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ЛІНІЙКА ОБЛАДНАННЯ GREENSTR
ПРОЙШЛА СЕРТИФІКАЦІЮ
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION.
Установки відповідають
європейським стандартам якості.
Certificate number: 19.04.077

AEROSTAR GROUP
Велике підприємство у Києві загальною площею 15 000 м²

МИ ВИГОТОВЛЯЄМО
енергоефективне обладнання для
вентиляції та кондиціонування,
системи автоматизації та диспетчеризації (BMS).
Установки оснащені енергоощадними технологіями,
що дозволяє економити до 90% енергії та скорочувати витрати
на експлуатацію.
У ВИРОБНИЦТВІ ВИКОРИСТОВУЄМО
комплектуючі з Німеччини, Швейцарії,
Словаччини, Італії та Фінляндії, Франції, Словенії.

LEAN-концепція

Нестандартні рішення
складних завдань

Надаємо технічне
обслуговування

Створюємо
розумні системи

Автоматизація
і диспетчеризація

Служба підтримки
on-line 24/7
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ДОДАТОК AEROSTAR APP
Часто установки монтують у важкодоступних вентиляційних камерах.
Додаток дозволяє швидко змінювати налаштування і не прив'язується
до географічного положення:
можна контролювати роботу установки, як із сусіднього приміщення,
так і з будь-якої точки світу, що особливо актуально в разі форс-мажорів.

Це дає можливість:
Контролювати параметри роботи обладнання;
Змінювати налаштування;
Зв'язатися з сервісною службою AEROSTAR 24/7;
Переглядати всі установки на одному екрані;
Встановлювати персональний розклад;
Отримувати миттєві повідомлення про аварії.

ДЛЯ ANDROID
ПРИСТРОЇВ

ДЛЯ IOS
ПРИСТРОЇВ
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВІТРООБРОБЛЮЮЧІ УСТАНОВКИ

GreenSTR
Продуктивність: 1 500 - 25 000 м3/год
Сфери застосування: об’єкти різного
призначення, можливе медичне
виконання установки.
Ефективність рекуператора: до 80%.
Метал з високим вмістом цинку
й антикорозійне покриття. Підвищена
міцність конструкції завдяки сендвічпанелям. Вбудована автоматика.

GlobalStar
Продуктивність: 25 000 - 120 000 м3/год
Сфери застосування: для об’єктів різного
призначення, можливе медичне виконання.
Антикорозійне покриття металу, підвищена
міцність завдяки сендвіч-панелям.
Вбудована автоматика - індивідуальна
для кожної установки.

PoolStar
Продуктивність: 3 000 - 32 000 м3/год
Сфери застосування: для басейнів всіх типів
і аквапарків.
Подвійна енергоефективність забезпечується
спільною роботою пластинчастого рекуператора і теплового насоса. Вбудована автоматика
налаштовує установку на відповідний режим,
залежно від вологості у приміщенні та
параметрів зовнішнього повітря.

PoolStar Compact
Продуктивність: 750 - 3 000 м3/год
Сфери застосування: невеликі басейни
в приватних будинках.
Подвійна енергоефективність завдяки
спільній роботі пластинчастого рекуператора
і теплового насоса. Оснащені комплектом
автоматики, яка інтегрується у систему
“Розумний будинок”.

DryStar
Продуктивність: 1 000 - 8 000 м3/год
Сфери застосування: льодові арени,
харчова промисловість, фармацевтика,
склади, музеї, медицина.
Використовуються як автономно
(всередині або зовні приміщення), так
і в комплексі з повітрооброблюючою
системою. Адсорбційні роторні осушувачі
повітря ефективно підтримують мінімальну
вологість при низьких температурах.
Завдяки вбудованій автоматиці легко
інтегрується в систему диспетчеризації об’єкта.
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВІТРООБРОБЛЮЮЧІ УСТАНОВКИ

CrossStar
Продуктивність: 1 000 - 14 000 м3/год
Сфери застосування: для об’єктів різного
призначення, можливе медичне виконання
установки.
Економія до 85% енергії та коштів
завдяки максимально енергоефективним
комплектуючим. Вбудована автоматика.
Інноваційний корпус з PVC-профілем.

SkyStar
Продуктивність: 800 - 4 000 м3/год
Сфери застосування: адміністративні
будівлі, торгові та інші приміщення з
обмеженим простором.
Компактні розміри та кріплення на стелі економія простору. Висока шумо- і
теплоізоляція. Вбудована автоматика.

RoofStar
Продуктивність: 3 000 - 16 000 м³/год
Сфери застосування: у складських
терміналах, гіпермаркетах, виробничих
підприємствах, стадіонах, ресторанах, кафе,
театрах тощо.
Модифікації: тепловий насос, газовий нагрів,
електричний нагрів, тільки охолодження,
газовий нагрів + тепловий насос,
електричний нагрів + тепловий насос.

