
IZBOLJŠAJTE KAKOVOST BIVANJA
V SVOJEM DOMU

PREZRAČEVALNI SISTEMI EKOSTAR
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ZAKAJ POTREBUJEMO
PREZRAČEVANJE?

Ključni dejavniki, ki negativno
vplivajo na naše dihalno okolje:

50 % 30 % 10 % 10 %

Dihanje čistega svežega zraka je bistveno za ohranjanje zdravja. Prenaseljena 
mesta, preobremenjene ceste, izpuhi tovarn in industrije, nenehen razvoj in 
kmetijske dejavnosti negativno vplivajo na naše zračno okolje. V današnjih časih 
91 % svetovnega prebivalstva živi v mestih in se spopada z vrtoglavim onesna-
ževanjem. Najbolj škodljive učinke zdravju ljudem povzročajo dušikov dioksid, 
škodljivi trdi mikro delci in povišana koncentracija ozona.

Prav tako je prezračevanje z rekuperacijo bistvenega pomena za preprečevanje 
plesni in vlage v notranjih prostorih stavb.

Za odpravo zgoraj omenjenih nevarnosti zdravju 
mora biti vsak prostor opremljen z napravo za 
prezračevanje, ki redno odvaja vlažen postan zrak 
in ga nadomesti s svežim zrakom. V tem primeru 
je edina učinkovita rešitev prezračevalna naprava z 
rekuperacijo toplote.

ZA VAS IMAMO REŠITEV!

NEZADOSTNO
PREZRAČEVANJE

NOTRANJI
ONESNAŽEVALCI

ZUNANJI
ONESNAŽEVALCI

DRUGI
FAKTORJI

Nezadosten ali slab dovod
svežega zraka.

Prisotnost onesnaževalcev
specifičnih za notranje 
prostore (npr. formaldehid, 
topilni hlapi, prah, radon in 
mikrobiološko onesnaženje 
kot je plesen).

Onesnaževalci, ki izvirajo iz 
zunanjih virov (npr. izpu-
šni plini vozil, cvetni prah, 
gljive spore, dim in prah, ki 
nastanejo zaradi cestnih in 
gradbenih del).

Temperatura izven normal-
nega območja in relativna 
vlažnost, ki povzroča nela-
godje bivanja.



Prednosti prezračevalnih sistemov 
EKOSTAR
Prezračevalni sistemi EKOSTAR so zasnovani in opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo. Vse komponente
rekuperatorjev so razvite z namenom visoke energetske učinkovitosti in prijazne do okolja. Ultra tihi ventilatorji
so proizvedeni v Evropi in vam zagotavljajo dolgo življensko dobo prezračevalnih sistemov.

Zelo tiho delovanje.

Očistite svež zunanji 
zrak prahu in preprečite 
vdor insektov in izpušnih 
plinov.

Z ohranjanjem nizke vlage, 
prezračevalni sistemi EKOSTAR 
preprečujejo nastajanje plesni.

Dovajanje svežega zraka v 
prostore.

Vračanje toplote v prostor z 
rekuperacijo in ohranjanje 
udobnega nivoja vlage.

Nizka poraba električne 
energije.

Subvencija EKO SKLADA.

Močno znižanje stroškov 
ogrevanja pozimi in stroškov 
hlajenja poleti.



Kako deluje rekuperacija toplote?

OHRANJA TOPLOTO

VARČUJE ENERGIJO

Za ohranjanje notranje toplote, deluje rekuperator 
v načinu rekuperacije z dvemi cikli, tako da toploto 
vrača nazaj v prostor, ohranja udoben nivo vlage 
in zagotavlja manjšo obremenitev ogrevalnega 
sistema pozimi.

Za zagotavljanje energetske učinkovitosti deluje 
rekuperator v načinu rekuperacije v dveh ciklih 
in posledično zmanjša obremenitev hladilne 
naprave (klima) ter pomaga ohranjati hladen zrak 
v prostoru.

