TECHNINIAI „FANKOILŲ“ DUOMENYS IR KAINOS:
MODELIS (2 vamzdžių)

„SLR smart“ - pastatomas ar kabinamas ant
sienos „fankoilas“ su papildoma radiatorinio
šildymo plokšte (radiatoriumi). Naujo dizaino suapvalintais šonais. Labai mažos elektros
sąnaudos.
„SLR smart inverter“ - pastatomas ar
kabinamas ant sienos „fankoilas“ su
papildoma radiatorinio šildymo plokšte (radiatoriumi), su ekonominiu el. ventiliatoriumi, kas
užtikrina itin tylų „fankoilo“ darbą. Su
inverteriu. Naujo dizaino.
„SL smart“ - pastatomas ar kabinamas ant
sienos/lubų, naujo dizaino, kuris kurtas garsių
Italų dizainerių S. Ercoli ir A. Garlandini. Be
radiatorinės šildymo plokštelės.
„SL smart inverter“ - pastatomas ar kabinamas ant sienos „fankoilas“ su ekonominiu el.
ventiliatoriumi, kas užtikrina itin tylų
„fankoilo“ darbą. Su inverteriu. Naujo dizaino
- suapvalintais šonais.
„SLR inverter“ - pastatomas ar kabinamas ant
sienos „fankoilas“ su papildoma radiatorinio
šildymo plokšte (radiatoriumi), su ekonominiu
el. ventiliatoriumi, kas užtikrina itin tylų
„fankoilo“ darbą. Yra inverteris.
„SL inverter“ - pastatomas ar kabinamas ant
sienos/lubų, su ekonominiu el. ventiliatoriumi,
kas užtikrina itin tylų „fankoilo“ darbą. Su
inverteriu.
„SLN nano“ - pastatomas ar kabinamas ant
sienos/lubų, kompaktiškas, ypatingai mažas,
tačiau išlaikantis tuos pačius galingumo
režimus, kaip ir įprastas „fankoilas“.
„SLIR naked“ - įmontuojamas į sieną
„fankoilas“ su radiatorinio šildymo plokšte
(radiatoriumi).
„SLIR inverter naked“ - įmontuojamas į sieną
„fankoilas“ su radiatorinio šildymo plokšte
(radiatoriumi), su ekonominiu el. ventiliatoriumi, kas užtikrina itin tylų „fankoilo“ darbą. Su
inverteriu.
„SLI naked“ - įmontuojamas į sieną
„fankoilas“ montuojant jį sienoje arba lubose.
„SLI inverter“ - įmontuojamas į sieną
„fankoilas“ montuojant jį sienoje arba lubose,
su ekonominiu el. ventiliatoriumi, kas užtikrina
itin tylų „fankoilo“ darbą. Su inverteriu.
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Šaldymo galia (kW):

0,83
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2,56

3,3

3,81

Šildymo galia (kW):
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3,82

4,35

Ilgis/plotis/gylis (mm):

759/579/129

959/579/129

1159/579/129

1359/579/129

1559/579/129

Kaina su PVM*:

342,49

408,83

498,31

558,48

624,81

Šaldymo galia (kW):

0,83

1,76

2,56

3,3

3,81

Šildymo galia (kW):

0,98

2,15

2,89

3,82

4,35

Ilgis/plotis/gylis (mm)

759/579/129

959/579/129

1159/579/129

1359/579/129

1559/579/129

Kaina su PVM*:

379,52

455,11

553,85

620,19

694,24

Šaldymo galia (kW):

0,83

1,76

2,56

3,3

3,81

Šildymo galia (kW):

0,98

2,15

2,89

3,82

4,35

Ilgis/plotis/gylis (mm)

759/579/129

959/579/129

1159/579/129

1359/579/129

1559/579/129

Kaina su PVM*:

251,47

283,87

325,52

384,14

442,77

Šaldymo galia (kW):

0,83

1,76

2,56

3,3

3,81

Šildymo galia (kW):

0,98

2,15

2,89

3,82

4,35

Ilgis/plotis/gylis (mm)

759/579/129

959/579/129

1159/579/129

1359/579/129

1559/579/129

Kaina su PVM*:

279,24

316,26

362,55

425,8

492,14

Šaldymo galia (kW):

0,83

1,76

2,56

3,3

3,81

Šildymo galia (kW):

0,98

2,15

2,89

3,82

4,35

Ilgis/plotis/gylis (mm)

697/579/129

897/579/129

1097/579/129

1297/579/129

1497/579/129

Kaina su PVM*:

438,14

504,48

592,42

660,3

738,98

Šaldymo galia (kW):

0,83

1,76

2,56

3,3

3,81

Šildymo galia (kW):

0,98

2,15

2,89

3,82

4,35

Ilgis/plotis/gylis (mm)

697/579/129

897/579/129

1097/579/129

1297/579/129

1497/579/129

Kaina su PVM*:

328,61

371,8

410,37

470,54

532,25

Šaldymo galia (kW):

0,51

1,01

1,23

1,82

2,41

Šildymo galia (kW):

0,86

1,55

2,16

2,85

3,74

Ilgis/plotis/gylis (mm)

697/350/129

897/350/129

1097/350/129

1297/350/129

1497/350/129

Kaina su PVM*:

280,78

313,18

351,75

405,74

461,28

Šaldymo galia (kW):

0,83

1,76

2,56

3,3

3,81

Šildymo galia (kW):

0,98

2,15

2,89

3,82

4,35

Ilgis/plotis/gylis (mm)

525/576/126

725/576/126

925/576/126

1125/576/126

1325/576/126

Kaina su PVM*:

354,83

381,06

419,63

465,91

535,33

Šaldymo galia (kW):

