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Nová pokojová rekuperační jednotka -
tichá a komfortní

MARLEY AIR 4.0

Do it with Marley.

Uspoříte náklady za vytápění a navíc vytvoříte v bytě zdravé prostředí 
s čerstvým čistým vzduchem bez pylu a prachu a se správnou vlhkostí 
vzduchu.

Vždy čerstvý a zdravý vzduch v místnosti, vysoká 
energetická účinnost a ochrana proti plísním: decentrální 
rekuperační jednotky jsou stále populárnější díky snaze 
uspořit náklady za teplo a současně zachovat zdravé 
prostředí s přísunem čerstvého vzduchu.

  Větrací jednotka pro přívod čerstvého vzduchu 
s rekuperací tepla

 Vysoký výkon a nízká spotřeba elektrické energie
  Velmi snadná instalace
 Kompletní jednotka s panely, motorem a výměníkem tepla
 Včetně dálkového ovládání



Marley Air 4.0 VÁS SVÝMI 
VÝHODAMI PŘESVĚDČÍVÝHODAMI PŘESVĚDČÍ

NOVÁ DIMENZE VĚTRÁNÍ

Technické parametry
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Aliaxis Česká republika s.r.o.
Průmyslová 367
252 50 Vestec
Tel +420 272 084 611
info.cz@aliaxis.com
www.marley.cz

MARLEY AIR 4.0

Rozměr panelu:   
240 x 240 mm

Průměr vrtání/otvoru:
180 mm

Tloušťka stěny:   
280–500 mm

Baterie dálkového 
ovladače: CR2025SEC Třída (EPR 1254/2014): A 

Rekuperace tepla při 
provozním průtoku (35 m³/h): 80 % 

Průtok vzduchu:
19 m³/h,  35 m³/h, 50 m³/h

Provozní průtok vzduchu: 35 m³/h

Hladina akustického výkonu (3m) 
při provozním průtoku (35 m³/h): 23 dB (A)

Specifi cký příkon při provozím 
průtoku (35 m³/h): 0,15 W (m³/h)

 Zvukokově optimalizovaná, standardní zvuková izolace
  G3 externí fi ltrace
 Údržba fi ltru, motoru, keramiky výměníku bez použití nářadí
  Velmi snadná instalace
 Bezdrátové rádiové spojení mezi jednotkami
  Kompletní jednotka včetně dálkového ovládání
 Vyrobeno v Německu

Technická podpora
Montážní videa, návody a další dokumentaci
najdete na našem webu. 

www.marley.cz

REKUP E R AC E TEPLA

80 až

%

Vnitřní panel

Zvuková izolace

Filtr ISO Coarse 50% (G3)

Motor, třída účinnosti A

500-300 mm trubka

Keramický výměník, 
rekuperace tepla až 80%

Venkovní panel

Okapnice

Aliaxis Česká republika s.r.o.


