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REKUPERATORY EKOZEFIR
Rekuperatory Ekozefir montowane są zarówno w pomiesz-
czeniach użyteczności publicznej jak i  mieszkaniowej, 
w  domkach jednorodzinnych i budownictwie pasywnym, 
a także w obiektach rekreacyjno-sportowych, halach 
przemysłowych, basenach itp. Urządzenia Ekozefir 
znakomicie dopasowują się do indywidualnych potrzeb 
przyszłego użytkownika – centrale nadają się do montażu, 
zarówno na podłodze jak i na ścianie, w stropie podwieszanym 
lub w przestrzeni niskiego poddasza.
W centralach Ekozefir stosuje się wysokosprawne, aluminiowe 
wymienniki ciepła HEATEX, dzięki którym uzyskano bardzo 
wysokie sprawności ciepła do 95%. 
Specjalnie zaprojektowana obudowa naszych central 
umożliwia nie tylko izolację termiczną, ale również tłumienie 
dźwięku i paraizolację.

Firma Ekoklimax-Projekt powstała 
w 1992. Zajmujemy się produkcją 
central wentylacyjnych z odzyskiem 
ciepła Ekozefir o wydajności 
od 200 do 25000 m3/h w różnych 
konfiguracjach wykonania. 

Ekoklimax-Projekt Sp. J. 

tel. 52/ 321 24 53
tel. kom. 693 030 586
fax 52/ 349 51 35 w.15

biuro@ekozefir.pl

www.ekozefir.pl

STEROWNIKI EKOTOUCH
Sterownik Ekotouch jest zaawansowanym sterownikiem grupowym. Posiada szereg 
funkcji, które umożliwiają płynną i przejrzystą obsługę. Prosty interface możesz 
kontrolować za pomocą kolorowego ekranu dotykowego.  Wszystkie parametry 
central przedstawione są w nim w czytelnej formie z łatwym do nich dostępem. 
Umożliwia on pełną kontrolę nad 1 do 8 central jednocześnie. Dzięki własnemu 
zegarowi wzbogaca centrale standard o  programowanie czasowe umożliwiające 
zmianę parametrów pracy centrali aż w  10 punktach czasowych w ciągu doby, 
indywidualnie dla każdego z siedmiu dni tygodnia.

technologia = ekologia
Innowacyjne rozwiązania stosowane przy produkcji central wentylacyjnych 
Ekozefir dają możliwość kreowania central ekologicznych, zużywających mniej 
energii i zachowujących przy tym wysokie parametry funkcjonalności. Dzięki temu 
rekuperatory Ekozefir nadają się do budownictwa energooszczędnego, a także do 
domów pasywnych. Ekozefir stawia na ekologię – recykling odpadów powstałych 
w wyniku produkcji przyczynia się do ochrony środowiska. 

„Radicalna” zmiana!
Wszystkie centrale Ekozefir 
posiadają najwyższej klasy 
wentylatory firmy ebmpapst, 
a większość z nich wyposażona 
jest w superenergooszczędne wentylatory z silnikami 
elektronicznie komutowanymi (EC), z dopracowanymi 
do perfekcji wirnikami z serii RadiCal.  Pracują one cicho 
w pełnym zakresie obrotów. Elektroniczna komutacja 
pozwala przede wszystkim na płynną regulację obrotów nie 
powodując przy tym dodatkowych  strat energii. Silniki EC 
są najbardziej sprawnymi silnikami dostępnymi obecnie na 
rynku (nawet powyżej 90% sprawności).  
Wentylatory Radical z silnikami EC zapewniają:
- Energooszczędność – większa sprawność silników EC
- Cicha praca – poziom hałasu niższy nawet o 3dB – dzięki 

innowacyjnemu kształtowi i lepszej aerodynamice
- Niezawodność – wieloletnie doświadczenie, najnowsze 

rozwiązania.
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