
Prezračevanje. 
Dihaj boljši zrak.
Integrirano in 
kontrolirano.

Inteligentno prezračevanje.
Učinkovit prezračevalni sistem zagotavlja, da sveži zrak
vstopi v stavbo, hkrati pa prihrani veliko energije.
Bodisi centralno ali lokalno prezračevanje, bodisi v
najetih nepremičninah ali v vašem lastnem domu, ne glede 
na to, ali gre za novogradnjo ali prenovo nepremičnine - Glen 
Dimplex ponuja pravo rešitev za prezračevanje nepremičnin.



Glen Dimplex | Vse pod eno streho

Hlajenje, gretje in 
prezračevanje.  
Z električno 
energijo.
Glen Dimplex povezuje vse ključne sisteme za hlajenje, 
prezračevanje, ogrevanje in pripravo sanitarne vode. 
Razvijamo rešitve, ki v celoti pokažejo svoj potencial v 
kombinaciji in se prilegajo do najmanjših podrobnosti. 
Posledično so neverjetno hitri in enostavni za namestitev. 
To prihrani čas, material in nenazadnje denar.

Toplotna 
črpalka 
Sistem M z. e. 
(lesena verzija) 
4/6 kW  
600 mm x 870 mm x 500 mm

Prezračevanje
Lokalno.

Priprava tople 
sanitarne 
vode

Regulacija/ 
nadzor
Smart Home app aplikacija za 
inteligentni nadzor.

Toplotna črpalka 
Sistem M
notranja enota
4/6 kW  
600 mm x 2,100 mm x 600 mm

Prezračevanje
Centralno.
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100%
Filter za cvetni prah.

testiran na alergijo.

0%
Izboljša zaščito stavbe.

oblikovanje plesni z
nadzorovano izmenjavo zraka.

Do

pridobljene energije iz zraka zap.prostorov

92%

Preprosto 
najboljše. 
Za domove in 
družine.
Hiša, kjer je veliko vlage? To je preteklost. Nadzorovano 
prezračevanje prostora prenaša vlago zunaj in 
preprečuje nastanek plesni v domu.
Poleg tega, da je to izjemno zdravo, prihrani tudi 
energijo. Zaprite okna - in še vedno imejte ves čas čist 
zrak v domu.

Glen Dimplex | Inteligentno prezračevanje 

Prednosti zate:

Brez izgube energije v hladnih letnih časih, brez izgube toplega zraka v 
zaprtih prostorih.

Boljša zaščita pred vlomilci: odprta okna so vabilo za vlomilce - in zdaj 
niso več potrebna.

Učinkovita zaščita pred hrupom. Izjemno nizke emisije hrupa zahvaljujoč 
optimalni zasnovi opreme. Hrup na cesti in ostali hrupi ostanejo zunaj.

Dobro je vedeti: 
stalna izmenjava zraka je nadzorovan način 
odstranjevanja vlage. Fasada stavbe se dolgoročno 
obdrži, ohrani ali poveča se vrednost nepremičnine.
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Glen Dimplex | Lokalno prezračevanje | Sistem za upravljanje stavb

Preprosta 
povezava.
Preko KNX, Modbus  
ali EnOcean.

Hlajenje, ogrevanje, prezračevanje - boljše je s pametnim omrežjem. Vse 
več lastnikov stavb želi nadzirati vso svojo gradbeno tehnologijo z enim 
samim sistemom. To trajno zmanjša stroške energije in ves čas zagotavlja 
prijetno vzdušje. Ponujamo pionirske rešitve za izpolnitev vseh teh 
zahtev. Ne glede na to, ali želite samo krmilnik, povezavo s sistemom za 
upravljanje stavbe ali pametno aplikacijo - vse je mogoče. Aplikacija 

UHI/App KNX Modbus EnOcean

Dobavljivo kot standard 
M Flex Air – v povezavi s 
Sistemom M in M Flex  

toplotno črpalko 

Opcijski dodatki 
za ZL-H… in ZL-V serije

Opcijski dodatki 
za ZL-H… in ZL-V serije

 
Standard  

za M Flex Air

Prejšnja različica 
za DL50

Enostavna povezav do sistema za upravljanje stavb.
Intuitiven, priročen in enostaven za uporabo. Nabor funkcij se nenehno prilagaja
da odražajo najnovejšo tehnologijo - in vaše spreminjajoče se potrebe.

