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SmartFan serijos įrenginių produktų linija
Kodas

Išvaizda

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

SmartFan + 500 mm
Pilnas komplektas
SmartFan + 700 mm
Pilnas komplektas

Decentralizuotas namų vėdinimo įrenginys. 549,00 €
Pilnas komplektas, be valdiklio. 500mm
Decentralizuotas namų vėdinimo įrenginys. 559,00 €
Pilnas komplektas, be valdiklio. 700mm

664,29 €

SF100007

SmartFan + davikliai
Pilnas komplektas

599,00 €

724,79 €

SF100200

SmartFan + 500 mm
Pradinis montavimo rinkinys

170,00 €

205,70 €

SF100205

SmartFan + 700 mm
Pradinis montavimo rinkinys

180,00 €

217,80 €

SF100210

SmartFan
Galutinis montavimo rinkinys

379,00 €

458,59 €

SF100212

SmartFan + davikliai
Galutinis montavimo rinkinys

Decentralizuotas namų vėdinimo įrenginys.
Pilnas komplektas: su drėgmės ir temperatūros davikliu, be valdiklio.
Nuo 2017 metų pirmo pusmečio.
Pradinis montavimo rinkinys - standartinis.
Montavimo vamzdis 500mm, išorinis difuzorius ir laikikliai.
Pradinis montavimo rinkinys - standartinis.
Montavimo vamzdis 700mm, išorinis difuzorius ir laikikliai.
Galutinis montavimo rinkinys - standartinis. Ventiliatorius, keramikinis šilumokaitis
ir vidinis difuzorius su dulkių filtru.
Galutinis montavimo rinkinys su temperatūros ir drėgmės davikliu. Ventiliatorius,
keramikinis šilumokaitis ir vidinis
difuzorius su dulkių filtru.
Nuo 2017 metų pirmo pusmečio.

429,00 €

519,09 €

Inovatyvus liečiamo ekrano laidinis
valdiklis su sienoje montuojamu jėgos
transformatoriumi
Inovatyvus liečiamo ekrano laidinis
valdiklis su ant sienos montuojamu jėgos
transformatoriumi
Inovatyvus liečiamo ekrano laidinis
valdiklis be jėgos transformatoriaus
LED tipo laidinis valdymo pultas su sienoje
montuojamu jėgos transformatoriumi
LED tipo laidinis valdymo pultas su ant
sienos montuojamu jėgos
transformatoriumi
LED tipo laidinis valdymo pultas
Potinkinis jėgos transformatorius skirtas
liečiamo ekrano ir LED valdikliams,
galintis aprūpinti iki 6 įrenginių.

299,00 €

361,79 €

299,00 €

361,79 €

220,00 €

266,20 €

149,00 €

180,29 €

149,00 €

180,29 €

70,00 €
79,00 €

84,70 €
95,59 €

SF100000
SF100005

676,39 €

SmartFan Valdymo pultai
TC100100

Liečiamo ekrano sieninis
valdiklis (potinkinis)

TC100101

Liečiamo ekrano sieninis
valdiklis (virštinkinis)

TC100102

Liečiamo ekrano sieninis
valdiklis
LED sieninis valdiklis
(potinkinis)
LED sieninis valdiklis
(virštinkinis)

LC100120
LC100121

LC100122
PS100150

LED sieninis valdiklis
Jėgos transformatorius
(potinkinis)

PS100151

Jėgos transformatorius
(virštinkinis)

Virštinkinis jėgos transformatorius skirtas
liečiamo ekrano ir LED valdikliams,
galintis aprūpinti iki 6 įrenginių.

79,00 €

95,59 €

EB100160

Elektinė dėžutė

Elektrinė dėžutė su vieta valdikliui ir jėgos
transformatoriui

9,00 €

10,89 €

SH100180

Drėgmės daviklis

Drėgmės / temperatūros daviklis

50,00 €

60,50 €
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SmartFan serijos įrenginių produktų sudedamosios dalys
Kodas

Išvaizda

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

SF100400

SmartFan
Vidinis difuzorius

Vidinės dalies difuzorius su sandariu
uždarymu

129,00 €

156,09 €

SF100401

SmartFan
Išorinis difuzorius

156,09 €

SF100410

SmartFan
Ventiliatorius

Išorinės dalies difuzorius su ypač
129,00 €
sandariu ir tvirtu difuzoriaus uždarymu, bei
integruotu kondensato šalinimu.
“Protingas” optimizuoto oro srauto ventilia- 199,00 €
torius su patogiu ir greitu pajungimu.

