
Vitathatatlan előnyök 
teszik a különbséget

Opcionális második helyiség 
csatlakozás 
Mindössze egy gép elegendő ahhoz, hogy
ellásson friss levegővel 4 szobát, vagy 
körülbelül 80 m2 életteret – mindezt egyedi
mérésekkel és szabályozással, igazodva az
Ön egyéni elvárásaihoz.

Automatikus párátlanítás
A freeAir 100 a páratartalmat kívül és belül
is méri. Így a készülék képes aktívan védeni
a nedvesedés ellen, a páratartalom csök-
kentésével. Az egészégre káros penészedés
így elkerülhető.

Optimális energia megtakarítás 
Az intelligens érzékelő folyamatosan szabályozza
a levegő hűtését az igényeknek megfelelően a
nyirkosság, vagy kiszáradás megakadályozására.
Kombinálva a hatékony ellenáramú hőcserélővel,
megfelel a passzívház kritériumoknak is.

Automatikus éjjeli levegő hűtés
A nyár folyamán a freeAir 100 úgy üzemel, mint egy
klíma berendezés. A hűvös külső hőmérséklet auto-
matikusan kiiktatja a hőcserélőt. Mivel nem hűtőkö-
zeggel működik, így a klíma káros hatásai nem
érvényesülhetnek. Ugyanezen alapelven előzi meg a
hőcserélő fagy sérülését, az extrém téli hideg időben.

Első osztályú időtálló minőség
A majdnem kizárólag Németországból származó
alkatrészeknek köszönhetően a szinte örök 
élettartam garantált, csak úgy, mint a könnyű és
költséghatékony karbantartás. A nagy felületű
szűrőknek és kis fogyasztásnak köszönhetően
rendkívül alacsony a működési költség.

2x oC

Letisztult dizájn 
A freeAir 100 készülék kicsi, szinte zajtalan,
feltűnés mentes és könnyen integrálható,
köszönhetően az egyéni előlapnak egyedi 
dizájn minden környezetben, a finom vezérlés
diszkréten a készülék elején helyezkedik el.



Mi itt vagyunk Önért
A freeAir 100 készülék a 
legjobb választás, ha Ön egy
magas hatékonyságú és 
modern szellőztető rendszert
keres. (a Bajor Gazdasági
Minisztérium által támogatott
készülék) Győződjön meg róla.

Argelsrieder Feld 1-b
D-82234 Wessling
T +49 (0)8153 / 889033-0
F +49 (0)8153 / 889033-9
info@bluMartin.de
www.bluMartin.de

freeAir - szoftver
Díjmentes program a valós idejű működés
hatékonyságának és a költségek csökke-
nésének bemutatására.
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Műszaki adatok
A készülék mérete (Beltér) 28 x 58 cm
Falvastagság 32 - 53 cm (vakolással) 

Nagyobb falvastagsághoz kiegészítő kivezetés    
Légáram 20 - 90 m³/h
Hővisszanyerési grádiens 81-88% száraz környezetben (TÜV tanusítvány)  

94 %,  50%-os relatív páratartalmú környezetben
Hőcserélő Ellenáramú, alumínium
Bemeneti feszültség 95 - 265 V AC
Biztosíték 3 A gyors (vezérlőkártya)
Frekvencia 45 - 65 Hz
Áramfogyasztás Készenlét 1 W; 20 m³/h 3 W;

50 m³/h 11 W; 90 m³/h 30 W
Súly 10 kg
Hang kibocsátás 20 m³/h 18 dB (A); 30 m³/h 25 dB (A) 

40 m³/h 32 dB (A); 90 m³/h 50 dB (A)
Vezérlés Intelligens 5-fokozatú Komfort-vezérlés
Légáram-vezérlés Automatikus 8 fokozatú, állandó légmennyiség 

Kiegyensúlyozott levegőztetés fagyvédelmi üzemmódban is
CO2-szabályozás Automatikus
Párátlanítás Automatikus és speciális módú
Légkondícionálás Automatikus
Fagyvédelem Automatikus, Bypass-vezérlés  -5 °C alatt
Hőmérséklet tartomány -40 -től +50 °C –ig (külső) 0 -től +40 °C –ig (belső)
Szűrő - bejövő levegő vagy F5 (pollen védelem)

F7 (allergia védelem) 
Szűrő - kimenő levegő részecskeszűrő F5 (pollenvédelemmel)
Színek Alapozott előlap (festhető és lakkozható)

