
LAKÁSSZELLŐZTETÉS-
TERMÉKVÁLASZTÉK



Álmennyezet felett elhelyezhető, csökkentett 
magassági mérettel rendelkező készülék 
magas termikus és páravisszanyerési hatásfokkal. 
Nincs szükség kondenzáció elvezetésre
Multifunkciós szabályzó egység, LCD kijelzővel, 
automata bypass funkcióval, G4 szűrőkkel. 

Falra szerelhető, függőleges elrendezésű készülék 
magas termikus hatásfokkal.
G4-es vagy F7-es szűrőkkel. 
Elérhető változatok:
QR550 MBP: többsebességes kivitel, manuális bypass 
funkcióval.
QR550 ABP: multifunkciós szabályzó egység, LCD 
kijelzővel, automata bypass funkcióval.

Falra szerelhető, függőleges elrendezésű készülék 
magas termikus hatásfokkal. 
G4-es vagy F7-es szűrőkkel.
Elérhető változatok:
QR400 MBP: többsebességes kivitel, 
manuális bypass funkcióval.
QR400 ABP: multifunkciós szabályzó egység, 
LCD kijelzővel, automata bypass funkcióval.

Falra szerelhető vagy szekrénybe építhető, kompakt 
méretű készülék magas termikus hatásfokkal. 
G4 szűrőkkel.
Elérhető változatok:
QR350 MBP: többsebességes kivitel, 
manuális bypass funkcióval.
QR350 ABP: multifunkciós szabályzó egység, LCD 
kijelzővel, automata bypass funkcióval.
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Quantum AX
Többsebességes axiális elszívó ventilátor 
Ø100 mm-es csatlakozási mérettel. Szakaszos vagy 
folyamatos üzemeltetésre alkalmas, 
rendkívül energiatakarékos módon, akár 
0,09 W/l/s érték mellett (BRE teszt alapján). 
Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, 
páraérzékelős, folyamatos üzemre tervezett.

Quantum HR
Egyhelyiséges szellőztető készülék 
váltott üzemű elszívás és légbevezetés funkcióval, 
kerámia hővisszanyerő központi egységgel.
Elérhető méretek: Ø100 mm, Ø150 mm.

QR100 M
Falra szerelhető egyhelyiséges hővisszanyerős 
készülék nagyobb helyiségek, nappalik, irodák, 
várótermek, stb. energiatakarékos szellőztetésére. 
Többsebességes kivitel, G4-es szűrőkkel (F7-es 
szűrőkkel is rendelhető).

QR180
Álmennyezet felett elhelyezhető, csökkentett 
magassági mérettel rendelkező készülék magas 
termikus hatásfokkal. G4 szűrőkkel.
Elérhető változatok:
QR180 MBP: többsebességes kivitel, manuális bypass 
funkcióval. 
QR180 ABP: multifunkciós szabályzó egység, 
LCD kijelzővel, automata bypass funkcióval.

QR350

QR550

QR350 E
Falra szerelhető vagy szekrénybe építhető, 
kompakt méretű készülék 
magas termikus és páravisszanyerési hatásfokkal. 
Nincs szükség kondenzáció elvezetésre
Multifunkciós szabályzó egység, LCD kijelzővel, 
automata bypass funkcióval, G4 szűrőkkel. 

QR590 E
Falra szerelhető készülék 
magas termikus és páravisszanyerési hatásfokkal. 
Nincs szükség kondenzáció elvezetésre
Multifunkciós szabályzó egység, LCD kijelzővel, 
automata bypass funkcióval, G4-es vagy F7-es 
szűrőkkel.

QBX
Padlástéren, állmennyezet felett vagy akár padló 
alatt, vízszintesen és függőlegesen egyaránt 
elhelyezhető csőkőzbe illeszthető radiális ventilátor.
Elérhető méretek: 
Ø100 mm, Ø125 mm és Ø150 mm.
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QR230 E

QCmev
Folyamatos működésre alkalmas elszívó 
ventilátor, alacsony zajszintű szellőztetőrendszer 
kialakításához.
Rendkívül energiatakarékos szellőztetés, 
akár 0,17 W/l/s érték mellett (BRE teszt alapján). 
Páraszabályozott változatban is elérhető.

