


Energooszczędne
Dopracowana do perfekcji 

konstrukcja oraz innowacyjne 
rozwiązania zapewniaja 

najwyższą wydajność w parze 
z niskim zużyciem energii. 

Wysokosprawny wymiennik ciepła 

Wymiennik z tworzywa PET gwarantuje 
wysoką szczelność dzięki najnowszej 
technologii składania płyt, niewielkie 
spadki ciśnienia oraz niską podatność 
na osadzanie zanieczyszczeń.

Wentylatory z najwyższej półki 
Centrale HomeLine wyposażamy 
w wentylatory firmy ebmpapst z 
nowoczesnymi silnikami EC serii 
RadiCal.

Ciche
Wytłumienie podzespołów 

pozwala na uzyskanie 
maksymalnego komfortu 

użytkowania zarówno 
w dużych jak i małych 

instalacjach domowych. 

Kompaktowe
Dzięki niewielkim gabarytom 
w stosunku do wydajności 
doskonale nadają się do 

montażu w trudno dostepnych 
miejscach, zachowując 

funkcjonalność i estetykę.

Niezawodne 
Starannie wyselekcjonowane 

komponenty central 
HomeLine oraz dbałość o 
każdy szczegół konstrukcji 

owocują najdłuższym czasem 
eksploatacji.
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3 modele

w 4 wersjach wyposażenia 

o wydajnościach

RP-UPE

500 m3/h400 m3/h 600 m3/h

Wyposażenie Basic Comfort ComfortPlus E ComfortPlus W

Wydajności nominalne (m3/h) 400 / 500 / 600 400 / 500 / 600 400 / 500 / 600 400 / 500 / 600

Sterownik MiniMax+ Digital Digital Digital

Wysokosprawny wymiennik 
przeciwprądowy PET
Szczelne, wbudowane obejście 
wymiennika Ręczne Automatyczne Automatyczne Automatyczne

Nagrzewnica wstępna elektryczna

Nagrzewnica wtórna elektryczna - - -

Wymiennik wodny jako nagrzewnica 
lub chłodnica - - -

Klasa energetyczna*

Cena urządzenia (ceny netto w PLN) 7510 / 7980 / 8750 9410 / 9880 / 10650 9930 / 10400 / 11170 10610 / 11080 / 11850

MiniMax+
(dla wersji Basic)

Proste sterowanie wbudowane pomiędzy króćcami 
umożliwia płynną regulację wydajności oraz proporcji 

nawiewu do wywiewu. Możliwość podłączenia 
dodatkowych elementów poprzez wtyczkę typu Jack.
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Digital
(dla wersji Comfort / ComfortPlus E/W)

Sterownik wyposażony w wyświetlacz graficzny, większą 
liczbę czujników. Pozwala automatycznie zarządzać klimatem, 

niezależnie nawiewem i wywiewem, zawiera programator 
czasowy oraz wejścia zewnętrznych sygnałów sterujących.

* Klasa energetyczna  dla RP-400-UPE przy zastosowaniu minimum 2 czujników: wilgotności / CO2 / jakości powietrza (VOC). Klasa energetyczna  dla RP-600-UPE w wersji Basic. 
   Dla wszystkich pozostałych klasa energetyczna . 



VOCTemperatury

Dodatkowe, przewodowe czujniki 
temperatury umożliwiają precyzyjny 

pomiar warunków cieplnych.

Umożliwiają dokładny pomiar 
wilgotności. Pomiar obejmuje pełen 

zakres od 0 do 100%.

VOCWilgotności

Po osiągnięciu niebezpiecznego 
stężenia gazów powoduje 
zwiększenie wydajności.

VOCTlenku i dwutlenku węgla

Po wykryciu gazów i oparów takich 
jak dym tytoniowy, zapachy farb, 

klejów zwiększa wydajność.

VOC Jakości powietrza

Skontaktuj się z nami
Bydgoszcz: +48 693 030 129, Kraków: +48 12 292 28 98, Lublin: +48 81 475 87 10, 
Łódź: +48 42 684 23 90, Olsztyn: +48 693 350 652, Poznań: +48 797 355 492, 
Sosnowiec: +48 32 745 41 25, Warszawa: +48 601 397 784,   Wrocław: +48 721 464 722   

Czujniki dodatkowe

Sterownik Ekozefir Mobile
Mobilne sterowanie w chmurze Ekozefir Cloud umożliwia 

kontrolę klimatu...

z pracy, gdziekolwiek jesteś!z wakacji,

Sterownik naścienny Ekotouch
Zaawansowany, indywidualny lub grupowy sterownik

pozwalający w prosty sposób na intuicyjne sterowanie klimatem.

Intuicyjny interfejs Nowoczesny design Obsługa wielu central

biuro@ekozefir.pl www.ekozefir.pl /Ekozefir

Nowe sterowniki dodatkowe


