EGLO
KATTOTUULETTIMET

Pitkäikäiset moottorit

Huone tuntuu
jopa 8 °C
viileämmältä

Korkealaatuiset ja
tehokkaat tuotteet

Räätälöitävissä
olevat
ominaisuudet

Kattotuulettimilla
säästät energiaa

MIKSI VALITA
EGLOTUULETTIMET?
Edulliset käyttökustannukset

Jopa 10% säästö
energialaskuista talvella
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Erittäin hiljainen
käyttöääni

Laaja valikoima eri
kokoisia tuulettimia

Energiansäästöt
EGLO-tuulettimet ovat enemmän kuin vain hyvännäköisiä, ne ovat ympäristöystävällinen tapa
säästää rahaa ja energiaa joka päivä!
Yhdessä nykyisen ilmastointilaitteesi kanssa voit säästää sekä ympäristöä että lompakkoasi.

Edulliset käyttökustannukset

35-60W*

60W*

2000W*

* Tyypillinen energiankulutus tunnissa

Säästä energiaa kattotuulettimilla

40%
Energiansäästö
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Miellyttävää säästöä
Vaikka kattotuuletin ei varsinaisesti laske huonelämpötilaa, tuulettimet synnyttävät alaspäin
suuntautuvan ilmavirran, joka voi saada huoneen lämpötilan tuntumaan jopa 8 °C viileämmältä.
Kattotuulettimien avulla voit nostaa ilmastointilaitteen lämpötilaa jopa 2,2 °C, jolloin säästät
energiaa ja jäähdytyskustannuksia. Lämpötilan nostosta huolimatta huoneilma tuntuu
viileämmältä.
Talviaikaan kattotuuletinta kannattaa käyttää käänteisesti pyörivänä, jolloin tuuletin vetää
lämpimän ilman varovasti alas kattotasosta ja tasapainottaa huoneen lämpötilaa. Tämä tarkoittaa
sitä, että voit laskea huoneen lämpötilaa ilman, että huoneilma tuntuu viileämmältä. Säästät
energiaa ja lämmityskustannuksia jopa 10%. *

Huoneilma tuntuu jopa 8 °C viileämmältä

10%
Energiansäästö

Jopa 10% säästö energialaskuista talvella
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Luotettavuus
Kaikki EGLO-moottorit on valmistettu vain korkealaatuisimmista materiaaleista ja
komponenteista, mikä takaa luotettavan toiminnan joka päivä, vuosikausia.

Pitkäikäiset moottorit

•
•
•
•

Energiankulutus jopa 70 % pienempi
Kevyt ja helppo asentaa
5-6 nopeutta, kaukosäädin
Lisäominaisuuksina esim. ajastin

Erittäin hiljainen käyttöääni

Ihanteellinen makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja toimistoihin
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Laatu
EGLO:n vaativa sisäinen testaus ja laadunvalvonta takaavat luotettavan laadun
ja erinomaisen suorituskyvyn.

Korkea laatu, tehokkaat tuotteet

Energiatiedot

VAIHDE
5
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max. W

m3 / h

m3 / h / W

30,5

9.864

323,41

ENERGIANSÄÄSTÖ

SUORITUSKYKY

ILMAVIRRAN TEHOKKUUS

Virrankulutus - W
Pienempitehoiset
tuulettimet säästävät
enemmän energiaa.

Ilmavirta - m3/h
Tehokkaampi tuuletin,
suurempi ilmavirta

Tehokkuus - m3 / W
Korkeamman
ilmavirtaustehokkuuden
puhaltimet siirtävät
enemmän ilmaa per watti.
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Merkitsevät mitat
Sopivan kokoinen tuuletin huoneen kokoon nähden on energiatehokas ja tasapainossa niin
tehokkuudeltaan kuin sisustuksen kannalta.
Hieman suuremman tuulettimen valinnalla saavutetaan sama ilmavirta pienemmällä
nopeudella, jolloin tuulettimen toiminta on vielä hiljaisempaa ja energiatehokkaampaa.
Mittaa huoneesi ja valitse tuulettimesi koko taulukosta. Erittäin suuriin huoneisiin
suosittelemme useita tuulettimia. Tämä on erittäin tehokas vaihtoehto.

Sopivan kokoinen tuuletin joka huoneeseen

Huoneen koko
(m2)

Tuulettimen koko

Tuulettimen koko
(cm)

< 7 m2

27” – 35”

70 cm – 90 cm

7 m2 – 13 m2

35” – 39”

90 cm – 100 cm

13 m2 – 20 m2

39” – 44”

100 cm – 112 cm

20 m2 – 27 m2

44” – 53”

112 cm – 137 cm

27 m2 – 34 m2

> 53”

>137 cm
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