Modbus
Modbus plošča neposredno povezuje 

prezračevalne enote ZL-V ali ZL-H s sistemi 
Modbus. Sem spada najnovejša generacija 

toplotne črpalke Sistem M. Vse lahko nadzirate 
z aplikacijo Glen Dimplex Home na pametni 

napravi. Naprave M Flex Air imajo standardno 
povezavo Modbus.

EnOcean
Alternativa zapleteni napeljavi:

EnOcean je brezžični standard za optimizirano 
energijsko samozadostna brezžična stikala, 

senzorje in krmilnike v avtomatizaciji stavb. Ima 
zelo nizko sevanje in se enostavno prilagodi 

gradbenim zahtevam. Zmanjša količino 
inštalacijskih del, potrebnih med posodobitvijo.

KNX škatla je opremljena s
pretvornikom KNX. Prednastavljene privzete 
nastavitve prezračevalnih enot ZL-V in ZL-H 

pomenijo, da so takoj pripravljene za uporabo -
brez dodatnega programskega dela.

Seveda so uporabniške prilagoditve možne 
kadarkoli.

KNX

Dobro je vedeti: 
na voljo so prosto nastavljivi digitalni in analogni vhodi in 
izhodi kot možnosti za pametne zunanje kontrole.
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Za vsako situacijo. 

Za vse, ki imajo raje zavesten življenjski slog. Razmišljati za naprej. Z nizkimi
energetskimi koncepti in učinkovito rekuperacijo toplote. Za vse, ki cenijo 
inteligentno prezračevanje in pametno mreženje. S pametnimi možnostmi 
konfiguracije in aplikacijo. 

Glen Dimplex | Lokalno prezračevanje | Vsebina

Centralno p.                         S. 10–23

Področje uporabe

Idealno za novogradnje enodružinske in več-
družinske domove.

Primerno tudi za celovito energetsko 
posodobitev obstoječih stavb.

Možno individualno prezračevanje in 
prezračevanje vsake stanovanjske enote.

Lokalno prezračevanje S 24–27

DL 50 W2 serije vključujejo dodatke.

Področje uporabe

Idealno za naknadno vgradnjo v obstoječe 
stavbe oz. novogradnje.

Lokalne prezračevalne enote se namestijo 
neposredno v zunanjo steno in so namenjane 
prezračevanju prostorov.

Sistem za distribucijo z. S. 28–33

Air 56 sistem za distribucijo zraka + ventili.

Področje uporabe

Bodisi v novogradnjah bodisi kot del obsežne 
prenove.

Osnova za centralno prezračevanje.

Zelo prilagodljiv in prihrani prostor pri vgradnji.

Servis S. 34-38

Za monterje.
Za končne kupce.

M Flex Air · Stenske enote · Stenske 
stropne enote + priprava tople sanitarne 
vode.
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Svež zrak.
Osrednje 
vprašanje.

Glen Dimplex | Centralno prezračevanje | Prednosti

Idealno za novogradnje in popolne prenove. Centralni prezračevalni 
sistemi podjetja Glen Dimplex ves čas zagotavljajo zdrav, svež notranji 
zrak in zagotavljajo dolgotrajno zaščito pred vlago in plesnijo po celotni 
hiši iz enega samega sistema. Izmenjava zraka se izvaja s pametnim 
sistemom za distribucijo zraka.

Nizki

(specifična vrednost moči ventilatorja)
zaradi stanja tehnologije ventilatorjev.

SFP
varnostna funkcija za
domove s kaminom

(lončena peč, gorilnik na drva,
plinski kotel).

TÜV
Uporablja do

toplotne energije.
Povečano udobje poleti

zahvaljujoč funkciji samodejnega obvoda.

92%
Certifikat

v skladu s standardom 
pasivne hiše.

Bolje kot sistem.  
Lahko se kombinira s:

Sistem za distribucijo z.
Air 56

Toplotna črpalka
Sistem M ali M Flex

Sanitarna voda
DHW 300VD+

Nadzor
GDTS Home app

Dobro je vedeti: 
glede na zahteve je mogoče namestiti širok spekter 
prezračevalnih sistemov (npr. vključno s pripravo tople 
sanitarne vode z uporabo odpadne toplote prezračevanja).

*
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Glen Dimplex | Centralni prezračevalni sistemi | M Flex Air Sistem

M Flex Air sistem.  
Prezračevanje skupaj
s toplotno črpalko.
Na koncu je v tehnološki sobi standardizirana slika. Zavzemanje 
minimalnega prostora. Prezračevalni modul je mogoče 
popolnoma kombinirati s katero koli toplotno črpalko Sistem M, 
vključno s pripravo sanitarne vode in sistemom za distribucijo 
zraka Air 56. S pametno zasnovo, ki zagotavlja hitro namestitev 
in zagon. Zaradi najnovejše generacije ventilatorjev in popolne 
interakcije vseh strukturnih komponent se v okolje oddajajo zelo 
nizke ravni hrupa.

