
profi-air® İle Kontrollü Konut 
Havalandırması



Neden kontrollü 
konut 
havalandırmasını 
seçmeliyim?



profi-air® ile mükemmel 
KKH

Tek bir kaynaktan planlanan ve mükemmel 
bir şekilde uygulanan kontrollü yaşam alanı 
havalandırması (KKH) alanında rakip 
tanımaz.

Sağlıklı hava, etkili bina koruması, mülkün 
değerini korumak ve enerji verimliliğini 
artırmak, yalnızca KKH sahiplerinin 
yararlanabileceği avantajlardır. Planlamadan 
uygulamaya kadar tüm adımların 
mükemmel bir şekilde birbirine geçmiş 
olması önem taşır.

FRÄNKISCHE'nin eksiksiz sistemi profi-
air ile şundan emin olabilirsiniz: Hepsi 
bir bütünün muntazam parçaları. A'dan 
Z'ye. Boruların kalitesinden ve verimli 
havalandırma cihazlarından başlayarak 
yaşam alanı için benzersiz tasarım 
ızgaralarımıza kadar: Her şey tek bir 
kaynaktan geliyor: İşin uzmanından.

FRÄNKISCHE profi-air: Evinizde sağlıklı 
bir iklim için.



KKH

GÜRÜLTÜ

TOZ

KOKU

ENERJİ

BİNA HASARLARI
n Olası küf oluşumu/nem 

hasarı

DÜZENLİ HAVALANDIRMA
n Önemli enerji kaybı
n Değişken sıcaklıklar
n Dışarıdan gelen gürültü kirliliği

YENİDEN SATIŞ DEĞERİNİN 
DÜŞMESİ

HAVA FİLTRASYONU YOK
n Toz ve koku kirliliği
n Virüs, bakteri ve alerjen
     kontaminasyonu



ENERJİ TASARRUFU/DAHA 
YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ

BİNA KORUMASI
n  Küf oluşumu/nem hasarı 

yoktur
➔ Mülkünüzün değerini korur!

YENİDEN SATIŞ DEĞERİ 
ARTAR

SAĞLIĞINIZIN KORUNMASI
n  Virüs ve bakteri yükünün 

azaltılması
n  Neme veya küfe maruz 

kalınmaz
n Toz ve alerjenlerin 

filtrasyonu
n Koku kirliliğine son

HİJYENİK AÇIDAN GÜVENİLİR

KENDİNİZİ İYİ 
HİSSEDECEĞİNİZ BİR ORTAM
n Gürültü kirliliğine son
n Sürekli temiz hava beslemesi SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

MEVCUT STANDARTLARA 
UYGUNLUK

profi-air® ile...

KİRLİ HAVA

TEMİZ HAVA



profi-air olarak 
her şeyi tek bir 
kaynaktan 
alıyoruz

FRÄNKISCHE profi-air, tüm koşullar için 
eksiksiz bir sistemdir. Akış optimizasyonlu 
boru ve bağlantı parçaları, verimli 
havalandırma cihazları veya özel tasarım 
menfezler ve diğer birçok avantaj... profi-air 
bileşenlerimize kesinlikle güvenebilirsiniz.



profi-air® komple sistem

profi-air® classic 
n Mükemmel uyum
n Güvenli bağlantı teknolojisi

profi-air® tunnel
n Darbeye dayanıklılık
n Yenilikçi bağlantı teknolojisi
n Düşük kurulum yüksekliği

profi-air® boru sistemleri
n Düz, antibakteriyel ve antistatik iç katman
n Akış optimizasyonlu boru ve ek parçaları
n Hijyen Enstitüsü tarafından garanti edilen hijyenik güvenlik



Tasarım menfezler

Tüm çeşitliliği www.designgrills.com adresinde deneyimleyin ve tasarım ızgaralarımızı 
doğrudan kendi dört duvarınızda starline Augmented Reality uygulamamızla test edin.

SHAPE STYLE
Cam, saf beyaz

SHAPE BUSINESS
Cam, saf beyaz

SHAPE COMPACT
Cam, saf beyaz

SHAPE CIRCLE
Cam, saf beyaz

LINE  
Beyaz (RAL9016)

LINE COMPACT  
Beyaz (RAL9016)

LINE  
Perdahlanmış paslanmaz çelik

LINE COMPACT  
Perdahlanmış
paslanmaz çelik

AVANTGARDE  
Beyaz (RAL9016)

AVANTGARDE COMPACT 
Perdahlanmış paslanmaz
çelik

AVANTGARDE COMPACT 
Beyaz (RAL9016)

AVANTGARDE  
Perdahlanmış paslanmaz çelik

PYRAMID COMPACT 
Beyaz (RAL9016)

PYRAMID  
Koyu bronz pas

PYRAMID COMPACT 
Koyu bronz pas

PYRAMID  
Beyaz (RAL9016)

FLORA  
Beyaz (RAL9016)

FLORA COMPACT 
Beyaz (RAL9016)

FLORA  
Antrasit

FLORA COMPACT 
Antrasit

n Yüksek kaliteli malzemeler
n Tasarım değişikliği her zaman mümkündür

®

®

®

by



n Sağlıklı bir iklim
n Tek kaynaktan   
 eksiksiz bir sistem
n Özel tasarım
  seçenekleri



Enerjiden tasarruf edin ve 
sürdürülebilir şekilde çalışın

Evlerimiz ve binalarımız günden güne 
enerji tasarrufuna daha da dikkat edilerek 
inşa ediliyor. Bu konuda daha da önemlisi, 
özellikle oda havasındaki virüs ve bakteri 
konsantrasyonunu düşük tutmak için 
düzenli hava değişimini sağlamaktır. 
Bununla birlikte, açık pencerelerden 
büyük miktarda enerji dışarı çıkarken eve 
ince toz ve polen girer.

profi-air her zaman şunları sağlar:

n Cereyansız sağlıklı temiz hava
n Hoş bir oda iklimi
n Daha az alerjen ve ince toz
n Dinlendirici bir uyku
n Enerji tasarrufu

Bu nedenle profi-air sistemine güvenin.

profi-air, sağlıklı 
hava anlamına 
gelir ve binanızı 
korur



Rahat bir uyku çekin
Almanya'da herkes yatak odasında her gece ortalama sekiz saat geçiriyor. 
İki kişilik bir yatak odasındaki CO2 değeri, yaklaşık iki saat sonra Federal 
Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen sınır değeri zaten aşıyor. profi-air 
sistemi, kontrollü konut havalandırması için günün 24 saati sürekli olarak 
sağlıklı ve rahatlatıcı bir iklim sağlar.

profi-air komple sisteminin avantajları hakkında ayrıntılı bilgiyi 
www.spezialisten-haustechnik.de adresinde bulabilirsiniz.

Yatak odasındaki CO2 konsantrasyonu

* Federal Sağlık Bakanlığı'na göre CO2 sınır değerleri 
** Pettenkofer’a göre CO2 sınır değerleri
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İletişim sorumlunuza danışın
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