
SmartFan
... čerstvý vzduch vďaka domácej ventilácii



Skvelý pocit z domova 
Čerstvý vzduch je dôležitý pre zdravý život

 Ľahké dýchanie
 Zdravý život
 Dobrý spánok

Človek denne spotrebuje okolo 18 000 litrov vzduchu. Priemerne strávime v 
uzavretých priestoroch až 90 % času za deň, z čoho 60 % doma – to je dosť dobrý 
dôvod na to mať doma dostatok čerstvého vzduchu.

Čistý čerstvý vzduch, jeho vlhkosť, svetlo, hluk, pachy, ako aj teplota sú faktory, 
ktoré určujú, či sa doma cítime dobre.



Zdravý vzduch pre lepší život
Šetríme energiu vďaka lacnejšiemu kúreniu

 Šetrenie energie
 ... a peňazí

Môžete to dosiahnuť vďaka vysoko efektívnemu , decentralizovanému 
ventilačnému systému s rekuperáciou. Tento systém je odporúčaný pre nízkoener-
getické domy, ako aj v rámci rekonštrukcií budov.

Potešte sa z príjemného dýchania čerstvého vzduchu aj bez častého otvárania 
okien.  Vďaka tomu ušetríte veľa energie a .... peňazí.



Spôsoby izolácie budov sú neustále zdokonaľované a účinne zabraňujú stratám tepla, 
avšak neumožňujú cirkuláciu vzduchu cez rôzne netesnosti v oknách a stenách. 
Vydýchaný, vlhký vzduch sa nemôže dostať von a čerstvý vzduch nevie nájsť cestu dnu.

Na zabezpečenie ideálneho vetrania obytných priestorov je potrebné vetrať cez okná 
každé dve hodiny minimálne po dobu 15-tich minút. Takže je zrejmé, že mať ideálne 
vetranie doma, nie je až také jednoduché. Pre ľudí , ktorí trávia väčšinu svojho času v 
práci, je vyvvetrať svoj dom značný problém.

Pravidelné otváranie okien v chladnom počasí spôsobuje veľké teplotné straty, čo je aj 
�nančne náročné. Je skvelé mať dobre izolovaný dom proti únikom tepla, ale z pohľadu 
zabezpečenia dobrého vetrania pravidelným otváraním okien, to nemá zmysel.

Moderné izolácie budov majú množstvo výhod
ale všeobecne bránia cirkulácii vzduchu.
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Dôsledky zlého vetrania
na vaše zdravie a rozpočet

Vlhkosť

Vysoká úroveň CO2

Prašnosť

Nepríjemné pachy

Časté otváranie okien  

rozvoj plesní a zhoršenie kvality vzduchu

bolesť hlavy a závrate

rozvoj alergií a astmy

 

zvýšené náklady na vykurovanie

nepohodlie a problémy s koncentráciou

 

 

V nevetranom prostredí sa zvyšuje koncentrácia neprí-
jemných pachov spôsobených rozpúšťadlami a inými 
chemickými látkami, ktoré sú vo farbách a náteroch stien, 
podlahy, nábytku a pod. Tie môžu spôsobovať nepríjemné 
zdravotné komplikácie. 

Nemecká asociácia Alergia a astma odhaduje, že až 30 % 
Nemcov trpí na alergie. Najväčším problémom sú prachové a 
peľové častice, ktoré pri štandardnom vetraní prichádzajú do 
interiéru vo veľkom množstve. Filtre v našom zariadení dokážu 
zachytiť až 90 % z nich a zároveň nezabraňujú plynulej výmene 
vzduchu.



Poškodenia budov spôsobené vlhkosťou
Plesne – ďakujem , neprosím!
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Animovaný diagram nájdete na stránke www.kotys.sk

AKO FUNGUJE DECENTRALIZOVANÁ DOMÁCA VENTILÁCIA?   

Nedostatočná cirkulácia vzduchu nespôsobuje iba zdravotné problémy, ale môže 
zapríčiniť aj poškodenie samotných budov.

Nedostatočná cirkulácia vzduchu spôsobuje zvýšenie jeho vlhkosti, čo vytvára 
vhodné podmienky pre šírenie plesní. Najviac napadnuté miesta sú tepelné 
mosty, priestor za nábytkom a podobne.

Ideálna vlhkosť vzduchu v interiéri by mala byť v rozmedzí  30 -  65 %.  Je to 
dôležité nie len pre príjemný pocit, ale aj pre predchádzanie vzniku plesní. 
Zabezpečiť takýto stav nie je pre SmartFan žiadny problém!

SmartFan je decentralizovaná domáca ventilácia, ktorá dosahuje efektivitu 
rekuperácie tepla v domácnosti až do úrovne 91 %, čo nakoniec ušetrí až do 50 % 
nákladov na vykurovanie a zároveň predchádza vzniku a šíreniu plesní.

Zohriaty vzduch z interiéru prechádza cez keramický výmenník 
tepla, ktorý sa tým zahreje.

Po 70-tich sekundách odsávania vzduchu z vnútra sa smer 
otáčania v axiálnom ventilátore zmení a začne nasávať čersvý 
vzduch do miestnosti z vonku.