SF100420

SmartFan
Keramikinis šilumokaitis

Keramikinis šilumokaitis skirtas SmartFan
serijai.

99,00 €

119,79 €

SF100430

SmartFan
Dulkių filtras

Keičiamas G3 filtras skirtas SmartFan
serijai (4 vnt.).

20,00 €

24,20 €

SF100431

SmartFan
Žiedadulkių filtras

Elektrostatinis žiedadulkių filtras skirtas
SmartFan serijai (4 vnt.).

35,00 €

42,35 €

240,79 €

EasyFan serijos įrenginių produktų linija
EF101000

EasyFan + 500 mm
Pilnas komplektas

Decentralizuotas namų vėdinimo įrenginys. 490,00 €
Pilnas komplektas, be valdiklio. 500mm

592,90 €

EF101005

EasyFan + 700 mm
Pilnas komplektas

Decentralizuotas namų vėdinimo įrenginys. 500,00 €
Pilnas komplektas, be valdiklio. 700mm

605,00 €

EF101200

EasyFan + 500 mm
Pradinis montavimo rinkinys

160,00 €

193,60 €

EF101205

EasyFan + 700 mm
Pradinis montavimo rinkinys

170,00 €

205,70 €

EF101210

EasyFan
Galutinis montavimo rinkinys

330,00 €

399,30 €

PC101100

PUSH
Sieninis valdiklis

Pradinis montavimo rinkinys - standartinis.
Montavimo vamzdis 500mm, išorinis
difuzorius ir laikikliai.
Pradinis montavimo rinkinys - standartinis.
Montavimo vamzdis 700mm, išorinis
difuzorius ir laikikliai.
Galutinis montavimo rinkinys - standartinis. Ventiliatorius, keramikinis šilumokaitis
ir vidinis difuzorius su dulkių filtru.
EasyFan įrenginio laidinis valdiklis.
Lengva valdyti įrenginį su šiais dideliais
mygtukais.

179,00 €

216,59 €

PS102150

Jėgos transformatorius
(potinkinis)

Potinkinis jėgos transformatorius skirtas
PUSH valdikliams, galintis aprūpinti iki 4
įrenginių.

79,00 €

95,59 €

PS102151

Jėgos transformatorius
(virštinkinis)

Virštinkinis jėgos transformatorius skirtas
PUSH valdikliams, galintis aprūpinti iki 4
įrenginių.

79,00 €

95,59 €

EB101160

Elektinė dėžutė

Elektrinė dėžutė su vieta valdikliui ir jėgos
transformatoriui

15,00 €

18,15 €
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EasyFan serijos produktų sudedamosios dalys
Kodas

Išvaizda

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

EF101400

EasyFan
Vidinis difuzorius

Vidinis difuzorius skirtas EasyFan serijai

99,00 €

119,79 €

EF101401

EasyFan
Išorinis difuzorius

99,00 €

119,79 €

EF101410

EasyFan
Ventiliatorius

Išorinės dalies difuzorius su ypač
sandariu ir tvirtu uždarymu, bei integruotu
kondensato šalinimu.
Optimizuotas oro srauto ventiliatorius su
patogiu ir greitu pajungimu.

169,00 €

204,49 €

EF101420

EasyFan
Keramikinis šilumokaitis
EasyFan
Dulkių filtras

Keramikinis šilumokaitis skirtas
EasyFan serijai.
Keičiamas G3 filtras skirtas EasyFan
serijai (4 vnt.).

99,00 €

119,79 €

20,00 €

24,20 €

EasyFan
Žiedadulkių filtras

Elektrostatinis žiedadulkių filtras skirtas
EasyFan serijai (4 vnt.).

35,00 €

42,35 €

EF101430
EF101431

SmartFan X produktų serija
SF100300

SmartFan X

Ventiliatorius su uždaromu dangteliu skirtas 94,00 €
oro šalinimui iš patalpų.

113,74 €

SF100310

SmartFan X
Laikmačio modulis
SmartFan X
Drėgnomačio modulis

Laikmačio modulis skirtas SmartFan X
serijai.
Drėgnomačio ir laikmačio modulis skirtas
SmartFan X serijai.

21,00 €

25,41 €

41,00 €

49,61 €

SF100320

SmartFan X
Automatinės lauko grotelės

Automatinės lauko grotelės oro ištraukimui
ir patalpų. Balta spalva.

15,00 €

18,15 €

SF100330

SmartFan X
Montavimo vamzdis 500mm

Montavimo vamzdis d-100 x L500 mm.