KO JE ZUNAJ MRZLO

KO JE ZUNAJ VROČE
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CIKEL 1

CIKEL 1

CIKEL 2

CIKEL 2
Dovod svežega
čistega zraka

Odvod postanega
zraka

Dovod svežega
čistega zraka

Odvod postanega
zraka

Hladen postan zrak se odvaja 
iz prostora in posledično ohla-
ja toplotni izmenjevalec. Filter 

prepreči vstop nezaželenih 
tujkov in onesnaževalcev v 

prostor.

Ohlajen svež zrak se dovaja 
v prostor. Čez 70 sekund 

rekuperator ponovno 
preklopi v način odvoda 

zraka.

Svež, ampak topel zunanji zrak, 
potuje skozi predhodno ohlajen 

toplotni izmenjevalec in se ohladi. 
Filter očisti prah v zunanjem zraku in 

prepreči vdor insektov.

Čez 70 sekund rekuperator 
zamenja smer in preklopi v 
fazo dovoda svežega zraka.

Topel postan zrak se odvaja iz 
prostora, istočasno se ogreje in 
navlaži toplotni izmenjevalec. 
Filter prepreči vstop nezažele-
nih tujkov in onesnaževalcev v 

prostor.

Ogret svež zrak se dovaja v 
prostor. Čez 70 sekund reku-
perator ponovno preklopi v 

način odvoda zraka.

Svež, a mrzel ter suh zunanji zrak, 
potuje skozi predhodno ogret 

toplotni izmenjevalec in absorbira 
del akumulirane vlage ter se ogreje. 
Filter očisti prah v zunanjem zraku in 

prepreči vdor insektov.

Čez 70 sekund rekuperator 
zamenja smer in preklopi v 
fazo dovoda svežega zraka.

0° C0° C

19° C21° C



· Nastavitev hitrosti

· Določanje načina delovanja:

   - Prezračevanje

   - Rekuperacija

· Nastavitev časovnika:

   - 4 ure pri hitrosti III

   - 8 ur pri hitrosti I

Prezračevanje 
z rekuperacijo

Izbira hitrosti 
in izklop 

rekuperatorja

Prezračevanje

Gumbe za upravljanje lahko
najdete tudi na ohišju naprave: 

EKOSTAR Pure CONNECT WiFi
Najtišji in najbolj zmogljiv rekuperator z WiFi-jem.

Cena: 625 EUR + DDV

FUNKCIONALEN

UČINKOVIT

UPORABNIKU PRIJAZEN

Več naprav lahko skupaj 
povežemo v eno omrežje.

Visoko več kot 90 % toplotno učinko-
vitost doseže skozi izjemno napreden 
celularni izmenjevalec toplote.

Zasnova naprave zagotavlja enostavno 
montažo in vzdrževanje.

Rekuperator Pure CONNECT je možno upravljati na več načinov, preko krmilnega panela 
na sami napravi, priloženega daljinskega upravljalnika ali preko pametnega telefona.

Brezžična povezava re-
kuperatorjev in krmilje-
nje preko omrežja WiFi.

Visoka toplotna učinko-
vitost – 90 %.

Se lahko vgradi v katero-
koli izvrtino že od fi 162 
mm.

Enostavna montaža in 
vzdrževanje.

Avtomatsko delovanje z inte-
griranim senzorjem vlage.

Avtomatska motorna loputa 
se zapre, ko je rekuperator 
ugasnjen in preprečuje vdor 
zunanjega zraka.

Povezava zunanjega senzorja 
CO ali drugih zunanjih relej-
skih senzorjev.

Tiho delovanje. Nivo 
zračnega tlaka od 1 do 
26 dB(A) na razdalji 3 m.

