
Система вентиляції 
з рекуперацією 
тепла profi-air



Вентиляція з 
рекуперацією 
тепла  - це дійсно 
необхідно



Ідеальна вентиляція 
з системою profi-air
Бездоганна контрольована вентиляція 

житла ( КВЖ ), розроблена та виготовлена 

одним виробником. 

Свіже і чисте повітря, ефективний захист 

будівлі, збереження вартості майна 

та підвищення енергоефективності - 

переваги які отримують користувачі 

КВЖ-установок.  Бездоганна якість 

на кожному етапі виробництва - від 

проектування  до реалізації. 

З системою profi-air від  FRÄNKISCHE 

Ви можете бути впевнені, що всі 

елементи вентиляції ідеально підібрані. 

Від А до Я. Висококласні системи 

повітропроводів, ефективні вентиляційні 

установки власної унікальної конструкції 

, дизайнерські решітки - все це Ви 

отримаєте з одних рук, від справжніх 

фахівців. 

profi-air від FRÄNKISCHE: Для здорового 

життєвого клімату у Вашому домі.



–
–

–
–

РЕГУЛЯРНЕ 
ПРОВІТРЮВАННЯ

- значні витрати енергії
- коливання температури 
-  можливе шумове 
забруднення

ПОШКОДЖЕННЯ БУДІВЛІ

-  можливе збільшення 
вологості / поява цвілі та  
грибку

ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ 
БУДИНКУ

В МАЙБУТНЬОМУ 
ТЕХНІЧНО ЗАСТАРІЛИЙ

ВІДСУТНІСТЬ 
ФІЛЬТРУВАННЯ ПОВІТРЯ

- запахи , пил, забруднення
- вплив алергенів

ШУМ

ПИЛ

ЗАПАХИ

ЕНЕРГІЯ

–

Без вентсистеми...



СВІЖЕ ПОВІТРЯ
+
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ВІДПРАЦЬОВАНЕ 

ПОВІТРЯ

+

+

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ /
ВИСОКА ЕНЕРГЕТИЧНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ЗАХИСТ БУДІВЛІ

-  стабільна вартість Вашої 
нерухомості

-  відсутність грибку та 
пошкоджень, викликаних 
вологістю 

ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ 
БУДИНКУ

ЗАХИСТ ЗДОРОВ‘Я

- відсутність впливу вологи/цвілі
- фільтрація пилу/алергенів
- відсутність неприємних запахів

ГІГІЄНІЧНО

КОМФОРТНИЙ КЛІМАТ

-  комфортна температура 
протягом всього року

- відсутність шуму
- постійна подача свіжого повітря

ВІДПОВІДНІСТЬ 
СУЧАСНИМ 
СТАНДАРТАМ

ВПЕВНЕНІСТЬ

… з profi-air



З profi-air Ви 
отримаєте 
комплексне 
рішення від 
одного 
виробника 

Profi-air від FRÄNKISCHE є комплексним 

системним р ішенням.  Система 

оптимізованих повітропроводів та 

фітингів, ефективні вентилційні 

установки та дизайнерські решітки -   всі 

компоненти найвищої якості від одного 

виробника. Одина з найважливіших 

характеристик системи - гігієнічна 

безпека , гарантується сертифікатом HY.
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Umwelthygiene + Toxikologie ● Geprüfte Qualität

www.HYG.de

„profi-air Rohr“
(Kunststoffrohr weiß/weiß-grau) 

Prüfung der
mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit

gemäß DIN EN ISO 846
Verfahren A und C

(siehe Prüfbericht W-230613-13-Ho)

gültig von 05/2013 bis 05/2018

Prüfung
der chemischen Beständigkeit 

gegenüber der Einwirkung
von ausgewählten Desinfektionsmitteln
in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-1

und DIN EN ISO 4628-1
Prüfbericht W-227579-13-Ho



- гнучкі повітропроводи з гладкою, 
антистатичною та 
антибактеріальною внутрішньою 
поверхнею