Komfortne funkcije integrirane kot standard

Opcijske komfortne funkcije

Senzorji kakovosti zraka v izpušnem zraku in celo 
v zunanjem zraku.

Izbira usmeritve zračne povezave (dovod zraka 
levo ali desno).

Varnostno funkcijo kamina lahko aktivirate za 
uravnoteženje pretoka.

Filter za cvetni prah.

Vračanje vlage z entalpijskim toplotnim izmen-
jevalnikom.

Električni grelec za dogrevanje zunanjega zraka.

Električni grelec za dogrevanje dovodnega 
zraka.

Sifon za odtok kondenza z zaščito proti izsušitvi 
in podtlačno zaščito.

Odtok kondenzata za uporabo v hlajeni stavbi. 

Sistem M notranja 
enota. 
Višina: 210 cm  
Vključuje 180 l bojler
Vključuje zaslon na dotik

M Flex Air.
Višina: 140 cm  
Stoji na levi

Sistem M notranja 
enota.
Višina: 140 cm 
Vključuje zaslon na dotik

355l bojler.  
Višina: 210 cm 

M Flex Air.
Višina: 140 cm  
Stoji na levi

Sistem M notranja enota. 
Višina: 140 cm  
Vključuje zaslon na dotik

220l bojler.  
Višina: 140 cm

M Flex Air.
Višina: 140 cm  
Stoji na levi

Sistem M notranja enota.  
Višina: 140 cm  
Vključuje zaslon na dotik

220l bojler.  
Višina: 140 cm

M Flex Air .
Nameščeno na vrhu,
izbira zračnih povezav
(levo ali desno)

Sistem M  
Kompakt Plus.

Sistem M  
Komfort Plus.
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Glen Dimplex | Centralno prezračevanje| M Flex Air Sistem | Nadzor/delovanje 

Pametno prezračevanje.  
Aplikacija Dimplex Home app.
Želena temperatura, nivo prezračevanja, način počitnice, možnost hitrega ogrevanja - z 
Glen Dimplex je vse mogoče individualno in priročno nadzorovati. Lahko kombinirate 
prezračevalni sistem M Flex Air z visoko učinkovito toplotno črpalko Sistem M,
enostavno se upravlja z inovativnim zaslonom na dotik na toplotni črpalki - ali z uporabo
aplikacije Glen Dimplex Home app na pametni napravi. Na voljo v trgovini Apple App Store 
oz. trgovini Google Play. Nič lažjega ali hitrejšega!

Lažja
namestitev in delovanje.
Izredno enostavno z uporabo aplikacije 
Glen Dimplex Home app.

Hitro
Izjemno hitro za namestitev.
Intuitiven za upravljanje. 

Ko gre za priročno namestitev: Sistem M lahko 
nastavi svojo dostopno točko - idealno za spletna 
mesta, kjer internetna povezava še ne deluje.

Zahvaljujoč pametni predkonfiguraciji je dejanski 
zagon hitrejši, enostavnejši kot pri katerem koli 
drugem ogrevalnem sistemu. Sistem M postavi 
le nekaj vprašanj, na katera je res enostavno 
odgovoriti. In potem začne delovati.

Prezračevalna funkcija: časovni profili.
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Odvod z.  
/dovodni zrak

Izpušni z. 
/zunanji zrak

Zunanji z. 
/izpušni zrak

Dovodni z 
/odvod zraka

Z

energijskim razredom v sektorju prezračevanja.

A+
Vključuje:

senzorja kakovosti zraka
za zunaj in za izpušni zrak.

2

Osvežujoče  
enostavno.  
Očitno 
neopazen.
M Flex Air je osrednji prezračevalni sistem z rekuperacijo 
toplote in je vaš nevidni spremljevalec v domu. S svojimi 
kompaktnimi dimenzijami omare ga je mogoče v celoti 
vgraditi v standardne omare ali kuhinjske enote,
npr. na hodnikih, v kopalnicah in pomožnih prostorih. M 
Flex Air se lahko uporablja v kompletu s toplotno črpalko 
Glen Dimplex in bojlerjem za toplo vodo za gospodinjstvo - 
ali preprosto kot samostojna rešitev.