Čerstvý vonkajší vzduch sa prechodom cez vyhriaty keramický 
výmenník tepla zahreje a vchádza do miestnosti.



 

Ventilačné jednotky SmartFan

Kontrolovaná domáca ventilácia
Majte svieži vzduch a zároveň ušetrite peniaze vďaka rekuperácii tepla

Kontrolovaná decentralizovaná domáca ventilácia SmartFan zabezpečí, že miestnosti 
budú veľmi dobre vetrané pri minimálnej spotrebe energie. Naproti tomu tradičné 
intenzívne vetranie spôsobuje výrazné tepelné straty, na náhradu ktorých je potrebné 
veľké množstvo energie, čo výrazne zvyšuje náklady na kúrenie.

Ventilačné jednotky SmartFan majú integrovaný keramický výmenník tepla. Ventilátor 
v jednotke zabezpečuje plynulý prívod čerstvého vzduchu. Centralizované vetracie 
systémy vyžadujú výrazné stavebné zásahy v budovách – často krát nemožné v 
bytových domoch, ako aj renovovaných starších budovách. Celkovo je montáž 
centralizovaných vetracích systémov náročná na montáž. Naproti tomu montáž 
decentralizovaného systému SmartFan je veľmi jednoduchá .



Ventilačná jednotka SmartFan
Je najmenšia, najtichšia a najefektívnejšia jednotka vo svojej triede.

Prachový �lter

EFEKTIVITA:

NEHLUČNOSŤ:

KOMPAKTNOSŤ:

 
DIZAJN: elegantné prevedenie krytov - vyčnieva iba 45 mm od steny

Vnútorný kryt
s tlmičom zvuku

Supertichý ventilátor
s ochrannou mriežkou a 

protivybračným tesnením

          naša technológia zabezpečuje optimálne prúdenie 
vzduchu s minimálnou spotrebou energie a maximálnym výkonom

   všetko čo potrebujete k montáži je otvor s priemer-
om 162 mm a stenu o hrúbke aspoň 320 mm (vrátane zateplenia)

náš tlmič zvuku excelentne minimalizuje hlučnosť
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Výhody 

SmartFan od getAir: 

 Žiadne ventilačné potrubia, rýchla a jednoduchá montáž

Perfektné odhlučnenie

 Úspora energie na kúrenie až do 50 %

 Úroveň rekuperácie tepla až do 91 %

 Vysoký ventilačný výkon a zároveň veľmi kompaktné

 Čerstvý čistý vzduch bez prachu a peľu

Vonkajší kryt
s tlmičom zvuku

Vysoko efektívny výmenník tepla 
s štruktúrou včelieho plástu pre 

účinné prúdenie vzduchu



SmartFan: zdokonalené prúdenie vzduchu a optimálne akustické vlastnosti
Vylepšené komponenty

TICHÝ CHOD: 
Nie oveľa hlasnejšie ako pád ihly na podlahu

 

ÚČINNOSŤ:  
Minimálna spotreba energie – 
Maximálny výkon

Novovyvinuté vonkajšie kryty revolučnou metódou 
usmerňujú prúdenie vzduchu tak, aby sa dosiahli 
optimálne vlastnosti. Kryty so zabudovanými krídelkami 
zabezpečujú optimálne prúdenie vzduchu. V kombinácii 
s vysoko efektívnym axiálnym ventilátorom je spotreba 
energie minimalizovaná  bez straty vysokého výkonu.

Tlmiče zvuku efektívne minimalizujú vonkajšie zvuky, 
ako aj zvuk motorčeka ventilátora i samotného prúdenia 
vzduchu. Usmerňovacie lopatky v krytoch optimálne 
usmernia prúd vzduchu, čím výrazne znížia hlučnosť.



DIZAJN:  
Malé rozmery

 

 

VEĽMI KOMPAKTNÉ: 
Inštalácia možná skoro v každom dome

 Jednotkám SmarFan stačí otvor s priemerom 162 mm v 
stenách minimálnej hrúbky 265 mm. Vďaka tomu sa 
technológia SmartFan radí medzi najmenšie ventilačné 
jednotky na dnešnom trhu.

SmartFan je dizajnovo najprepracovanejšie zariadenie 
vo svojej triede. Má moderný vzhľad, ktorý nepôsobí 
rušivo a dá sa ľahko dizajnovo zladiť tak s interiérom, 
ako aj s exteriérom budovy.



