CENNIK 2019
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA – URZĄDZENIA I AKCESORIA

TITANIUM

400

Nowoczesna, wysokowydajna centrala wentylacyjna.
Łatwa możliwość podpięcia przedowów wentylacyjnych
w pionie, poziomie oraz układzie mieszanym (regulacja
kolanami 45˚). Zalecana dla powierzchni >100 - 140 m2.

8 450,-

Wentylatory promieniowe EC, wymienniki krzyżowoprzeciwprądowe z lamelami PP.

REKUPERATORY

600

Nowoczesna, wysokowydajna centrala wentylacyjna.
Łatwa możliwość podpięcia przedowów wentylacyjnych
w pionie, poziomie oraz układzie mieszanym (regulacja
kolanami 45˚). Zalecana dla powierzchni do 180 m2.

9 400,-

Wentylatory promieniowe EC, wymienniki krzyżowoprzeciwprądowe z lamelami PP.
SILVERA

200

Mały, cichy, nowoczesny rekuperator o wydajności
nominalnej 200 m3/h przeznaczony do mieszkań i
małych domów o powierzchni ok. 80m2.

7 850,-

Wentylatory promieniowe EC w nowoczesnej obudowie
ślimakowej, wymienniki krzyżowo-przeciwprądowe z
lamelami PP.
300

Mały, cichy, nowoczesny rekuperator o wydajności
nominalnej 300 m3/h przeznaczony do dużych mieszkań
i małych domów o powierzchni ok. 100m2.

7 990,-

Wentylatory promieniowe EC w nowoczesnej obudowie
ślimakowej, wymienniki krzyżowo-przeciwprądowe z
lamelami PP.

PANELE REGULACYJNE

NanoAir

Basic

W pełni funkcjonalny, prosty, mały panel regulacyjny z
wyświetlaczem monochromatycznym i dotykowymi
przyciskami.

295,-

Standard

Dotykowy panel regulacyjny z kolorowym
wyświetlaczem i dużymi możliwościami operatorskimi
zarówno dla użytkownika jak i dla instalatora oraz
serwisanta.

595,-

BOE jest marką Procogaz HVAC Sp. z o.o.
www.boe-polska.pl
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ecoNET

Moduł komunikacji internetowej. W zestawie kabel
połączeniowy ecoLINK oraz zasilacz.

595,-

Dla serii

Filtr G3T
(nawiew)

Filtr wstępny klasy G3 w formie włókniny na ramce.

19,-

Filtr M5T
(nawiew)

Filtr kasetowy klasy M5

61,-

Filtr G4T
(wywiew)

Filtr kasetowy klasy G4

51,-

F-Set
Titanium

Zestaw filtrów do rekuperatora serii Titanium

132,-

Filtr G3S
(nawiew)

Filtr wstępny klasy G3 w formie włókniny na ramce.

19,-

Filtr M5S
(nawiew)

Filtr kasetowy klasy M5

96,-

Filtr G4S
(wywiew)

Filtr kasetowy klasy G4

67,-

F-Set

Zestaw filtrów do rekuperatora serii Silvera

181,-

Przetworniki
ciśnienia

Komplet przetworników ciśnienia do precyzyjnego
doboru wydajności centrali względem np. zabrudzenia
filtrów (algorytm stałego ciśnienia bądź stałego
przepływu). Zastosowanie przetworników poprawia
efektywność i energooszczędność urządzenia.

390,-

Listwy
montażu
naściennego

Zestaw umożliwiający łatwe zawieszenie rekuperatora
na ścianie.

99,-

WibroStop

Zestaw specjalnych, regulowanych nóżek do centrali,
które wpływają na eliminację wibracji w budynkach
szczególnie podatych na przenoszenie drgań.

99,-

MODUŁY

Internetowy

WKŁADY FILTRACYJNE

Titanium

Dla serii
Silvera

Silvera

AKCESORIA

Uniwersalne

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Rekuperatory BOE w całości montowane są w
Polsce a podzespoły pochodzą wyłącznie z krajów
Unii Europejskiej.

BOE jest marką Procogaz HVAC Sp. z o.o.
www.boe-polska.pl
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