
1

Életünk nagy részét zárt terekben tölt-
jük, otthon és a munkahelyen is. A zárt
tereket szellőztetni kell a komfort és az
egészség megtartásához. A szokásos
ablaknyitás rendszertelen, kiszámítha-
tatlan, így nem megfelelő megoldás a
jó szellőztetésre.

A ventilátoros elszívás biztosan, akár
automatikus üzemben is képes a kellő
légcseréről gondoskodni. Az elszállí-
tott vízpára, és CO2 nem okoz többé
penészesedést, fejfájást.

Az elszívó ventilátorok legkorszerűbb
képviselője a Helios ELS típus, amely
radiális járókerekével, légtömör vissza-
csapójával és beépített szűrőjével akár
többlakásos épületekben, közös fel-
szálló vezetéken is teljes biztonsággal
képes üzemelni, bármilyen zavaró
hatás (szélhatás, egyszerre üzemelés,
hosszú kifúvó ág) ellenében.

A számos kiemelkedő és exkluzív tulaj-
donságai miatt az ELS ventilátor a
No.1 választás az elszívásos lakásszel-
lőztetésben.

SLE
V E N T I L Á T O R O K
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Akadálymentes és automatikus.
Az ELS-VP jelenlét-érzékelős típu-
sok a helyiségbe lépéskor önmű-
ködően elindítják a szellőztetést.
Optimális megoldás közösségi
helyek, irodák, kórházak toalettjei-
nek szellőztetés vezérlésére.

Intelligens páraérzékelés.
Az ELS-VF típusok a páraváltozás
sebességét is érzékelik, így előbb
bekapcsolva, hamarabb kiszellőz-
tetnek.

Határtalan rugalmasság.
A ventilátorok és házak szabadon
kombinálhatók. A házak között
falra szerelhető, süllyeszetett,
felső, hátsó kifúvású, két helyisé-
get elszívó, jobbra és balra csatla-
kozó típusok is találhatók.

Egyedülálló.
Kizárólag az ELS rendelkezik
szűrőelpiszkolódás jelzővel. Az
alkalmazott tartós szűrő takaré-
kos, mert többször használható
és akár mosogatógépben is tisz-
títható.

A Helios ELS.
Csendes. Erős. Keskeny. Szép.

ELS_4o_2015_v2:ELS_uS_hun_korr1.qxd 2015.04.08. 8:40 Oldal 2



<#>

Intelligens elektronika.
Sokoldalú vezérlési lehetőségek,
késleltetés, időzített üzem, pára-
érzékelés, jelenlétérzékelés. Az
elektronika vízsugár ellen védett,
elektromos gyorscsatlakozóval
szerelt.

Energiatakarékos.
Zajellenőrzött, hosszú élettarta-
mú golyóscsapágyazással. 40
000 üzemórát meghaladó élet-
tartam, tetszőleges helyzetben
felszerelhető. Karbantartás men-
tes, zárt kivitel.

Ügyes.
A 90°-ban forgatható légtömör
visszacsapószelep lehetővé
teszi a ház elforgatva történő
beépítését, így a szűk sarkokba
is felszerelhető.

Optimális megoldás.
Több mint 20 féle ELS ventilátor-
egység egyetlen mozdulattal beé-
píthető bármelyik ventilátorházba
a villamos csatlakoztatást is létre-
hozva.
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VENTILÁTOROK
A szagtalan WC-k titka:
a szagokat onnan eltávolítani ahol keletkeznek.
WC-csésze elszívás ELS segítségével

Az ELS-WCS-nek hála a kellemetlen
szag a WC-k környékén már a múlté.
A csatlakozó készlet segítségével az
elszívás közvetlenül onnan viszi el a
szagokat, ahol keletkeznek. Az ELS-
WCS készlet összeköti az ELS elszí-
vó ventilátort a WC-vel.

Bármilyen fajta WC típushoz használ-
ható, a legtöbb modern előfalas sze-
relvények már előre kialakított elszí-
vási csatlakozóval ellátottak. Az elszí-
vás történhet a WC tartályból vagy az
öblítőcső leágazásából is, így a
hagyományos WC tartályos rendsze-
rekhez is alkalmazható.

Rugalmas beépíthetőség
Az ELS-WCS az univerzális ELS-GU
és -GUBA házakhoz jobbról, balról,
és alulról is csatlakozhat. A kifúvás is
tetszés szerint variálható marad,
lehet oldalt, fent vagy hátrafelé.

Különösen ajánlott

fürdőszobában lévő

toalettek esetén!
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