12,00 €

14,52 €

SF100335

SmartFan X
Kondensato rezervuaras

37,00 €

44,77 €

SF100351

SmartFan X
Pilnas komplektas
su laikmačiu

140,00 €

169,40 €

SF100352

SmartFan X
Pilnas komplektas
su drėgnomačiu

160,00 €

193,60 €

SF100360

SmartFan X
Pradinis montavimo rinkinys

30,00 €

36,30 €

SF100361

SmartFan X
Galutinis montavimo rinkinys
su laikmačiu
SmartFan X
Galutinis montavimo rinkinys
su drėgnomačiu

Kondensato rezervuaras skirtas vertikalaus
tipo vamzdynui.
Pastaba: Netinkamas SmartFan X montavimo vamzdžiui 500 mm.
Pilnas komplektas su laikmačiu: ventiliatorius, laikmačio modulis, montavimo
vamzdis 500 mm ir automatinės lauko
grotelės.
Pilnas komplektas su drėgnomačiu: ventiliatorius, drėgnomačio modulis, montavimo
vamzdis 500 mm ir automatinės lauko
grotelės.
Pradinis montavimo rinkinys standartinis:
montavimo vamzdis, automatinės lauko
grotelės bei laikikliai.
Galutinis montavimo rinkinys su laikmačiu:
ventiliatorius ir laikmačio modulis.

110,00 €

133,10 €

Galutinis montavimo rinkinys su
drėgnomačiu: ventiliatorius ir drėgnomačio
modulis.

130,00 €

157,30 €

SF100311

SF100362
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Papildomi priedai SmartFan ir EasyFan serijoms
Kodas

Išvaizda

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina
be PVM

Kaina
su PVM

SS100240

Specialus sprendimas lango
angokraščiui komplektas 90

220,00 €

266,20 €

SS100241

Specialus sprendimas lango
angokraščiui komplektas 60

220,00 €

266,20 €

SS100242

Specialus sprendimas lango
angokraščiui komplektas
plius 60

250,00 €

302,50 €

SS100251

Specialus sprendimas
Palėpėms Komplektas (DA)

170,00 €

205,70 €

RF100255

Perėjimas per stogą

*

*

SS100260

Specialus sprendimas
Palėpėms Komplektas (KA)

170,00 €

205,70 €

WB100220

Sienos montavimo blokas

Montavimo rinkinys lauko angokraščiui 90mm, montavimo vamzdis 500mm,
angokraščio elementai (90mm gylio), du
laikikliai ir angokraščio grotelės.
Montavimo rinkinys lauko angokraščiui 60mm, montavimo vamzdis 500mm,
angokraščio elementai (60mm gylio), du
laikikliai ir angokraščio grotelės.
Montavimo rinkinys lauko angokraščiui
plius 60mm, montavimo vamzdis 500mm,
angokraščio elementai plius (60mm gylio),
du laikikliai ir angokraščio grotelės.
Montavimo rinkinys palėpėms, montavimo
vamzdis 500mm, stogo elementai, drenažo
nubėgimas su laikikliu. Dėl dėtalėsnės
informacijos kreiptis į Tiekėją.
Perėjimas per stogą. Tinkamas su (DA)
komplektacija. Dėl dėtalėsnės informacijos
kreiptis į Tiekėją.
Montavimo rinkinys palėpėms, montavimo
vamzdis 500mm, stogo elementai, drenažo
nubėgimas su laikikliu. Dėl dėtalėsnės
informacijos kreiptis į Tiekėją.
Suformuotas sienos montavimo blokas
(W220 x H240 x L500 mm) Pagaminta iš
Neopor.

39,00 €

47,19 €

MT100440

Montavimo vamzdis 500 mm

Montavimo vamzdis d-160mm x L500 mm.

35,00 €

42,35 €

MT100441

Montavimo vamzdis 700 mm

Montavimo vamzdis d-160mm x L700 mm.

45,00 €

54,45 €

MG100222

Montavimo klijiai

Montavimo klijai, įtvirtinti montavimo
vamzdį sienoje ir pan.

6,90 €

8,35 €

SI100221

Garso izoliacijos komplektas

3 garso slopinimo žiedai viename
įrenginyje.

29,00 €

35,09 €

SI101221

Garso izoliacijos komplektas
2R

2 garso slopinimo žiedai viename
įrenginyje.

25,00 €

30,25 €

OC100450

Metalinės lauko grotelės

Modeliai: 01 - Nerūdijantis plienas
02 - Miltelis dažymas, balta spalva RAL
9016
03 - Miltelinis dažymas, antracitas RAL
7016

129,00 €

156,09 €
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