
ACCES PRODUS ON-LINE 

ÎNCĂLZIRE / ECS

Perdea de aer 
Hamony one EVO 

Telecomandă 
fără fir 

DESCRIERE TEHNICĂ
•Dimensiuni, gol montaj și greutate

- Harmony one Evo 600 

GAMĂ
• 2 dimensiuni 600/900.
• Debite: 315 și 475 m3/h
• Puteri: 2,5 și 3,2 kW (1 trepte de putere). 

DENUMIRE
HO Evo 600 
Harmony One Evo lungime (mm) 

900 

APLICAȚIE / UTILIZARE
• Împiedicarea pătrunderii aerului rece. Potrivită în mod 

special pentru deschideri mici tip fereastră sau ușă îngustă.
•  De asemenea, permite încălzirea spațiilor mici de tip ghișeu, 

vestiar, cabină drive-in, stație de benzină ... 

- Harmony one Evo 900

Dimensiuni în mm. 

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE
•Carcasă: 

- Structură din oțel galvanizat (grosime 0,80 mm) RAL 9010.
- Indice de protecție IP 20.

•  Alimentare: 
- 230 V - 50 Hz. 
- Se livrează cu cablu de alimentare de 3 m lungime.

•  Ventilator:
- Tip tangențial diametru 60 mm.

• Telecomandă:
- Semnal radio-frecvență/distanță de comandă 30 m max.

•  Ventilator : comutare PV/GV.
•  Baterie electrică: poziție pornire sau oprire.
•  Suport pentru fixare pe perete.

• Baterie electrică:
- Tehnologie ZIG-ZAG pentru încălzire rapidă: 40 de 

secunde pentru a dispune de 100 % putere.
• Termostat integrat cu resetare manuală:

- Post-ventilație: odată ce perdeaua de aer este oprită,
post-ventilația de securitate se va declanșa pe o perioadă de 30 de 
secunde. Această funcție este semnalată de un LED care se aprinde 
intermitent pe telecomandă.

2 m Control Monofazică Electrică 
  ALIMENTARE REGLARE  IMPLANTARE ENERGIE 

HARMONY® ONE EVO 
Perdea de aer cald compactă monofazică 

AVANTAJE
• Pentru înălțimi de până la 2 metri.
• Echipată cu turbine tangențiale (2 viteze).
•  Design nou:

- Grilă de aspirație prevăzută cu filtru.
- Întreținere simplificată.

•  Baterie electrică cu tehnologie ZIG-ZAG: reducerea timpului de 
montare  la încălzire.

MONTAJ ȘI RACORDARE 

Este recomandabil să folosiți un model Harmony Evo ușor mai mare 
decât deschiderea de deasupra căreia va refula aerul cald. 
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• Limite de utilizare 
- Instalare la interior.
- Interval de temperatură ambientală: de la + 5 °C până la +40 °C, Hr< 80 %.

•  Caracteristici 

IP20 

Modele
Debit 
PV/GV 
(m3/h)

Bataie 
maxi 
(m)

Putere
motor

(W)

Putere 
incalzire 

(kW)

Intensitate

totala(A)

Nivel 
sonor 
(db(A))

Greutate 

(kg)

11 46,5 6
14 48,5 8

One Evo 600 285 - 315 2 57 2,4
One Evo 900 410 - 475 2 87 3,1

Nivel de presiune sonoră măsurată la 5 m, viteză mare.
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