Kiegészítő modulok
Második helyiség kapcsolat - Elszívás
Második helyiség kapcsolat - Befúvás
Külső kivezetés  mélyebb falvastagságokhoz
különböző színben



• Egészséges élet
• Pihentető alvás
• Környezettu -datos lakás

100
A friss levegős rendszerek új generációja



Maximális hatékonyság minimális méret
A friss levegős rendszer az optimális élettér szellőztetéshez nélkülözhetetlen az 
alacsony energiafogyasztású, a felújított, illetve a passzív házakban is. Azonban melyik
rendszer a megoldás? Egy decentralizált, amely esetén minden szobában külön 
szabályozott a légcsere, viszont alacsony a hőcserélő hatékonysága? Vagy egy központi,
ami kiterjedt csővezeték rendszeren keresztül juttat minden szobába azonos men-
nyiségű friss levegőt? Az új freeAir 100 készülék egyesíti e két rendszer előnyeit. 
Mindezt extrém kompakt méretben és letisztult dizájnnal. Minden készülék egyszerűen 
kezelhető és könnyen beépíthető. Ezek a fontos előnyök beszélnek a freeAir 100 
és a bluMartin mellett.

Két rendszer legjobb 
kombinációja

100



Egészségesen élni
Életünk 90%-át épületekben töltjük. Ezért 
a levegő minősége, mint fő éltető elemünk,
rendkívül fontos. Megfelelő szellőztetés 
nélkül penész keletkezhet, a por, a pollenek
felhalmozódnak és a kellemetlen szagok 
megrekednek. A friss levegős rendszer 
ezért egy tartós befektetés az egészségébe. 

Pihentető alvás
A jó alvás jelentősen hozzájárul hatékonysá-
gunkhoz. A nyugalom mellett a jó beltéri
klíma és a kellemes páratartalom is hozzátar-
tozik ahhoz, hogy boldogan pihenhessünk. 
A freeAir 100-al mindig tiszta, szűrt, ezáltal
egészséges levegőt lélegez be anélkül, hogy
kinyitná az ablakot.

Környezettudatos élet  
Még a legjobb szigetelés esetén is 50%
hőenergia veszthető el házunk nyitott abla-
kokkal történő szellőztetésénél. A freeAir 100
egy rendkívül hatékony ellenáramú hőcse-
rélővel és intelligens vezérlőkkel szabályozott
rendszer. Ennek köszönhetően a fűtés haté-
konyabb, környezetét pedig kevésbé terheli.

A kiváló beltéri levegő-minőség
hozzájárul a jobb élethez



Egyszerű beépítés,
könnyű kezelhetőség

Így működik a freeAir 100
A leglényegesebb különbséget a freeAir 100 más, nem központi készülékekhez hasonlí-
tásakor a beépített szenzorok jelentik, melyek szabályozzák a levegő szén-dioxid (CO2)
szintjét, páratartalmát és hőmérsékletét minden szobára tévedés nélkül. Így például a 
konyhából, vagy fürdőből elszívott használt, meleg levegővel emeli a nappaliba és háló
szobákba befújt, friss, tiszta levegő hőmérsékletét. Mindössze egy freeAir 100 készülék
elegendő legfeljebb 4 szoba friss levegő ellátásához és közben Önnek 25% fűtési 
energiát spórol meg. 

Tervezzen szabadon
A beépítéséhez mindössze egy egyszerű átme-
netre van szükség az egyik külső falon. Nincs
körülményes beépítés és hosszú csővezeté-
kek, mint a központi rendszerek esetében. Az
opcionális csatlakozás a második szobához
könnyen végrehajtható egy pár rövid csatlako-
zással. Épületének későbbi felszereléséhez
elég csak egyszerűen a fal szettet beépítenie
az átalakításkor.

2 szobás lakás

-5°C

19°C

SeHőmérséklet,
páratartalom 
és CO2 érzékelő
szenzorok

Második helyiség - Elszívás 

Második helyiség -
Befúvás

Elhasznált 
levegő kifúvás

Külső levegő

21°C

3 szobás lakás

Ház - földszint

* Második befúvás hálószobába csak új építésnél ajánlott

Ház - emelet

2 x freeAir 100
2 x Második helyiség elszívás

*

*

*

2 x freeAir 100
2 x Második helyiség elszívás
1 x Második helyiség befúvás

1 x freeAir 100
1 x Második helyiség elszívás

2 x freeAir 100
1 x Második helyiség elszívás


