
Egészségünk szempontjából elengedhetetlen a friss levegő. 

A szellőztetés legegyszerűbb módja az ablaknyitás, amely ugyan 

egyszerű megoldás, de számos hátránya is van. 

Ma már komfortos szellőztető rendszerek biztosítják az elhasznált és 

a friss levegő egyenletes cseréjét 

A légkezelő berendezések ideális megoldást kínálnak olyan épületek, 

irodaházak, bevásárló- és sportlétesítmények, éttermek, szállodák 

stb. esetén, ahol a zajforrások vagy a szálló por miatt az ablakokat 

inkább zárva tartják. A légkezelők elősegítik a dolgozók, ill. pihenni 

vagy szórakozni vágyók jó közérzetét és gondoskodnak az ingatlan értékének megőrzéséről is. 

Ezeken felül a kivezetett levegőből történő hővisszanyerésnek köszönhetően a berendezések nem csak megfelelő menn-

yiségű friss levegőt, hanem az évszaktól függően előhűtött vagy előmelegített levegőt biztosítanak.

A légkezelő rendszerek optimális megoldást nyújtanak a komfortos, egészséges és energiahatékony helyiségklíma meg-

teremtésére.

Forgalmazott légkezelőink

Az egyik legrégebbi gyártó a légtechnika és légkondicionáló berendezések területén. A 

Janka légkezelő gyártósor 1872-ben alapult, 1948-ban államosították majd 1998-ban 

az amerikai Lennox tulajdonába került. Végül 2009-ben új indiai tulajdonos vette át a 

vállalat irányítását. Az indiai tulajdonos egy új szervezetet alapított Janka Engineering s.r.o. néven, az Ő elképzelései 

alapján a gyár folytatta a légkezelők gyártását és a berendezések fejlesztését. A gyártó kínálatában megtalálható a 

légkezelő berendezések teljes palettája. A tervezők munkáját a több mint tíz éves, állandó fejlesztés alatt álló légkezelő 

kiválasztó program segíti, amely használatával a tervezési idő lényegesen lerövidül, a software lehetőséget ad a terve-

ken a kiválasztott berendezések méretarányos megjelenítésére.  

KLM-Senator 25 sorozat
Légszállítás: 720 – 81 500 m3/h

Jellemzők: moduláris felépítés, kül- és beltéri elhelyezés, higiénikus, panel vas-

tagság 25 mm, nagy hatásfokú ventilátorok előre vagy hátra hajló lapátozással, 

csendes működés, lemezes vagy forgó dobos hővisszanyerő, egyszerű telepí-

tés, rugalmas légcsatorna csatlakozás, vízszintes vagy függőleges kifúvás

Fűtési módok: vízzel, elektromos árammal, gázégővel

Hűtési módok: vízzel, víz-glycol keverékkel

 

Légkezelők



KLMV-Senator 50 sorozat
Légszállítás: 720 – 115 000 m3/h

Jellemzők: moduláris felépítés, kül- és beltéri elhelyezés, higiénikus, panel 

vastagság 50 mm, nagy hatásfokú ventilátorok előre vagy hátra hajló lapá-

tozással, csendes működés, lemezes vagy forgó dobos hővisszanyerő, egy-

szerű telepítés, rugalmas légcsatorna csatlakozás, vízszintes vagy függőleges 

kifúvás

Fűtési módok: vízzel, elektromos árammal, gázégővel

Hűtési módok: vízzel, víz-glycol keverékkel

KLME-Ecoair sorozat
Légszállítás: 720 – 17 800 m3/h

Jellemzők: blokk felépítés, önhordó szerkezet, kül- és beltéri elhelyezés, pa-

nel vastagság 50 mm, nagy hatásfokú ventilátorok előre hajló lapátozással, 

csendes működés, lemezes hővisszanyerő, egyszerű telepítés, rugalmas lég-

csatorna csatlakozás, vízszintes vagy függőleges kifúvás

Fűtési módok: vízzel, elektromos árammal

Hűtési módok: vízzel, víz-glycol keverékkel

KLMQ sorozat
Légszállítás: 750 – 6 950 m3/h

Jellemzők: kompakt kivitel, beltéri elhelyezés, panel vastagság 25 mm, nagy 

hatásfokú ventilátorok, csendes működés, lemezes hővisszanyerő, egyszerű 

telepítés, rugalmas légcsatorna csatlakozás, függőleges kifúvás

Fűtési módok: vízzel, elektromos árammal

Hűtési módok: vízzel, víz-glycol keverékkel




