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TINKAMI MIKROKLIMATO SPRENDIMAI 

 

Dėkojame, kad pasirinkote „NIT“ UAB. 

 

Žmonėms praleidžiant patalpose apie 90% laiko, NIT rūpinasi komfortišku mikroklimatu, kuris 

saugo Jūsų sveikatą, įtakoja savijautą ir nuotaiką, palaiko švarią aplinką, turimo nekilnojamojo 

turto vertę, o pramonėje užtikrina sklandžius ir tvarius gamybinius ciklus, apsaugo produktų 

kokybę ir prailgina jų galiojimo trukmę. 

Nuo 2003 m. NIT tiekiami produktai - gerai įvertinti profesionalų - plačiai naudojami pastatų ir 

inžinerinių statinių patalpose. Ten, kur reikia gerų sprendimų ir gero mikroklimato. 

NIT rasite tai, ko Jums reikia. Profesionalų požiūrį į Jūsų poreikius. Kokybiškus produktus iš 

gamintojų-lyderių. Tinkamą sprendimą už patrauklią kainą. Pramonei. Komercijai. Buičiai. 

 
„NIT“ tiekia aukštos kokybės vėdinimo įrenginius. Gerai vėdinamas namas, butas ilgą laiką lieka puikios būklės. Investicija į rekuperacinę 
vėdinimo sistemą turi įtakos pastato būklei ir patalpų eksploatavimo trukmei. Dar daugiau - tai gera investicija į jūsų pačių sveikatą ir patogų 
gyvenimą visais metų laikais. Juo kokybiškesnis oras patalpose, juo geriau jaučiatės. 

 
Rekuperatoriai „NORDIC“ – skandinaviški vėdinimo įrenginiai su rotacine šilumos grąžinimo technologija, skirti šalto klimato šalių rinkai 

Įrenginiai yra geriausi savo klasėje dėl gerų efektyvumo, tylaus veikimo ir savitosios ventiliatoriaus galios (SFP) rodiklių. 

 
Gamintojas „Flexit“ (Norvegija) - specializuotas rekuperatorių namams gamintojas. Žinios (Know-how) ir patirtis nuo 1974 m. Rekuperacinio 
vėdinimo pradininkai Europoje.  
 
Visais metų laikais, o ypač pereinamuoju sezonu, energetiškai efektyvūs ir tylūs rekuperatoriai „NORDIC“ užtikrina subalansuotą vėdinimą ir 

aprūpina net tolimiausias namų vietas tinkamos temperatūros, filtruotu ir gaiviu oru.  

 

Jums siūlome: „NORDIC S3“ VĖDINIMO ĮRENGINYS SU ROTACINE ŠILUMOGRĄŽA. GAMINTOJAS „FLEXIT“ (NORVEGIJA) 

 
Regeneraciniai „Nordic S3“ vėdinimo įrenginiai efektyviai vėdina gyvenamasias patalpas (butus, individualius namus ir nedidelius komercinės 

paskirties pastatus). „Nordic S3“ buvo specialiai sukurtas taip, kad atitiktų 600 mm modulių montavimo reikalavimus. Subalansuoto vėdinimo 

dėka šviežio oro srautas pasiekia net tolimiausius patalpų kampelius, neleisdamas tvankiam orui užsistovėti ir neigiamai paveikti nei jūsų 

savijautos nei namo konstrukcijų. Šiuolaikiniai įrenginiai yra lengvai valdomi su programėle „Flexit GO“, naudojant išmanųjį telefoną ar planšetę. 

 

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• Subalansuotas vėdinimas su šilumos atgavimo funkcija geresniam patalpų mikroklimatui. 

• Labai taupus, energetiškai efektyvus, maža specialioji ventiliatoriaus galia SFP. 

• Tyli veikla, skandinaviškai minimalistinis ir funkcionalus dizainas. 

• Išmanusis valdymas su programėle „Flexit GO“. 

• „Nordic“ serijos rekuperatoriai turi „EUROVENT“ sertifikatą. 

 

 

 

 TECHNINĖS SAVYBĖS 

• Oro srautas (maks.), m³/h: 350 

• Energijos efektyvumo klasė: A 

• Nominali įtampa: 230 V; 50 Hz 

• Bendra nominali galia (be el. šildytuvo), W: 179 

• Saugiklis, A: 10 

• Ortakių jungtis, mm: Ø125 

• Ventiliatoriaus tipas: B-wheel 

• Ventiliatoriaus variklio valdymas, V: 0-10 

• Ventiliatoriaus greitis, maks., rpm: 3200 

• Filtro klasė: ePM1 55% (F7) 

• Svoris kg: 56 

Matmenys 
 MUMS RŪPI JŪSŲ ORO KOKYBĖ 

• Įrenginiams taikoma 24 mėn. 

garantija, kurią galima prasitęsti iki 36 

mėn.(yra papildomų sąlygų) 

• Nemokamai konsultuojame ir 

parenkame jūsų poreikius atitinkančią 

įrangą 

• Apmokome kaip teisingai 

eksploatuoti ir prižiūrėti įrangą 

• Montavimo paslauga per patikimus 

įmonės partnerius 

• Geras, operatyvus techninis servisas 

• Pogarantinis aptarnavimas 
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