Posamezen rekuperator 
lahko prezračuje do 25 
m2  površine. (izračun 
prezračevalnega obmo-
čja je približen)

Daljinski upravljalnik:

162
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EKOSTAR  Pure CONNECT Wi-Fi

Hitrost I II III

Napetost [V/Hz] 100-240 / 50-60

Električna moč [W] 2.0 3.5 5.5

Električni tok [A] 0.03 0.03 0.03

Zračni pretok v načinu prezračevanja [m3/h (l/s)] 15 (4) 35 (10) 50 (14)

Zračni pretok v načinu rekuperacije [m3/h (l/s)] 8 (2) 18 (2) 25 (7)

SFP [W/l/s] 0.96 0.84 0.79

Prenešena toplota zraka [°C] -20 (-30*)...+40

Zvočni tlak pri razdalji 1m [dB(A)] 10 28 35

Zvočni tlak pri razdalji 3m [dB(A)] 1 19 26

Dušenje zunanjega zvočnega tlaka v skladu z DIN EN 20140 [dBA] 40

Učinkovitost rekuperacije toplote v skladu z DIBt LÜ-A 20 [%] < 90

Klasifikacija notranje/zunanje zrakotesnosti v skladu z EN 13141-8 D1

Filter G3 (G4, F7 opcijsko**)

Stopnja filtracije delcev PM2,5 s filtrom F7 [%] 99

**Zračni pretok z vgrajenim filtrom F7 [m3/h] 40

*Z uporabo ogrevanega zunanjega pokrova

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE EKOSTAR Pure CONNECT WiFi

_

NOTRANJA REŠETKA
Notranja rešetka prezračevalnega 

sistema je opremljena z avtomatsko 
loputo, ki se zapre ob nedelovanju.

G3 FILTER

F7 FILTER (OPCIJSKO)
Zagotavlja zaščito pred 
PM2.5 delci.

TOPLOTNI IZMENJEVALEC
Omogoča rekuperacijo.

NOSILEC FILTRA
Zagotavlja zahtevano distanco 
med ventilatorjem in toplotnim 
izmenjevalcem za optimalni 
toplotni izkoristek.

ZUNANJI POKROV REKUPERATORJA
Preprečuje vdor vode in delcev iz zunanjosti.ZRAČNI KANAL

ZVOČNA IZOLACIJA

VENTILATOR



· Nočni način
    Integrirani svetlobni senzor pošlje signal za preklop ventilatorja v način nizke hitrosti.  

· Izbira hitrosti

· Pasivno prezračevanje
    V tem načinu so lopute odprte, vendar ventilator ne deluje.

· Dovod zraka
    V tem načinu bodo vsi ventilatorji delovali v načinu dovoda ne glede na maksimalno nastavitev
    hitrosti dovoda zraka.

· Prezračevanje
    Vsi ventilatorji v omrežju delujejo v načinu stalnega odvoda ali dovoda zraka.
    Za zagotovitev uravnoteženega prezračevanja v fazi namestitve, je priporočljivo eno polovico
    ventilatorjev nastaviti na dovod zraka, drugi del ventilatorjev pa na odvod zraka.

· Prezračevanje z rekuperacijo

· Izbira načina regulacije vlage

Načini delovanja:

EKOSTAR Pure COMFORT
Enostaven za uporabo in vsestranski

Cena: 419 EUR + DDV

UNIVERZALEN

VSESTRANSKI

UPORABNIKU PRIJAZEN

Možnost povezave več enot za skupno 
usklajeno delovanje. Primeren tudi za 
večje gradbene projekte. 

Rekuperator lahko deluje tudi v načinu 
pasivnega prezračevanja. Prezračevalna 
loputa je odprta in se prostor pasivno zrači. 

Zasnova naprave zagotavlja enostavno 
montažo in vzdrževanje.

Rekuperator Pure COMFORT je možno upravljati na več načinov, preko krmilnega panela 
na sami napravi in priloženega daljinskega upravljalnika.

Z vgradnjo filtra F7 lahko 
dosežemo večjo filtracijo 
(OPCIJSKO).

Visoka toplotna učinko-
vitost – 88 %.

Avtomatska motorna 
loputa se zapre, ko je 
rekuperator ugasnjen in 
preprečuje vdor zuna-
njega zraka.

