
Inteligentné technológie pre domácnosť ECOSYSTEM

AirChange® e-shop
https://eshop.hevolta.sk/kategoria/rekuperacie/

AirChange® produktová stránka
www.hevolta.sk/hevolta-airchange/

AirChange® technický list
www.hevolta.sk/AirChange_TL

AirChange® manuál
www.hevolta.sk/AirChange_manual
www.hevolta.sk/AirChange_350_ovladac_manual
www.hevolta.sk/AirChange_350+_500_ovladac_manual

Vetrajte moderne, čisto a sviežo
AirChange® je unikátny systém rekuperácie, ktorý pomocou trojcestnej filtrácie 
(prefilter, karbónový filter, hepa filter) vháňa čistý vzduch do obytnej časti
(napr. obývačka, spálňa) a odsáva „znečistený“ vzduch z ďalších miestností 
(napr. kuchyňa, kúpeľňa).

Pre-filter

Zbaví vzduch veľkých
častíc, prachu, komárov 
a iných znečisťujúcich látok.

Carbon filter

Pohlcuje formaldehyd,
benzén a iné škodlivé
plyny.

Hepa filter

Zachytí najjemnejšie častice 
ako je peľ a iné, alergie 
spôsobujúce čiastočky.

Trojcestná filtrácia
Systémom Hevolta AirChange®

dokážeme ušetriť v zimných mesiacoch
40 až 50 % energií

oproti vetraniu.

Rekuperácia je spätné získavanie 
tepla, pomocou ktorého dokážete 

ohriať prívod vonkajšieho vzduchu až 
s 90 % účinnosťou. Vzduch čerpaný 

z vonku sa okrem čistenia/filtrovania 
zároveň ohrieva. V zimných mesiacoch 

preto nemusíte toľko kúriť a šetríte 
energie. AirChange® je vysoko kvalitný 

systém rekuperácie, s ktorým získate 
čerstvý vzduch bez nežiadúcich 

mikroorganizmov, baktérií, prachových 
častíc či zápachu zo zvýšenej vlhkosti 

vďaka špeciálnej trojcestnej filtrácii.

Spájame technológie 
s vaším pohodlím
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O nás
HEVOLTA® predstavuje jedinečné technologické riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu bývania a prinášajú výnimočný komfort.

Naše inteligentné produkty sú inšpirované prírodou, vyznačujú sa unikátnym vyhotovením
a prvotriednym dizajnom, ktorý obohatí každý priestor.

Zamerané na zmysly
Vyvíjame a vyrábame moderné produkty, na ktoré pozitívne reagujú zmysly človeka a ktoré majú

množstvo zdravotných benefitov.

Technológia pre moderné projekty
Modernú technológiu HEVOLTA® okrem bežných domácností zaraďujú do svojich projektov aj developerské spoločnosti.

Využívajú celé spektrum produktov na vykurovanie, chladenie, reguláciu teploty, ovládanie osvetlenia,
žalúzií či spotrebičov v jednotlivých miestnostiach.

HEVOLTA® B. V. je holandská technologická spoločnosť so sídlom v Amsterdame, ktorá sa zaoberá vývojom
a výrobou technologických produktov určených na rezidenčné a komerčné využitie. Hevolta Slovakia s.r.o.

je výhradným distribútorom značky HEVOLTA® pre Slovenskú republiku.