Glen Dimplex | Centralno prezračevanje | M Flex Air prezračevanje

Polnih

pretoka zraka.

320 m3/h

Do

rekuperacije toplote.

92%
Fleksibilen zagon: 
reverzibilne smeri pretoka zraka. 
Stoječe. Ali za pritrditev na 
steno, z navpično ali vodoravno 
namestitvijo.

Prednosti zate:

Svež zrak v zaprtih prostorih. Filtracija zunanjega zraka, ki vstopi v filter 
za cvetni prah in je standardno vgrajen. Filter za prah je na voljo kot 
dodatna oprema.

Primeren za vgradnjo v omare ali kuhinjske enote po zaslugi kompaktne 
dimenzije.

Vklop varnostne funkcije kamina za uravnoteženje pretoka.

Enostavna integracija v sistem za upravljanje stavbe. 

Samodejno delovanje s standardnimi integriranimi senzorji za kakovost 
zraka v izpušnem in zunanjem zraku.
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Prednosti zate:

Nadzorovano prezračevanje, ki zajema prezračevanje stanovanj in
stanovanjskih stavb.

Z integrirano varnostno funkcijo kamina.

Izmenjevalnik toplote za ogrevanje uporablja toploto iz izpušnega zraka
za svež dovodni zrak.

Tihi ventilatorji, minimalna vzdrževalna dela.

Učinkovita zaščita pred cvetnim prahom zaradi visoke kakovosti filtra.
Idealno za alergike!

Uporabniku enostaven nadzor. Z uporabo lahko izberete številne funkcije
v meniju z navadnim besedilom.

Popolna interakcija z distribucijskim sistemom zraka Glen Dimplex Air 56.

Privlačen servisni paket z 2. letno garancijo. 

Glen Dimplex | Centralno prezračevanje | ZL-VF serije

ZL-VF serije. 
Energijska učinkovitost kot standard.

ZL 300 VF.  
– Varnostna funkcija za kamin.  
– Certificirano za uporabo v pasivnih hišah.
– 50–280 m³/h.

ZL 400 VF. 
– Varnostna funckija za kamin.  
– Certificirano za uporabo v pasivnih hišah. 
– 50–380 m³/h.

Tiho in 
kompaktno.
Enostavno na 
steni.
Ta centralna prezračevalna enota serije ZL-VF z rekuperacijo 
toplote je kot nalašč za nadzorovano prezračevanje v 
gospodinjstvih na površini do 300 m2. Preprosto nameščen 
na steni, zagotavlja inteligentno prezračevanje novo 
zgrajenih enodružinskih in vrstnih hiš.

ZL 300 VF
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Glen Dimplex | Centralno prezračevanje | ZL-HA/HF serije

Raven in lahek.  
Prilagaja se kamor koli.

Te kompaktne in izjemno ravne prezračevalne enote zagotavljajo
energetsko učinkovito centralno prezračevanje in prezračevanje majhnih stanovanj in hiš

do 180 m2. Primerno za vgradnjo v strop ali tla.

Prednosti zate:

Izjemno ravna in lahka konstrukcija.

Nadzorna plošča LCD prikazuje, kdaj je treba filter zamenjati.

Integrirani izmenjevalnik toplote porablja toploto iz izpušnega zraka ter
segreje svež dovodni zrak.

Primerno za alergike. Učinkovita zaščita pred cvetnim prahom zahvalju-
joč visoki kakovosti filtra.

Z vgrajeno varnostno funkcijo kamina za uravnoteženje pretoka na ZL 
155 in 275 HF.

Še lažja in hitrejša namestitev s sistemom za distribucijo zraka Air 56 
podjetja Glen Dimplex.

ZL-HA/HF serije. Prezračevanje majhnih prostorov.

ZL 105 HA.  
–  višina enote samo 170 mm,  

izredno ravna in lahka konstrukcija
–  30–105 m³/h.
–  4x DN125 priključki.

ZL 155 HF.  
–  varnostna funkcija kamina, 

ravnotežje količinskega pretoka. 
–  Certificirano za uporabo v pasivni h.
–  30–155 m³/h.
–  4x DN125 priključki.

ZL 275 HF. 
– Varnostna funckija kamina, 
ravnotežje količinskega pretoka. 
–  Certificirano za uporabo v pasivnih h.
–  50–275 m³/h.
–  4x DN160 priključki.

ZL 155 HF

A
Visok razred energijske učinkovitosti 
kot standard. 

rekuperacije toplote. 