0,83

1,76

2,56

3,3

3,81

Šildymo galia (kW):

0,98

2,15

2,89

3,82

4,35

Ilgis/plotis/gylis (mm)

525/576/126

725/576/126

925/576/126

1125/576/126

1325/576/126

Kaina su PVM*:

393,4

424,26

465,91

516,82

593,96

Šaldymo galia (kW):

0,83

1,76

2,56

3,3

3,81

Šildymo galia (kW):

0,98

2,15

2,89

3,82

4,35

Ilgis/plotis/gylis (mm)

525/576/126

725/576/126

925/576/126

1125/576/126

1325/576/126

Kaina su PVM*:

200,56

223,7

259,18

300,84

359,46

Šaldymo galia (kW):

0,83

1,76

2,56

3,3

3,81

Šildymo galia (kW):

0,98

2,15

2,89

3,82

4,35

Ilgis/plotis/gylis (mm)

525/576/126

725/576/126

925/576/126

1125/576/126

1325/576/126

Kaina su PVM*:

223,7

248,38

288,49

334,78

398,03

*Kaina nurodyta tik už „fankoilą“, valdiklis ir vožtuvas parduodami atskirai.

UAB „SVEO grupė“, Dubysos g. 64-8, Klaipėda
El. paštas: info@sveogrupe.lt, tel. nr. 8-611-22484
www.sveogrupe.lt

ventiliatoriniai radiatoriai

Skirti patalpų šildymui ir vėsinimui

„FANKOILAI“ – ventiliatoriniai radiatoriai
Jau daugiau kaip 6 metus bendradarbiaujame su „fankoilų“ gamintojais Italijoje. „Fankoilai“
(ventiliatoriniai radiatoriai) - tai produktas, kuris yra ne tik lengvai sumontuojamas, bet taip pat labai
lengvai eksploatuojamas. GARANTUOJAME: veikia itin tyliai vėsindamas patalpas šiltuoju metų laiku,
šildo patalpas vėsiuoju. Nesausina oro. Montuojami statant ant grindų, prie sienos, gali būti prisukami
prie lubų ar net įmontuojami į sienas ar lubas, kompaktiški, dažnai net mažesni, nei radiatoriai, išvaizdūs,
aliuminio korpuso. Yra galimybė pasirinkti valdymo modulio bloko tipą, kuris leidžia dar patogiau ir
paprasčiau valdyti „fankoilus“. „Fankoilų“ gamintojas Italijoje – vieni didžiausių Europoje.

RADIATORINĖ PANELĖ
Radiatorinio šildymo panelės pagalba šiluma į
patalpą yra atiduodama greičiau, be to greičiau
užšyla pats įrenginys. Paveiksliuke matyti, kaip
šildo „fankoilas“ be radiatorinės panelės ir kaip su
ja.

YPATINGAI PLONI
ŠILDYMO KOMFORTAS ŽIEMĄ IR VĖSINIMO KOMFORTAS VASARĄ
Bi-2 tipo „fankoilai“ skleidžia į aplinką šilumą tokiu pat būdu, kaip tai
daro saulė mūsų planetai: tyliai, efektyviai, švelniai. Nesukelia dulkių,
dulkių erkučių ar bakterijų. Veikia itin tyliai, kas yra labai svarbu
nakties metu. Greitai įkaista tokiu būdu greitai sušildydamas ir
patalpą, jei buvo prisuktas šildymas tam tikru metu (pvz. savaitgalį).
Bi-2 tipo fankoilai gali būti eksploatuojami ventiliacijos režimu. Šiuo
atveju, kai nustatyta patalpos temperatūra pakeičiama, fankoilas
automatiškai persijungia į ventiliacijos režimą tokiu būdu
išlaikydamas temperatūros konstantą. Tai garantuoja didelį energijos
taupymą ir tylų veikimą. Termostato pagalba ventiliacija yra
kontroliuojama: ventiliatorių pagalba yra išnešiojama po visą patalpą
tokiu būdu atvėsinant ne dalį patalpos, o visą patalpą, bet tuo pačiu
ir nesukeliant dulkių bei veikiant tyliai.

PAPRASTAS INSTALIAVIMAS, PATRAUKLI IŠVAIZDA
Bi-2 SMART serijos „fankoilai“ yra revoliuciniai savo dizainu: žemesni ir plonesni lyginant su
radiatoriais (129 mm storio (gylio) ir 579 mm aukščio). Gali būti sumontuoti bet kurioje patalpoje:
montuojami statant ant kojelių prie sienos, kabinant ant sienos, kabinant palubėje ar įmontuojant į
sieną/lubas. Dizainas – lenktos formos be aštrių kampų, kas labai svarbu auginant vaikus. Dėka
aptakių formų ir elegantiško dizaino fankoilai puikiai atrodys tiek namuose tiek biure.

Bi-2 SMART „fankoilai“ yra mažesnių matmenų,
kurių kiekvieno iš jų aukštis siekia tik 579 mm, o
storis yra vos 129 mm. Ilgis priklauso nuo „fankoilo“ galingumo. Vyrauja nuo 697 mm iki 1559
mm.

INVERTERINĖ SISTEMA
Inverterinės sistemos pagalba į aplinką
atiduodama šiluma sukuria komfortą ypač
mažomis sąnaudomis. Minimaliu ventiliatoriaus
greičiu naudojama tik 5 w elektros energijos..

LENGVA PRIEŽIŪRA
Lengvai nuimamas oro filtras, kuris gali būti
valomas sausu arba šlapiu būdu.

PAPRASTAS IR ILGAAMŽIS KOMFORTAS
Komfortiški, patikimi, ilgaamžiai

Paprastas valdymas

Gali būti montuojami
į sieną ar lubas taip
paslepiant įrenginį