- труби та фітинги з оптимізованим 
потоком ( зниження шуму та 
зменшення споживання енергії )

profi-air classic 
- висока гнучкість - потрібна менша 
кількість фітингів

- надійне щільне з‘єднання - не 
потрібна додаткова герметизація

profi-air tunnel
- висока ударна стійкість

- інноваційна система з‘єднання - 
дозволяє пряме підключення 
двох елементів

- низька висота установки

profi-air 250 / 400 touch
Ефективна вентиляційна установка для 
настінного / підлогового встановлення 
-інтуїтивно зрозуміле управління завдяки 
сенсорному дисплею
- опціонально: підігрів свіжого свіжого повітря
- опціонально: контроль вологості
- клас енергоефективності: А або А+

* Опція. Два додаткових датчика

Одна система для 
всіх випадків
profi-air Designgitter
- висока якість матеріалів
- сучасний дизайн
- легке встановлення, завдяки магнітам
- зміна дизайну можлива в будь який час
- підходить для будь якого дизайну та стилю інтер‘єру

profi-air 180 / 300 sensor
Ефективний вентиляційний блок з 
вбудованим датчиком вологості.  
- інтегрований блок управління
-опціонально: бездротовий пуль 
дистанційного управління
- клас енергоефективності: А 

profi-air 180 flat
Ефективна вентиляційна установка для 
стельового/настінного монтажу.  
- низька монтажна висота
-опціонально: бездротовий пульт 
дистанційного управління
- клас енергоефективності: А 



Індивідуальний підхід
                Дизайнерські решітки

Пізнайте всю різноманітність з www.designgitter.de

SHAPE STYLE 
Скло білий колір

SHAPE BUSINESS
Скло білий колір

SHAPE COMPACT
Скло білий колір

SHAPE CIRCLE
Скло білий колір

LINE  
БІЛИЙ ( RAL 9016 )

LINE COMPACT  
БІЛИЙ ( RAL 9016 )

LINE  
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

LINE COMPACT  
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

AVANTGARDE  
БІЛИЙ ( RAL 9016 )

AVANTGARDE COMPACT 
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

AVANTGARDE COMPACT 
БІЛИЙ ( RAL 9016 )

AVANTGARDE  
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

PYRAMID COMPACT 
БІЛИЙ ( RAL 9016 )

PYRAMID  
БРОНЗА ІРЖА ТЕМНА

PYRAMID COMPACT 
БРОНЗА ІРЖА ТЕМНА

PYRAMID  
БІЛИЙ ( RAL 9016 )

FLORA  
БІЛИЙ ( RAL 9016 )

FLORA COMPACT 
БІЛИЙ ( RAL 9016 )

FLORA  
АНТРАЦИТ

FLORA COMPACT 
АНТРАЦИТ

by

®

®

®

profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”

®



-  здоровий 
мікроклімат

-  комплексне 
рішення від 
одного виробника

-  ексклюзивний 
дизайн



Економія енергії та 
забезпечення 
економічної 
стабільності
Будинки та будівлі стають все більш 

герметичні, щоб зберегти цінну енергію. 

В таких умовах надзвичайно важливо 

забезпечити регулярний повітрообмін. 

Великі втрати енергії через відкриті 

вікна - проникнення дрібного пилу і пилку  

в ваш будинок.

profi-air завжди забезпечить:

- свіже повітря без протягів

- здоровий мікроклімат в 

  приміщенні

- низьку концентрацію алергенів та  

  дрібного пилу

- спокійний  сон

- економію енергії

profi-air означає 
здорове 
повітря та 
захист будівлі



Просто насолоджуйтесь 
сном
В середньому людина витрачає 

н а с он близько в о с ьми год ин. 

Значення CO2, в спальні з двома 

люд ьми,   пер евищ ує гр аничне 

значення, передбачене Німецьким 

міністерством охорони здоров‘я  вже 

після двох годин сну. Вентиляційна 

система profi -air з рекуперацією 

тепла забезпечує в приміщенні 

здоровий та комфортний мікроклімат 

протягом 24 годин на добу.

Вимірювання концентрації 
СО2 в спальні

* граничні значення відповідно до вимог Німецького міністерства охорони здоров‘я

** граничні значення відповідно до  Pettenkofer  
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