GEALAN-CAiRE®
Sisteme de ventilație pentru viață

Mediul de
viață optim

EFICIENT VENTILAT
CHIAR ȘI ÎN ABSENȚA
DUMNEAVOASTRĂ

INSTALATE CU
PRICEPERE CU AJUTORUL
UNEI TEHNOLOGII
INTELIGENTE

UMIDITATE
ECHILIBRATĂ ÎN
ÎNCĂPERE

AER ȘI OXIGEN PENTRU
STAREA DUMNEAVOASTRĂ
DE BINE

Aerul înseamnă viață. GEALAN CAiRE® oferă
cea mai sănătoasă soluție pentru orice tip de
construcție. Aceasta este tehnologia completă
pentru orice spațiu de locuit optim.

ENERGIA TERMICĂ
NU SE PIERDE

GEALAN-CAiRE® – Aerisire eficientă
Noua familie de sisteme GEALAN-CAiRE® (Controlled Air REgulation)
reprezintă o nouă generație de soluții de ventilație care vă face să vă simțiți
independenți, fără a mai fi nevoie să vă faceți griji constant pentru ventilația
regulată din interiorul casei. Astfel, vă veți putea bucura de aer proaspăt în
spațiul privat, dar și la locul de muncă, fără a mai deschide și închide constant ferestrele. GEALAN-CAiRE® a fost gândit pentru toate spațiile de locuit,
cât și pentru proiectele de construcții la scară largă și sectorul de renovare.

Pentru a respira aer sănătos
Din punct de vedere al conservării energiei, calitatea
clădirilor și a ferestrelor din sectorul renovărilor crește
constant. Dar ce înseamnă asta pentru oameni?
Calitatea clădirilor și a ferestrelor în sectorul renovărilor din punct de vedere al conservării energiei crește
și crește. Spațiul de locuit, pe de altă parte, este mai
scump, prin urmare mai mic. Astfel, aerisirea devine
un factor important pentru starea de bine.

VENTILAȚIE
CORESPUNZĂTOARE
1. Pentru bunăstarea dumneavoastră
Scopul este să respirați un aer curat, bogat
în oxigen, pentru a vă proteja împotriva
durerilor de cap, dar și pentru a vă concentra
mai bine. Acest lucru ar trebui să fie posibil în
cazul sistemelor active și pasive, chiar și fără
deschiderea ferestrelor.
2. Umiditate echilibrată
În utilizarea normală a apartamentului, ar
trebui să fie posibilă o ventilație cu emisii
scăzute, care să prevină poluarea mediului,
apariția mucegaiului și pătrunderea insectelor.
3. Economisirea energiei
Atât în timpul iernii, cât și în timpul verii, sistemele de ventilație au în vedere conservarea
energiei, pentru ca aceasta să nu fie irosită.

GEALAN-CAiRE® smart

GEALAN-CAiRE® MIKrovent 60

Acest sistem activ cu recuperare de căldură pentru ventilarea descentralizată a clădirilor noi și existente se potrivește
armonios cu aspectul ferestrelor. Senzorii integrați pentru
temperatură și umiditate asigură un climat interior optim.
Este posibil și controlul simplu prin conexiunea Wi-Fi.

Un singur aparat de acest tip de ventilație activă permite un debit de aer de până la 60 de metri cubi pe
oră și o recuperare de căldură de cel puțin 95%. Este
perfect pentru apartamentele din centrul orașului.

GEALAN-CAiRE® flex

GEALAN-CAiRE® MIKrovent 120

Aproape neobservabil, sistemul pasiv se adaptează la
mediul dumneavoastră și oferă echilibru în schimbul
de aer. Datorită tehnologiei sale compacte și precise,
un număr mare de ventilatoare pentru ferestre poate
fi integrat fără probleme în fereastră, dacă este necesar.

Un singur aparat de acest tip de ventilație activă
creează un debit de aer de până la 120 de metri cubi
pe oră și o recuperare a căldurii de până la 90%.
Este cel mai potrivit pentru apartamente mari de
mansardă și spații publice.

DISPONIBILE ÎN VIITORUL APROPIAT
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