SmartFan – jednoduché ovládanie
Intuitívne a �exibilné

Tlačidlový ovládač
 4 stupne intenzity vetrania
 Jednoduché ovládanie
 Elegantný plochý dizajn
 Tri voliteľné programy: rekuperácia tepla, intenzívne vetranie, režim spánok
 Indikátor stavu �ltrov

 
 

Dotykový ovládač
 Možnosť ovládania troch nezávislých skupín
 WIFI ovládanie iOS, android a web
 4 stupne intenzity vetrania
 Päť voliteľných programov:  rekuperácia tepla, intenzívne vetranie, režim spánok, 
 párty režim a dovolenkový režim
 Časovač – ovládanie programov a ventilácie
 Indikátor stavu �ltrov
 Viacjazyčné ovládanie
 Merač prietoku vzduchu

Aplikácia
 Dotykový ovládač môže byť ovládaný priamo zo smartfónu
 

1. Rekuperácia tepla:
Účinnosť rekuperácie tepla až do 91 %.

2. Intenzívne vetranie:  
Prívod chladného vzduchu, počas horúcich letných nocí,  
ochladzuje miestnosti bez veľkej spotreby energie.

PROGRAMY VETRANIA:   

Smart Fan jednotky môžu byť ovládané viacerými typmi ovládačov. 
Dotykovými, tlačidlovými alebo cez aplikáciu v smartfóne.
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SmartFan
Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE

Efektívnosť rekuperácie tepla Až do 91 %

Ovládanie viacero možností

Programy vetrania

Párový režim (rekuperácia tepla) �

Intenzívne vetranie �

Režim spánok �

Dalšie funkcie závislé od verzie �

Indikátor stavu �ltra �

Prevádzkové napätie 12 V DC

Typ ventilátoru obojsmerný, axiálny, elektronicky ovládaný, vlhku odolný

4 stupne intenziry vetrania od 15 m³/h do 55 m³/h

Spotreba energie > 0.15 W / (m³/h)

Úroveň hlučnosti  dB (A) 15.9 dB(A) stupeň 1, prietok vzduchu (15 m³/h)

Filtre

Vnútorný kryt

Vonkajší kryt plastový (možnosť krytu V2A z nehrdzavejúcej ocele)

uzatvoriteľný, akusticky izolovaný

prachový �lter(G3) / peľový �lter

Hrúbka steny
> 350 mm

≥ 200 mm s prídavným rámom

SmartFan priemer 160 mm

Priemer montážneho otvoru 162 mm

 
3. Režim spánok 4. Párty režim:

Ventilátory idú na plný výkon, vďaka čomu je zvýšené

2 množstvo CO  rýchlo odvetrané.

5. Dovolenkový režim:
Ventilátory idú na minimálny výkon zabezpečujúci
potrebnú ventiláciu s minimálnou spotrebou energie.

Ventilátory sa vypnú na hodinu a potom sa 
automaticky zapnú. Využívajú ho ľudia, ktorí sú 
extrémne citliví na zvuky pri zaspávaní.  Počas 
spánku si potom môžu užívať výhodu permanent-
ného vetrania



Prispôsobené SmartFan kryty
Elegantné prevedenie hodiace sa do každého interiéru 

Váš kryt – Váš dizajn!

Vyše 

200 
prevedení

Ideálne prúdenie vzduchu je dosiahnuté pomocou aerodynamicky tvarovaného 
nasávacieho otvoru, vstavaného usmerňovacieho krídelka (moderná turbínová 
technológia) a high-tech tvarovaných krytov.  Účinnosť je o štrvtinu zvýšená vďaka 
oblému tvaru usmerňovacieho krídelka a o štvrtinu pomocou optimálne zaoblených 
okrajov a v súčinnosti s ideálnym tvarom krytov. Tvar komponentov bol vyvinutý a 
testovaný na Univerzite aplikovaných vied v Düsseldorfe.

Vonkajšie aj vnútorné kryty môžu mať farebné prevedenie presne podľa Vašich 
predstáv.  Vy si vymyslite, ako by mal vyzerať a my Vám ho vyrobíme. 

getAir kompletné riešenia
pre celý dom.

Riešenie pre jednotlivé miestnosti 
 Riešenie na základe princípu dvojitej ventilácie vrátene rekuperácie tepla
 Rýchla a jednoduchá inštalácie, možná aj po renovácii
 Ideálna pre samostatné obytné jednotky:
 -  malometrážne byty
 -  bývanie pre starších
 -  študentské bývanie

Špeciálne prevedenia 
 SmartFan L: vývod vzduchu je skrytý v ráme okna,
 zároveň akusticky optimalizované
 SmartFan D: vhodné pre strešné priestory
 SmartFan L: vhodné pre pivničné priestory
 

SmartFan X
 Diskrétna ventilácia – ideálna pre toalety a kúpeľne
  Inovatívna technológia s moderným dizajnom
 Príjemne tiché
 Unikátna clona zabraňujúca prievanu
 Jednoduchá montáž a obsluha

 

Pre viac informácií
navštívte našu stránku.

www.kotys.sk

getAir zabezpečuje kompletné riešenia ventilácie vzduchu pre celý dom - 
od nenápadných ventilačných systémov po odvetranie vlhkých pivníc a 
strešných priestorov.
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getAir GmbH & Co. KG

KOTYS  s.r.o.
Sotinská 1475/15
905 01 Senica

Tel: +421 907 505 961
+421 907 506 085

kotys@kotys.sk
www.kotys.sk

vývoja v oblasti ventilácie a klimatizácie. Spoločnosť sa neustále zaoberá 

nemeckom meste Mönchengladbach.


