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JAUNS MODELIS 

RUDENS 



Jaunais Purmo air – savā klasē vienīgais
Dažāda veida gaisa apgādes sistēmas tirgū ir bijušas jau gadu desmitiem. Jaunais Purmo 
Air tika attīstīts, lai apmierinātu augsto Eiropas tirgus pieprasījumu: pavisam jauns 
dizains, viegla uzstādīšana, uzlabots un tas viss par konkurētspējīgām cenām. Jaunais AIR 
komplekss ir gluds un labi pieguļ zem radiatora. Ērta uzstādīšana kopā ar Purmo standar-
ta radiatoriem un nekādas papildus daļas nedz arī aksesuāri nav nepieciešami pilnīgai 
uzstādīšanai. Komforts tiek palielināts pie neliela spiediena zuduma, lieliska gaisa plūsmas 
regulēšana un trokšņu samazināšana kā arī galvenais filtrācijas līmenis tirgū – F9.

modeļi
AIR komplekss ir piemērots standarta radiatoriem Compact, Ventil Compact un Planora. 

AIR klāsts sastāv no 3 tipiem, kas ražoti no stabilas un ugunsdrošas ABS V0 plastmasas.

AIR tipi 

AIR 11   

AIR 21   

AIR 22  

Ienākošais gaiss tiek ņemts no ailes zem palodzes, un tālab, lai nodrošinātu gaisa kanālu, 

papildus nepieciešams teleskops. Lai nodrošinātu maksimālu pielāgotību, teleskopi ir izvei-

doti divos dažādos augstumos. Atverot filtra kastīti un vāku teleskopa augšējā daļā, aili var 

viegli iztīrīt ar putekļu sūcēja palīdzību.

AIR teleskopu tipi  

AIRT (Teleskopi) 300  

AIRT (Teleskopi) 500 

GAISA FILTRS F9

Brīnišķīgais F9 filtrs ir patiesi efektīvs, tas novērš dažādu mikrodaļaiņu un alergēnu iekļū-

šanu telpā no ienākošā gaisa. F9 filtrs tiek īpaši rekomendēts vietās, kurās ir nepieciešama 

īpaši augsta līmeņa filtrācija, un tas darbojas saskaņā ar standarta EN 13779-IDA1 notei-

kumiem. F9 tiek īpaši rekomendēts alerģiskiem cilvēkiem, astmas slimniekiem vai cilvē-

kiem ar specifiskām plaušu kaitēm, bet tie ir piemēroti arī visa veida ēkām un vajadzībām. 

Tipi   

Rupjais filtrs F9

Pamatfiltrs

  

PURMO Air

Gaisa apgādes komplekss ir ekonomiskākais un vislabāk pierādītais ceļš, lai nodrošinātu 
mehānisku ventilāciju. Purmo AIR kopā ar Purmo radiatoru sasilda ienākošo gaisu līdz  
istabas temperatūrai – bez jebkādiem caurvējiem un trokšņiem.



air modeļi un izmēri

Pieejams arī kā teleskopa modelis.

98 103 135 185

66 68 84 84

75 75 75 75

Rek. 75 /  
Min. 20

Rek. 75 /  
Min. 20

Rek. 75 /  
Min. 20

Rek. 75 /  
Min. 20

AIR 11 AIR 21 AIR 22 AIR 22  
(C/CV/PCV 33)

Lai iegūtu vairāk informācijas vai aprēķinātu apkures siltumatdevi, lūdzu, apmeklējiet mūsu 
mājas lapu:  www.purmo.lv



SIA Rettig Radiators

Maskavas 418 b

LV-1063, Rīga Latvija

Tel. +371 7 808 110

Fax +371 7 808 111

info@purmo.lv
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