92%
Do
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Topla voda.
Neposredno iz zraka.
Aktivna rekuperacija toplote tvori notranji zrak za toploto v 
gospodinjstvih, priprava vode vam daje najboljšo energetsko 
učinkovitost. Preprosto namestite prezračevalno enoto Glen 
Dimplex z vgrajeno sanitarno toplotno črpalko za toplo vodo. In 
vaša vroča voda bo prihajala neposredno iz zraka.

Najboljša kombinacija – in sicer s:

+
V

el
ja

 z
a 

sa
n

ita
rn

o
 t

č.

Sistem za distribucijo 
zraka

Toplotno črpalko
Sistem M ali M Flex

Merilnik energije
PV optimizator

Prezračevanje izpušnega zraka z rekuperacijo toplote
za pripravo tople sanitarne vode.

DHW 300VD+.  
– 300 litrov nazivna prostornina. 
– 30-220 m³/h, do 160 m² bivalne površine. 
–  Z funkcijo odmrzovanja do –7 °C vhodna temperatura in dodatni 

izmenjevalnik toplote.
– Digitalna povezava za integracijo v nadzorne sisteme stavb. 
–  Dodatki: PV optimizator za ciljno uporabo fotovoltaike.

Prednosti zate:

Tri nastavljive ravni ventilatorja s funkcijami časovnika.

Neprekinjeno nastavljive temperature tople vode z dodatnim gumbom 
za hitro ogrevanje.

Trajnostno in podnebno nevtralno. Zahvaljujoč standardni funkciji pripra-
vljenosti SG in popolni kombinaciji z dodatno opremo PV Optimizer, če 
jo uporabljate z zeleno elektriko ali lastno fotovoltaično napravo.

Integriran vmesnik RS 485, združljiv s sistemi za upravljanje z energijo ali 
nadzor stavb*.

Glen Dimplex | Centralno prezračevanje | Priprava tople sanitarne vode 23 |



Boljše kot sistem. 
Lahko se kombinira:

Brezžično krmilno stikalo
DL 50 brezžično krmilno s.

Toplotna črpalka
Sistem M ali M Flex

Priprava sanit. vode
DEE 1803

Glen Dimplex | Lokalno prezračevanje | Prednosti

Do

stopnje rekuperacije 
toplote zaradi navzkrižnega 
protitočnega izmenjevalnika 
toplote.

87%

Enostavna namestitev: ni potreben 
prezračevalni kanal. Potrebna je ravna 

odprtina za steno ali luknja za jedro.

Najtišja enota
v svojem razredu:
z nizkim obsevanjem in 
optimalnimi vrednostmi. 

Potrjeno za uporabo v pasivni hiši: 
standardna različica z integriranim grelnim 

registrom.

Preizkušeno za alergike: s senzorjem 
kakovosti zraka in filtrom za cvetni prah.

Doma neopazno: ploščo lahko 
preprosto prebarvate v isto barvo 

kot je stena.

Stalni volumski pretok:
za komaj opazno akustično 
kuliso.

Hitro  
in učinkovito. 
Skozi zid.
Lokalno 
prezračevanje.
Zaradi enostavne namestitve in kompaktne zasnove so naši lokalni  
prezračevalni sistemi še posebej priljubljeni za uporabo v prenovljenih 
starejših stavbah. So pa tudi kot nalašč za novogradnje. Na primer 
tam, kjer niso predvideni prezračevalni kanali. Popolno prezračevanje 
prostora je zagotovljeno zaradi neprekinjenega volumskega pretoka in 
ločenih zračnih pretokov za dovodni in izpušni zrak.

Dobro je vedeti: 
lokalni prezračevalni sistemi podjetja Glen Dimplex 
omogočajo rekuperacijo toplote v izpušnem zraku za 
ogrevanje zunanjega zraka.
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Udobje kot standard.
DL serije.
Osnovna različica, različica z dodatno opremo 
in priključkom EnOcean ter različica z vgrajenim 
predgrevanjem zunanjega zraka.

Glen Dimplex | Lokalno prezračevanje | DL serije

Entalpijski izmenjevalnik 
toplote za visoko učinkovito 
rekuperacijo toplote in vlage.

Filter z aktivnim ogljem
Za zmanjšanje neprijetnih vonjav v 
zunanjem zraku.

HEPA filter H13
Za zmanjšanje kontaminacije 
zunanjega zraka s finimi delci.

Za vsako situacijo. 
Desna stenska obojka.

Dodatki za večje udobje.
Zrak v zaprtih prostorih je svež.

