
Защо да изберем Hoval HomeVent ? 
И защо имаме нужда от нея?

Комфортна вентилация Hoval HomeVent 



Комфортна вентилация 
предимства 
 Рекуперация на топлина, студ и влага, 90-130%

 Подава пресен въздух в стаи, дневна, хол,
филтриран и в хигиенни норми

 Засмуква влага и миризми от бани, тоалетни,
кухни

 Работи постоянно 24/7
 Консумация на ток само 60-80W
 Без усет за течение

 Без навлизане на външен шум, прах и алергени

 СЛЕДИ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА вътре и
отвън дома и автоматично проветрява по-
бързо или редуцира вкарвания въздух.

 NEW!! Вградени VOC датчици за качеството
на въздуха



Комфортна вентилация 

 Пресен филтриран въздух денонощно

 Отстраняване на излишната влага 
денонощно

 Овлажняване на сухия въздух в стаите 
при нужда

 Спомага за по-икономично отопление и 
охлаждане до 20%

 Без шум, без усет за течение

 Без навлизане на миризми и замърсен 
въздух отвън

 Вградени висок клас филтри: F7 или 
активен въглен, G4 и филтър за инсекти 

 Вграден сензор VOC за качеството на 
въздуха вън и вътре - напълно автоматичен 
режим за гарантирано чист въздух
  

• Контролер с тъч дисплей
• Различни режими на работа - 

автоматични и индивидуални
• Седмично програмиране по дни 

и часове 



Какво има в сърцето на HomeVent 

bgdist
Callout
Филтър инсекти на входа на пресния въздух (миещ се)

bgdist
Callout
Ротационен топлообменник, без предаване на миризми, без отделяне на конденз. Сертификат за хигиенен клас А 

bgdist
Callout
Филтър подаван въздух към помещения F7 или активен въглен (смяна 1-2 пъти годишно)

bgdist
Callout
Филтър засмукван въздух от помещения (смяна 1-2 пъти годишно) 

bgdist
Callout
VOC сензор за следене качеството на въздуха вътре в дома, при нужда, включва по-бързо проветряване.

bgdist
Callout
VOC сензор за следене качеството на въздуха отвън, преди да влезне вътре в дома, при замърсяване от вън, намалява или спира работата на рекуператора временно, докато засече чист въздух. Това се случва при извънредно големи стойности на замърсяването на външния въздух. 



С отговорно отношение към 
енергията и околната среда 

Оставаме верни на нашето мото 
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