFan vėdinimo sistemą
Valdykite visas namų vėdinimo  
sistemos funkcijas naudodami vieną  
aplikaciją savo telefone, taip pat kaip 
su „TOUCH“ išmaniuoju valdikliu.

Nuspręskite patys: Išmanųjį“ TOUCH“ ar paprastąjį „LED“ valdiklį pasirinkti
getAir valdikliai yra sukurti kaip atskiri moduliai, kas leidžia be vargo pakesiti  
vieną kitu. Valdiklio montavimo rėmelis tinka tiek „TOUCH“ tiek ir „LED“  
valdikliams, todėl nusprendus pakeisti pavyzdžiui iš „LED“ į „TOUCH“ jums 
nereikia nieko ardyti, ir net nereikia jokių įrankių,  tiesiog išimate vieną ir  
įdedate kitą. Taip paprasta.

Miego rėžimas

Laikmačio rėžimas

Pilno pajėgumo rėžimas

Vonia

Situacija: 
Kažkas maudosi dušinėje

Sąlygos: 
Aukštas drėgmės lygis

Sprendimas : 
Pilno pajėgumo rėžimas su 

automatiniu drėgmės lygio valdymu

getAir sukurtas inovatyvus ir išmanus „TOUCH“ valdiklis yra unikalus. 
Piršto prisilietimas - tai viskas ko reikia, kad pasirinktumėte reikiamą ventiliatoriaus 
greitį bei vėdinimo programą atskirose namų zonose.  

Platus automatinių programų pasirinkimas leidžia išsirinkti tinkamą programą kiekvienai situacijai:

ATSKIRŲ ZONŲ 
VĖDINIMAS PAGAL JŪSŲ POREIKIUS

Miego rėžimas 
leidžia jums 

netrukdomiems
Užmigti!

1
2

3

1 2 3

2

Patenkinkite visus vėdinimo poreikius atskirose zonose vienu metu.
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getAir komanda nuolatos dirba tobulindami vėdinimo 
sistemas. 

Mūsų aukštųjų technologijų pasaulyje, grynas oras vis 
labiau tampa prabanga. Taršos dalelės kurias skleidžia 
vis didėjantis transporto kiekis mūsų miestuose  
nuolatos gerina taršos rekordus, blogąja prasme. 
Energijos kaštai niekada nesustoja didėja, kadangi 
naudojamos žaliavos nėra beribės o atsinaujinančių 
energijos šaltinių vystymas trunka per ilgai. Vėdinimo 
sistema, kuri nenustodama tiekia šviežią orą, išsaugo 
iki 91% šilumos ir sulaiko iki 100% alergijas sukelenčių 
dalelių iš lauko - argi ne tai ko mums visiems reikia 
savo namuose?

„Įsivaizduokite 
sistemą kuri išsaugo iki 

91% šilumos ir sulaiko iki 
100% alergijas sukelenčių 

dalelių.“

100% GRYNAS ORAS 
GERESNEI GYVENIMO KOKYBEI

ATEITIES TECHNOLOGIJOS

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ TYRO ORO MISIJOS.

14

Ištarkite „hello“ grynam orui!
www.getair.eu/purifier
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getAir GmbH & Co. KG

Krefelder Straße 670 | 41066 Mönchengladbach
Telefon: +49 2161 990 95 - 0 | Telefax: +49 2161 990 95 - 99

E-Mail: info@getair.eu | Web: www.getair.eu

M A D E  I N  G E R M A N Y