DL 50 Q - kvadraten.
Debelina stene 320 do 480 mm. Na voljo po-
daljšek do 640 mm. Kot nalašč za novogradnje.

DL 50 Q2 – s sosednjo sobno povezavo. 
Debelina stene 420 do 480 mm.
Za dovajanje dovodnega zraka in/ali izpušnega 
zraka iz dodatne sobe.

Dl 50 R – cirkulator.
Debelina stene 320 do 530 mm. Naknadna 
namestitev z uporabo luknje za jedro Ø 302/320 

ABDL 50 ST – iz nerjavečega jekla.  
Dobavljivo kot možnost. 

Dobro je vedeti: enote imajo       
neprekinjen volumski pretok, ki     
zagotavlja tiho, prijetno vzdušje.

DL 50 WA2 DL 50 WA2 DL 50 WH2

Osnovna verzija

EnOcean sprejemnik je standardno vgrajen za povezavo
dodatnega brezžičnega daljinskega upravljalnika, senzorji EnOcean

ali vključitev v nadzorne sisteme stavb.
Izbirni senzor kakovosti zraka za naknadno vgradnjo.

– – Integriran register predgrevanja

Ravni 1 – 2 – 3 – 4 
15 – 30 – 45 – 55 m3/h

Ravni 1 – 2 – 3 – 4 
15 – 30 – 45 – 55 m3/h

Ravni 1 – 2 – 3 – 4 
15 – 25 – 35 – 45 m3/h

Razred energijske učinkovitosti B 
(brez senzorja)

Razred energijske učinkovitosti B 
(brez senzorja)

Razred energijske učinkovitosti A  
(s senzorjem)

– – “Pasivna hiša” certifikat
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Glen Dimplex | Air 56

Air 56 
sistem za distribucijo 
zraka. Zelo enostavna 

namestitev.
Popolna rešitev, če želite sistem za distribucijo zraka, ki ga je še vedno 

mogoče prilagoditi v najbolj kritični fazi gradnje. Sistem je podoben 
„Legoju“, zato ga je zelo enostavno in izjemno hitro sestaviti in preurediti - s 

prezračevalnimi cevmi, ki jih je mogoče upogniti v vse smeri.

Prednosti zate:

56 mm premer cevi pri največ 60 mm vgradne višine.

Cevi potekajo pod ometom, v vmesnih plasteh lesenih okvirnih 
konstrukcij, pod mrežnimi nosilci železne armature itd.

Ni ukrivljenih elementov, upogibov ali drugih komponent,
ki lahko povzročijo stične robove.

Minimalna pritrditev na steno, enostavna za čiščenje.

Nizek padec tlaka, visoka energetska učinkovitost, enostavna nastavitev:
v sistemu za distribucijo zraka Air 56 se pretok zraka porazdeli naravno
(skoraj sam) do odsekov cevi.

Zaradi gladkih notranjih površin, okroglega prereza in malo naslonjenih 
robov je čiščenje še posebej enostavno in trajno higiensko.

Vedno 
popolno 
prileganje.  

1 x DN75
= 2,922 mm2

2 x NW56
= 3,620 mm2
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En distribucijski sistem.
1.000 možnosti.
Sistem za distribucijo zraka Air 56 je kot Lego komplet: zelo enostaven za namestitev in iz-
jemno hitro sestavljiv. Prezračevalne cevi je mogoče upogniti v vse smeri. Zahvaljujoč izjem-
no enostavni zasnovi distribucijskega sistema prilagoditve na gradbišču sploh ne predstavl-
jajo težav. Tudi če se na gradbišču kaj nenadoma spremeni.

Glen Dimplex | Air 56 | Prednosti

Ozek zunanji premer krožnih cevi.
Možen prehod na cevni sistem DN75.

56 mm

Pametno izračunano. Za največjo preglednost in goto-
vost stroškov.

Klik in končano: preprosta namestitev
temelji na patentiranem principu klika.

Prilagodljiva namestitev, npr. v stropu, steni,
betonska ali izolacijska plast, omet, vmesni sloji lesenih 

konstrukcij.

višina vgradnje. 

