activPilot Comfort PADK
Bezpečnostní okenní kování pro zdravé klima.

Vydýchaný vzduch

Čerstvý vzduch

Nový rozměr zdravého klimatu v místnosti.
Také u Vás doma.

Křídlo:

Uzavřeno

Vyklopeno

Celoobvodově odsazeno

Otevřeno

Zdravé klima pro celou rodinu.

Energeticky úsporné větrání.

Obzvláště v koupelnách, kuchyních a ložnicích

Během studených měsíců roku je přísun čer-

se vytváří nadměrně vlhký vzduch, který je

stvého vzduchu do místnosti energeticky a

nutné pravidelně odvětrávat. V opačném pří-

tím i finančně velmi nákladný. Pouze dosud -

padě dochází ke tvorbě spór a plísní, které po-

activPilot Comfort PADK i zde nabízí zcela

škozují nejen samotnou stavbu, ale především

zřejmé a měřitelné výhody. Celoobvodově

lidské zdraví. Ideálním řešením tohoto problé-

odsazené křídlo přivádí čerstvý vzduch nená-

v poloze celoobvodového odsazení

mu je kování activPilot Comfort PADK umož-

razově, mnohem rovnoměrněji a pomaleji.

+ Systém vhodný pro bezpečná okna

ňující neustálé a efektivní větrání místnosti při

Tím dochází k mnohem menším tepelným

ve třídě odolnosti do stupně RC2

zachování vysoké zabezpečení proti vloupání i

ztrátám a tím i k finančně méně náročnému

v poloze celoobvodového odsazení křídla.

vytápění místnosti (viz. graf).

Winkhaus Plus

+ Bezpečnostní prvky Winkhaus
z vysoce kvalitní oceli
+ Zvýšená ochrana proti vloupání i

+ Již žádný průvan a žádné
nebezpečí nárazu křídla do rámu

Teplota v místnosti

FT CD 0213 Tisk č. 999 000 106 Výrobce si vyhrazuje právo technických změn.

20 °C
Celoobvodové (paralelní) větrání

19 °C

Větrání ve vyklopené poloze
Silnější ochlazení místnosti

18 °C
2,5 Min.

5 Min.

7,5 Min.

10 Min.

Zertifiziert
Takto Vám activPilot Comfort PADK pomáhá šetřit energii:
Při standardním způsobu větrání pomocí vyklopeného křídla (venkovní teplota: 0 °C) se již
po 10 minutách sníží teplota vzduchu v místnosti o cca. 2 °C, u paralelně odsazeného křídla jen o 0,5 °C!
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