
SW50+ wyróżniająca się spośród wszystkich 
modeli z certifikatem EUROVENT!

1 Unikalna konstrukcja

2 Niezwykle szczelna i lekka

3 Maksymalnie wyeliminowane mostki cieplne
i zminimalizowane nieszczelności

4 Najwyższa klasa wytrzymałości

„Model box“ testowany według normy EN 1886:2008

1. Wytrzymałość mechaniczna obudowy (X = mm × m-1)
Ciśnienie próby: ± 1000 Pa
Klasyfikacja:
Max. odchylenie 4 mm <= klasa D1(M) SmartAir SW50+ 
Max. odchylenie ≤ 10 mm klasa D2(M)
Max. odchylenie > 10 mm klasa D3(M)
Pozostałe odchylenie po próbie ciśnieniowej ±2500 Pa musi być mniejsze niż 2 mm.

2. Nieszczelność obudowy (f400= l/s×m-1×m-2)
Ciśnienie próbne -400 Pa
Klasyfikacja:
Max. wskaźnik nieszczelności f400  ≤  0,15 klasa L1(M) SmartAir SW50+
Max. wskaźnik nieszczelności 0,15 < f400  ≤ 0,44 klasa L2(M)
Max. wskaźnik nieszczelności 0,44 < f400  ≤ 1,32 klasa L3(M)

Ciśnienie próbne +700 Pa
Klasyfikacja:
Max. wskaźnik nieszczelności f700 ≤ 0,22 klasa L1(M) SmartAir SW50+
Max. wskaźnik nieszczelności 0,22 < f700 ≤ 0,63 klasa L2(M)
Max. wskaźnik nieszczelności 0,63 < f700 ≤ 1,90 klasa L3(M)

3. Przenikalność cieplna* (U=W×m-2×K-1)
Maksymalny współczynnik przenikalności cieplnej U ≤ 0,5 T1
Maksymalny współczynnik przenikalności cieplnej 0,5 < U ≤ 1,0 T2 SmartAir SW50+
Maksymalny współczynnik przenikalności cieplnej 1,0 < U ≤ 1,4 T3
Maksymalny współczynnik przenikalności cieplnej 1,4 < U ≤ 2,0 T4
Maksymalny współczynnik przenikalności cieplnej. Brak wymagań T5

* Przenikalność cieplna (U=W×m-2×K-1) jest stosunkiem wymiany ciepła (w watach) 
na jednym metrze kwadratowym powierzchni zewnętrznej centrali na 1K. Następnie 
ustalona zostaje różnica temperatury w stanie ustalonym wynosząca 20K.

4. Mostki termiczne* (kb = ∆tmin/∆tair)
Max. współczynnik mostków termicznych 0,75 < kb ≤ 1,00 TB1(M) SmartAir SW50+
Max. współczynnik mostków termicznych 0,60 < kb ≤ 0,75 TB2(M)
Max. współczynnik mostków termicznych 0,45 < kb ≤ 0,60 TB3(M)
Max. współczynnik mostków termicznych 0,30 < kb ≤ 0,45 TB4(M) 
Max. współczynnik mostków termicznych. Brak wymagań TB5(M)

* Współczynnik mostków termicznych jest stosunkiem pomiędzy różnicą najniższej 
temperatury a średnią temperaturą powietrza.
Najniższa wartość różnicy temperatur pomiędzy dowolnym punktem na zewnętrznej 
powierzchni a średnią wewnętrzną temperaturą powietrza są określone, gdy średnia 
różnica temperatury między temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną jest ustabilizowana 
i równa 20K.

Klasa nieszczelności 
obejścia filtra*
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5. Nieszczelność obejścia filtra

NajwyZsze

standardy!

.

100% (m3/h)>99,5% (m3/h)

 < 0,5% (m3/h)

*Klasa nieszczelności obejścia filtra nie jest taka sama jak klasa materiału filtra!

Izolacja akustyczna obudowy SmartAir SW50+
Izolacja akustyczna obudowy

125 Hz dB 13
250 Hz dB 11
500 Hz dB 14

1000 Hz dB 18
2000 Hz dB 19
4000 Hz dB 19
8000 Hz dB 36
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Centrale wentylacyjne SmartAir 

SmartAir SW50+ 

D1(M) › L1(M) › L1(M) › F9(M) › T2(M) › TB1(M)



CECHY konstrukcyjne

› Profile łączone śrubami montażowymi zapewniają szczelnośc obudowy
› Profile izolowane termicznie  25 mm taśmami z tworzywa sztucznego 
› Profile zaokrąglone wewnątrz dla łatwiejszego czyszczenia
› Stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7040
› Płyty poliuretanowe nowej generacji 45mm
› Wewnętrzna adhezyjna uszczelka izolacyjna
› Zewnętrzna uszczelka izolacyjna
› Bardzo sztywne i mocne plastikowe narożniki
› Pokrycie specjalnymi płytami plastikowymi

System blokady płyt z 
uszczelnieniem zewnętrznym

Profile izolowane termicznie

› Śruba łącząca profile › Zaokrąglony profil 
wewnętrzny

Szczelne połączenie 
wewnętrzne

› 

› 

› TB1(M) 
Klasa mostów termicznych

› L1(M) 
Klasa nieszczelności
przy -400Pa

L1(M) 
Klasa nieszczelności 
przy +700Pa

› F9(M) 
Klasa szczelności obejścia filtra

› 

D1(M) 
Klasa wytrzymałości obudowy › 

T2(M) 
Klasa przenikalności 
cieplnej obudowy

Unikalny i higieniczny montaż 
blokady drzwiczek zewnętrznych

› 

Jednostki SmartAir testowane w TÜV SÜD GmbH Center of Competence for Refrigeration and Air Conditioning.