60 mm

Y-kos LG HS 56  
(140 x 85 x 150 mm)

Zračno ohišje LG 56-8  
(318 x 60 x 318 mm)

Zračno ohišje LG 56-12  
(650 x 60 x 318 mm)

D
im

n
ez

ije
 (Š

xV
xG

)

Zračno ohišje LG 56-20  
(762 x 60 x 492 mm) 
Različne možnosti kombinacije

Zračno ohišje LG 56-40  
(762 x 120 x 492 mm) 
Različne možnosti kombinacije

Plastična cev KF R 56
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Oblikovalske rešetke podjetja Glen Dimplex so na voljo v različnih privlačnih  
oblikah in visokokakovostnih zaključkih, ki dodajo kanček razkošja. Inovativna 

in enostavna namestitev v kombinaciji z enostavnim čiščenjem. Hitra spre-
memba dizajna, če se spremeni slog dekoracije.

Bolj privlačno prezračevanje.
Z oblikovalskimi rešetkami.

Glen Dimplex | Sistem za distribucijo zraka

G4 filter  

2

Prostorninski 
pretok

3

Priključek 
ventila

4

Air 56  
vpenjalni obroč

5

Usmerje-
valnik z.

1

Vse je vključeno.

Usmerjevalnik zraka (1) se uporablja za individualno poravnavo 
pretoka zraka. Ko je ventilator vklopljen, je priključek ventila (4) z 
zaslonom za pretok zraka (3) enostavno umeriti. Vključen je tudi 
filter G4 (2).

Na strani dovodnega zraka deluje kot difuzor, na strani izpušnega 
zraka pa se uporablja v higienske namene. Prilagojeno za 
združljivost z Air 56 zahvaljujoč priključku ventila (4) s standardno 
nominalno širino 125 mm in vpenjalnim obročem (5).

Krogi

Črte

Krogi

Kocke

Krožna oblika: Ø 160 mm ali pravokotna izvedba: 160 x 160 mm. Dvojni ventil deluje 
kot praktičen dvojni izhod v tla ali steno: 375 x 160 mm. Polirano nerjaveče jeklo ali 
svileno mat prašno lakirano belo. Vse oblikovalske rešetke so prilagojene uporabi s 
sistemom za distribucijo zraka Air 56.
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Glen Dimplex | Prezračevanje | Servis

Hiter izračun.
Hitra izvedba.
Servis.

Dobro je vedeti: 
Vse sestavne dele paketa, ki so potrebni za vgradnjo sis-
tema za distribucijo zraka, opredeli naša ekipa za načrto-
vanje. 

Garancija
Servisni paketi omogočajo garancijsko 

dobo 2 leti. Vključujejo tovarniške 
poprodajne storitve za zagon, nastavitev 

in navodila za uporabo.

Naša storitev je prav tako prilagodljiva in učinkovita kot naši izdelki.
Ponujamo enostavno storitev naročanja in pametne modele za 
izračun. Vključno z nasveti strokovnjakov, ki razumejo vaše podjetje 
in vas lahko podpirajo v vsaki fazi - pri načrtovanju, oblikovanju in 
namestitvi. In če se pojavijo kakšna spontana vprašanja, je naša 
telefonska številka za storitve na voljo kadar koli.
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Glen Dimplex | Prezračevanje

Preprosto več kot servis.
Za monterje.

Da bo za naše stranke čim bolj enostavno in učinkovito, je
v paket je vključenih veliko storitev. To zajema načrtovanje,

ustvarjanje ponudbe in usposabljanje do začetnega zagona in vzdrževanja s 
strani naše poprodajne službe. In če kaj ne gre povsem pravilno bo naša interna 

ekipa za pomoč strankam hitro našla rešitev. 

Izobraževanje. 

Izkoristite program usposabljanja, 
da izboljšate svoj uspeh. Pa naj gre 
za razgovore s strankami, načrtovanje, 
namestitev ali vzdrževanje: nudimo 
strokovno znanje, ki ga je mogoče takoj 
uporabiti v praksi. 

Planiranje.. 
Popolno načrtovanje je ključnega po-
mena.
Naši strokovnjaki so na voljo, da oseb-
no odgovorijo na vsa vprašanja. Pomoč 
nudimo prek spleta - na primer s hidravlič-
nimi načrti in kalkulatorjem obratovalnih 
stroškov.

Poenostavitev.
Prihranek časa za inženirje inštalacij.
Naše toplotne črpalke in sistem za distri-
bucijo zraka Air 56 so dosledno zasnovani 
za enostavno namestitev: preprosto manj 
priključkov in preprosto več vnaprej sesta-
vljenih in vnaprej konfiguriranih
sestavnih delov.

Zagon. 
Zagon vašega ogrevalnega in prezrače-
valnega sistema je lažji kot kdaj koli prej:
z novo metodo EasyOn preprosto vnesete 
vnaprej programirane kode ... in
nič ne more iti narobe. Na voljo vam je tudi 
prodajna služba, ki vam pomaga organizirati 
začetni zagon.