Maksimalno enostavna 
vgradnja - že priložen 
el. vtič za enostavno 
vgradnjo.

Avtomatsko delovanje z 
integriranim senzorjem 
vlage.

Možnost povezave več naprav 
skupaj z uporabo kabla.

Normalno delovanje enote 
pri temperaturah do -20 °C 
(-30 °C s pokrovom za nizke 
temperature).

Tiho delovanje. Nivo 
zračnega tlaka od 13 do 
34 dB(A) na razdalji 3 m.

Posamezen rekuperator 
lahko prezračuje do 25 m2  
površine. (izračun pre-
zračevalnega območja je 
približen)



Hitrost I II III

Napetost [V/Hz] 100-240 / 50-60

Električna moč [W] 4.5 5.0 7.0

Električni tok [A] 0.024 0.026 0.039

Zračni pretok v načinu prezračevanja [m3/h (l/s)] 20 (6) 35 (10) 50 (14)

Zračni pretok v načinu rekuperacije [m3/h (l/s)] 10 (3) 18 (5) 25 (7)

SFP [W/l/s] 1.62 1.03 1.01

Prenešena toplota zraka [°C] -20 (-30*)...+40

Zvočni tlak pri razdalji 1m [dB(A)] 22 29 32

Zvočni tlak pri razdalji 3m [dB(A)] 13 20 23

Dušenje zunanjega zvočnega tlaka v skladu z DIN EN 20140 [dBA] 40

Učinkovitost rekuperacije toplote v skladu z DIBt LÜ-A 20 [%] < 88

Klasifikacija notranje/zunanje zrakotesnosti v skladu z EN 13141-8 D1

Filter G3 (G4, F7 opcijsko**)

Stopnja filtracije delcev PM2,5 s filtrom F7 [%] 99

**Zračni pretok z vgrajenim filtrom F7 [m3/h] 40

*Z uporabo ogrevanega zunanjega pokrova

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE EKOSTAR Pure COMFORT
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EKOSTAR  Pure COMFORT

PREDNJI PANEL

KOREKTOR ZRAČNEGA PRETOKA

ZRAČNI KANALAVTOMATSKA 
LOPUTA

IZBIRA NAČINA 
DELOVANJA

KERAMIČNI TOPLOTNI IZMENJEVALEC
Visoko tehnološki keramični izmenjevalec toplote 
z učinkovitostjo rekuperacije do 90 %.

FILTRI
Zračni filter G3 zagotavlja filtracijo dovodnega in 
odvodnega zraka. 
Filtri G4 in F7 so na voljo kot opcija.

MONTAŽNA PLOŠČA
Narejena iz visoko-kvalitetne plastike. 
Poenostavi vzdrževanje ventilatorja, 
filtra in toplotnega izmenjevalca.

ZUNANJI PREZRAČEVALNI POKROV
Preprečuje vdor vode in tujkov v ventilator.

DC VENTILATOR
Reverzibilni ventilator z DC motorjem in 
12 V električnim dovodom (pretvornik).



Premer prezračevalne cevi [mm] 100 125

Hitrost 24 hours Silent Max 24 hours Silent Max

Frekvenca [Hz] 50/60

Električna napetost [V] 100-240

Električna moč [W] 1.6 2.9 5.6 1.7 3 6

Električni tok [A] 0.02 0.04 0.06 0.03 0.04 0.07

Maksimalni pretok zraka [m3/h ] 950 1650 2150 850 1350 2200

Maksimalni pretok zraka [l/s ] 33 72 106 40 83 133

Kontrolni razpon pretoka zraka [m3/h] - 33...106 - 40...133

Kontrolni razpon pretoka zraka [l/s] - 9...29 - 11...37

SFP [W/l/s] 0.17 0.14 0.19 0.15 0.13 0.16

Nivo zračnega tlaka pri razdalji 3 m [dB(A)] 17 21 31 17 22 32

IP zaščita IP44

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE EKOSTAR PRO FAN WiFi

EKOSTAR PRO FAN WiFi
Ekstremno tih in zelo zmogljiv

Cena: 175 EUR + DDV

CONTROL

READY

max

17
dBA

133 
m3/h

1.6
W

24 urno neprekinjeno 
prezračevanje v dveh 
načinih (Tihi-Silent in Ne 
moti-Do not disturb)