QR400

QR200
Álmennyezet felett elhelyezhető, csökkentett 
magassági mérettel rendelkező készülék magas 
termikus hatásfokkal. 
G4 szűrőkkel.
Elérhető változatok:
QR200 M: többsebességes kivitel
QR200 A: multifunkciós szabályzó egység, LCD 
kijelzővel.
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PERIFÉRIÁK / LEVEGŐELOSZTÓ RENDSZERELEMEK

PLENUM VÉGELEMEK 
Elszívásra vagy befúvásra alkalmas, védőráccsal 
szerelt végelem.
Beépített záróeleme szabályozható légáramlást 
biztosít a rendszer által megkövetelt 
légmennyiségtől függően. 

RÁCSOK ÉS DIFFÚZOROK
Beltéren, falsíkban vagy mennyezeten 
elhelyezhető légtechnikai elemek.
Egyes modellek szabályozható kivitelűek a 
rendszer által megkövetelt légmennyiségtől 
függően.

CSÖVEK ÉS LEVEGŐOSZTÓ ELEMEK
Egyszerűen és sokoldalúan felhasználható, 
antibakteriális és antisztatikus légtechnikai cső.
A  PLENUM osztó elemek zajcsökkentett kivitelben 
elérhetőek. 

Multifunkcionális szabályzó egység LCD kijelzővel QR 
hővisszanyerős szellőztető készülékekhez, falra 
szelehető kivitelben.
A könnyen áttekinthető menürendszer lehetővé 
teszi a különböző, felhasználó által beállítható 
üzemmódok vagy a gyári üzemmód közötti váltást, 
teljesítményszabályozást, éjszakai üzemmód 
beállítását, stb. Visszajelzést ad szűrők állapotára 
és az eltelt üzemórákra vonatkozóan. 
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SZABÁLYZÓ ÉS ÉRZÉKELŐ ELEMEK
A szabályzó elemek széles választéka lehetővé 
teszi a szellőztetni kívánt helységek megfelelő 
szellőztetését a légáramlat mennyiségének 
változtatásával. Ezzel együtt a szellőztetés 
zajszintje is csökkenthető. 
Az egészséges élettér kialakítása érdekében 
a szellőztetett helység levegőminősége a 
megfelelő szinten tartható az az érékelő elemek 
segítségével. A kézi vezérlés mellett lehetőség 
van páraérzékelővel, mozgásérzékelővel vagy CO2 
érzékelővel történő szabályozásra is.
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HÁZTARTÁSI SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK

Quasar
Csendes és nagyteljesítményű, félaxiál-félradiál 
ventilátor, Ø100 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba és mennyezetbe egyaránt építhető.
Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, 
páraérzékelős és 2 sebességes kivitel.

QD
Design előlappal rendelkező axiális ventilátor, 
Ø100, 120 és 150 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba, mennyezetbe vagy ablakba építhető. 
Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, 
páraérzékelős és húzókapcsolós kivitel.

QS
Hagyományos előlappal rendelkező axiális 
ventilátor, 
Ø100, 120 és 150 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba, mennyezetbe vagy ablakba építhető. 
Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, 
páraérzékelős és húzókapcsolós kivitel.

QA
Automata előlappal rendelkező axiális ventilátor, 
Ø100, 120 és 150 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba, mennyezetbe vagy ablakba építhető. 
Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, 
páraérzékelős és húzókapcsolós kivitel.

QB
Kisméretű, axiális ventilátor, 
Ø100 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba és mennyezetbe egyaránt építhető.
Elérhető változatok: standard és utószellőztetős 
kivitel.

QIN
Csőbe helyezhető axiális ventilátor, 
Ø100, 120 és 150 mm-es csatlakozási mérettel.
Elérhető változatok: standard és utószellőztetős kivitel.

QX
Nagyteljesítményű, radiális ventilátor, design előlappal, 
Ø80 vagy Ø100 mm-es csatlakozási mérettel.
Falsíkba és mennyezetbe egyaránt építhető, akár 
süllyesztett módon is.
Elérhető változatok: standard, utószellőztetős, páraérzékelős 
és húzókapcsiolós kivitel.

QMF
Csőközbe építhető, kompakt méretű félaxiál-félradiál 
ventilátor, 
Ø100, 120 és 150 mm-es csatlakozási mérettel.
Elérhető változatok: standard és utószellőztetős 
kivitel.
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OLASZ DESIGN, TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS importőr:

Multikomplex Budapest Kft., 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27. - Tel: +36 1 420 73 83 - www.ventilatorok.hu - info@ventilatorok.hu