Garancija. 
Bolj zadovoljne stranke -
manj oblačkov za storitve.
Za toplotne črpalke za toplo vodo za 
gospodinjstvo in prezračevalne sisteme 
ponujamo 2-letno garancijo.

Prihrani.
Za vas smo sestavili najboljšo ponudbo. 
Hitro in natančno. To pomeni manj 
načrtovanega dela in bolj predvidljive 
stroške za vas. 
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Glen Dimplex | Prezračevanje 

Financiranje. Načrtovanje.
Naše storitve za končne kupce.

Popoln sistem vključuje tudi celovito in zanesljivo storitev
za naše končne kupce. Poudarek je predvsem na podaljšanju življenjske dobe
nameščenega sistema za spopadanje s prihodnjimi zahtevami. Konec koncev, 

kdo si želi prezračevalni ali ogrevalni sistem, ki je zastarel že po nekaj letih.

Planiranje.. 
Planiramo za vas!  
Ne glede na projekt:
naši strokovnjaki so na voljo za vas osebno
v podporo vašemu načrtovanju. Pošljite 
povpraševanje skupaj z dokumenti na: 
info@oucek.si

Garancija. 
2. letna garancija na prezračevalni 
sistem.
Ponujamo vam 2. letno garancijo na prez-
račevalni sistem.

Dimplex  
Home app.
Naloži si ga in ga 
testiraj takoj!
Največje udobje. 
Vsaka različica kombiniranega sistema M
in sistem M Flex ima internetno povezavo
in po potrebi lahko samodejno obvesti 
inštalaterja ali servisno službo o
morebitni nepravilnosti.
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Glen Dimplex | Tehnični podatki
T

ip
 e

n
ot

e DL 50 WA2 DL 50 WE2 DL 50 WH2 DHW 300VD+ M Flex Air M Flex Air Plus ZL 300 VF ZL 400 VF ZL 105 HA ZL 155 HF ZL 275 HF

Posamezne sobe Prezračevalne enote za celotne stanovanjske enote | Centralni sistemi

U
p

or
ab

a Rekuperacija toplote za ogrevanje dovodnega 
zraka

l l l – l l l l l l l

Rekuperacija toplote za pripravo tople sanitar-
ne vode – – – l – – – – – – –

Razred energijske učinkovitosti (s senzorji, če je 
primerno)**

B A A A A A A A A A A

S
is

te
m

V zunanji steni, enoposteljna soba oz. po želji s 
priključkom na sosednjo sobo

l l l – – – – – – – –

Pokončni, vertikalno povezani zračni kanali – – – l l l l l – – –

Montaža na steno, v kuhinji, na hodniku, v so-
sednji sobi ali na izoliranem strešnem prostoru – – – – l l l l – – –

V stropni praznini ali znotraj
izoliranega strešnega prostora, zračni kanali 
povezani vodoravno

– – – – – – – – l l l

Dovodni in izpušni zrak l l l l l l l l l l l

Izpušni zrak – – – l – – – – – – –

Nazivni pretok zraka 50 m3/h 50 m3/h 45 m3/h 220 m3/h 320 m3/h 320 m3/h 300 m3/h 400 m3/h 105 m3/h 155 m3/h 260 m3/h

Uporaba 1 do 2 sobi 1 do 2 sobi 1 do 2 sobi do 160 m2 do 250 m2 do 250 m2 90 do 220 m2 120 do 300 m2 do 70 m2 50 do 105 m2 70 do 180 m2

Primerno za pasivne hiše – – l – * * l l – l l

Obvod toplotnega izmenjevalca
poleti – – – – l l l l – l l

Predgrevanje zunanjega zraka – – l – ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Obnavljanje vlage ¡ ¡ ¡ – – l ¡ ¡ – – –

LCD nadzorna plošča z displajem – – – l l l l l l l l

Varnostna funkcija za kamin,  
ravnotežje količinskega pretoka – – – – l l l l – l l

Centralno in lokalno prezračevanje.

l Vključeno pri enoti  – Ni vključeno  ¡ Opcijski dodatki  * Zahtevana odobritev DIBT in certificiranje pasivne hiše

* Predhodni podatki 
** V območju od A+ do G 

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, razpoložljivosti in napak. 
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Zapiski.



Ouček d.o.o. 
Martjanci 5a
9221 Martjanci
Slovenija 

T + 386 2 528 12 40
info@oucek.si
www.oucek.si
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