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System jest to zbiór elementów

i zachodzących między nimi relacji.



Dlaczego stworzyliśmy 
SYSTEM FLOWAIR?

•  wsparcie przy doborze urządzeń
•  uproszczone projektowanie sterowania

Zalety dla 
projektanta

Zalety dla 
wykonawcy

Zalety dla 
inwestora

•  prostsza instalacja elektryczna

• łatwa obsługa urządzeń
•  sterowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb
• tańsze koszty inwestycji



System FLOWAIR
Oszczędność czasu pracy 

dla projektanta
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Pomożemy Ci 
na etapie doboru 
i projektu urządzeń 
wraz z automatyką.

Otrzymasz od nas propozycję doboru 
wraz z wrysowanymi urządzeniami 
oraz sterowaniem, opisem działania 
oraz ofertą cenową.

Kompleksowe 
wsparcie

Kompleksowe 
rozwiązania

ELiS
Kurtyny 

powietrzne

LEO
Wodne nagrzewnice 

powietrza

OXeN
Wentylacja bezkanałowa

z odzyskiem ciepła

Integracja jednym sterownikiem



Kompletna oferta
urządzeń grzewczo – wentylacyjnych
zintegrowanych 1 sterownikiem

Współpraca
z BMS

Programator 
tygodniowy

Odczyt 
parametrów
pracy

Różne tryby
pracy

Intuicyjna
obsługa

ELiS
Kurtyny 
powietrzne

LEO
Wodne 
nagrzewnice 
powietrza

OXeN
Wentylacja 
bezkanałowa 
z odzyskiem 
ciepła

ELiS G
Kurtyny
bramowe

LEO KM
Wentylacja 
bezkanałowa

UVO
Wentylatory 
dachowe

LEO D
Destratyfikatory
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ELiS

kurtyny powietrzne

LEO D

destratyfikator powietrza

SYSTEM FLOWAIR
 - kompleksowe rozwiązania 

OXeN 

wentylacja bezkanałowa 
z odzyskiem ciepła

LEO

wodne nagrzewnice powietrza

ELiS DUO

kurtyno-nagrzewnice

T-Box
inteligentny sterownik 
z wyświetlaczem dotykowym
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•  obsługa wszystkich urządzeń z jednego miejsca
•  szybki dostęp do parametrów pracy urządzeń

•  lepsze dopasowanie mocy 
grzewczej urządzeń

•  równomierny gradient temp. 
w całym obiekcie

Integracja pracy 
urządzeń jednym 
sterownikiem

Lokalna 
regulacja pracy

SYSTEM FLOWAIR ze sterownikiem T-box
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•  integracja pracy destratyfikatorów z nagrzewnicami
•  efektywne wykorzystanie ciepła z górnych stref pomieszczenia

Krok 1 - uruchomienie destratyfikatorów Krok 2 – uruchomienie nagrzewnic

Automatyczna 
destratyfikacja

Przykładowe funkcje sterowania

•  integracja pracy nagrzewnic z urządzeniami 
wentylacyjnymi

•  kontrola temp. nawiewu powietrza 
wentylacyjnego

•  utworzenie jednej strefy 
temperaturowej za pomocą 
jednego T-boxa

Zaawansowane sterowanie 
wentylacją i ogrzewaniem:

Strefowość:



Kompleksowe 
wsparcie
projektowe

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych 
inżynierów z Działu Wsparcia Projektowego.
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Otrzymasz od nas pełne wsparcie:

Wyślij do nas swój projekt lub zadzwoń: 
dobory@flowair.pl • +48 58 627 57 29

Skontaktuj się z nami: 

Czas na konsultacje: 

Plik CAD – z propozycją doboru  
i rozmieszczeniem urządzeń

Przeanalizujemy projekt, omówimy z Tobą potrzeby 
inwestora oraz skonsultujemy  możliwe rozwiązania

Opis do projektu

Opis sterowania z podziałem na strefy

Zaproponujemy optymalne rozwiązanie

Szczegółowe zestawienie  
urządzeń wraz z ofertą cenową

Zapraszamy do współpracy!
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Przykładowa propozycja doboru  
SYSTEMU FLOWAIR wykonywana  
przez Dział Wsparcia  
Projektowego FLOWAIR.

Regulacja urządzeń:
SYSTEM FLOWAIR - integracja 
urządzeń i sterowanie za pomocą 
jednego sterownika T-box.

Sterowanie 
przygotowane  
na oddzielnej 
warstwie

LEO FB 20M

prod. Flowair
Q = 10,1 kW (70/50/18)
V = 2000 m3/h
I = 0,25 A
Nel = 57,5 W
waga: 8,3 kg

W obiekcie zastosowano urządzenia:

6 szt.
nagrzewnice wodne 
LEO FB M

1 szt.
kurtyny powietrzne 
ELiS T

4 szt.
kurtyny bramowe
ELiS G

3 szt.
wentylację bezkanałową 
z odzyskiem ciepła OXeN
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Szczegółowy rysunek  
urządzenia wraz 
z danymi technicznymi

2xOxE
przedłużenie

OxC
przejście 
ścienne

OxS
czerpnio-wyrzutnia 
powietrza

OXeN X2-W-1.2-V
wentylacja bezkanałowa  
z odzyskiem ciepła 

prod. Flowair
montaż ścienny
Q = 8,2 kW (70/50)
V = 1200 m3/h
I = 2,4 A, Nel = 552 W
moc odzysku: 3,0 - 15,0 kW
sprawność odzysku: 74 - 94 %
waga: 67,5 kg



www.flowair.com

FLOWAIR SP.J. 
81–571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 151E
tel. +48 58 627 57 22–24, / faks +48 58 627 57 21
e–mail: info@flowair.pl