Ko je senzor gibanja aktiviran, 
je vklopljen časovnik zakasni-
tve vklopa, kasneje ventilator 
preklopi v tihi način. Ko ni za-
znanega gibanja, in po zakasnit-
vi izklopa bo ventilator preklopil 
v stanje pripravljenosti.

Maksimalno prezračeva-
nje (BOOST). Ventilator 
deluje z maksimalno 
hitrostjo. Hitrost lahko 
nastavite v območju od 
30 % do 100 % največje 
zmogljivosti ventilatorja.

Ventilator ima vgrajen pametni 
senzor vlage s tremi načini de-
lovanja (ročni način, avtomatski 
– inteligenten nadzor vlažnosti in 
avtomatsko delovanje na osnovi 
temperaturnega senzorja).

Tihi način delovanja.
Ventilator deluje v tihem 
načinu. Hitrost lahko 
nastavite v območju od 
30 % do 10 % največje 
zmogljivosti ventilatorja.

Časovniki zakasnitve 
vklopa in izklopa

Avtomatsko intervalno 
prezračevanje - ta način 
omogoča prezračevanje 
prostora vsakih 12 ur 
30 minut pri nastavljeni 
hitrosti.

TIHO DELOVANJE

AVTOMATSKO DELOVANJE

WiFi APLIKACIJA

Ventilator PRO FAN odlikuje izjemno tiho 
delovanje (Ventilator PRO FAN je izjemno tih,
glasnost delovanja že od 17dB(A)).

Avtomatski senzor gibanja in senzor vlage, 
omogočata ventilatorju PRO FAN popolnoma 
avtonomno delovanje.

WiFi modul omogoča upravljanje ventilatorja na 
daljavo preko aplikacije na pametnem telefonu.

17
dB(A)



PRIMERI VGRADNJE LOKALNIH 
PREZRAČEVALNIH SISTEMOV

sÉäáâçëíá=éêçëíçêçî=ëç=éêáÄäá K

Velikosti prostorov so približne in so odvisne tudi od drugih 
faktorjev, kot je višina stropov itd.

POVRŠINA STANOVANJA JE DO 30 m2

POVRŠINA STANOVANJA JE DO 60 m2

Akcijska cena paketa z montažo
(z 9,5% DDV) = 1.513 €

Končna cena s subvencijo
EKO SKLADA = 1.260 €  

Akcijska cena paketa z montažo
(z 9,5% DDV) = 2.777 €

Končna cena s subvencijo
EKO SKLADA = 2.221 €  

2

1

1

No fotografija model naprave število naprav površina stanovanja

1 EKOSTAR Pure COMFORT 2

30 m2

2 EKOSTAR PRO FAN WIFI 1

No fotografija model naprave število naprav površina stanovanja

1 EKOSTAR Pure COMFORT 4

60 m2

2 EKOSTAR PRO FAN WIFI 1

2

1

1

1

1



POVRŠINA STANOVANJA JE DO 108 m2

Akcijska cena paketa z montažo (z 9,5% DDV) = 4.040 €

Končna cena s subvencijo EKO SKLADA = 3.232 €  

No fotografija model naprave število naprav površina stanovanja

1 EKOSTAR Pure COMFORT 6

108 m2

2 EKOSTAR PRO FAN WIFI 1

1

1

1

12

1

1



PRODAJA IN SERVIS

Klima Elektro d.o.o., Rakuševa 26, 1000 Ljubljana
prodaja: 030 312 886, 041 661 087      |      e-pošta: info@klimaelektro.si      |      splet: www.klimaelektro.si