Hepa Box
Сфери застосування: всі типи чистих
приміщень.
Можуть бути пристосовані до будь-якої
конструкції стелі. Рівномірний розподіл
повітряного потоку через фільтрувальну
вставку.

WallStar
Сфери застосування: cклади, ангари,
виробничі та інші приміщення, де є вхідні
ворота.
Повітряні завіси призначені для захисту
відкритих прорізів воріт від потрапляння
холодного повітря з вулиці. Теплообмінники
захищені від забруднень касетними
фільтрами.
У модельному ряді є завіси без нагрівача,
з водяним або електричним нагрівачем.
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВІТРООБРОБЛЮЮЧІ УСТАНОВКИ. ПОБУТОВИЙ СЕГМЕНТ

CrossStar mini

Продуктивність: до 1400 м3/год
Сфери застосування: приміщення,
такі як офіси банків, зали ресторанів, магазинів,
аудиторії інститутів, приміщення дитячих
садків і житлові приміщення, що потребують
економного споживання електроенергії.
Ефективність рекуператора: до 82%
Plug&Play
Вбудований Wi-fi модуль
Ø підкл. повітропроводів: 160-315 мм

EcoStar

Продуктивність: до 1 400 м3/год
Сфери застосування: комплексне рішення для
локальної вентиляції малих, середніх житлових
і адміністративних приміщень.
Ефективність рекуператора: до 79%
Plug&Play
Вбудований Wi-fi модуль
Ø підкл. повітропроводів: 160-315 мм

SlimStar PAP

Продуктивність: до 1 000 м3/год
Сфери застосування: для вентиляції повітря
невиробничих об’єктів: офісів, житлових
будинків, освітніх установ.
Ефективність рекуператора: до 54%
Plug&Play
Вбудований Wi-fi модуль
Ø підкл. повітропроводів: 200-250 мм

SlimStar

Продуктивність: до 2 300 м3/год
Сфери застосування: будь-які типи
приміщень, такі як: приватні будинки,
квартири, ресторани, салони, майстерні,
школи, адміністративні будівлі і навіть “чисті”
приміщення з високими вимогами до повітря.
Ефективність рекуператора: до 79%
Plug&Play
Вбудований Wi-fi-модуль
Розмір підкл.повітропроводів: 160-250 (a×b)
500×300, 600×300 мм

SkyStar mini
Продуктивність: до 1 500 м3/год
Сфери застосування: для об’єктів різного
призначення, включаючи лікувальні установи
та інші приміщення з підвищеними вимогами
до умов чистоти.
Plug&Play
Вбудований Wi-fi-модуль
Ø підкл. повітропроводів: 100-315 мм
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ВИТЯЖНИЙ ВЕНТИЛЯТОР ТА ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ

Kitchen Fan Star (KFS)
Продуктивність: 1 700 - 9 000 м³/год
Сфери застосування: кухонні приміщення,
ресторани, харчові виробництва.
Високий ККД 84,8%.
Низький рівень шуму та теплоізоляція.
Надміцна конструкція корпусу вентилятора.

Чиллери
Продуктивність: 5 - 1 500 кВт
Сфери застосування: у харчовій, хімічній
промисловості, машинобудуванні, медицині,
на льодових майданчиках, у басейнах.
Різні варіанти виконання.
Підвищені енергоефективність та ККД.
Антикорозійне покриття агрегату.

Гідромодулі «HC»
Сфери застосування: у всіх системах
кондиціонування повітря від харчової,
хімічної промисловості, машинобудування
до медичного обладнання, льодових
майданчиків і басейнів.
Варіанти виконання з одним або двома
циркуляційними насосами.

ККБ Asys
Холодопродуктивність: від 5,3 до 45 кВт
Сфери застосування: у харчовій,
хімічній промисловості, машинобудуванні,
медичному обладнанні, на льодових
майданчиків, у басейнах тощо.

ККБ HITACHI
Холодопродуктивність: від 11,2 до 50 кВт
Сфери застосування: у харчовій,
хімічній промисловості, машинобудуванні,
медичному обладнанні, на льодових
майданчиків, у басейнах тощо.

Фанкойли
Продуктивність: 42 - 256 м³/год
Сфери застосування: застосовуються
в будівлях будь-якого типу.
Забезпечують охолодження, обігрів
і вентиляцію повітря, створюючи комфортний
мікроклімат за максимально короткий час
цілий рік.
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КОНДИЦІОНЕРИ

Кондиціонери PREMIUM
Робочий температурний діапазон: до -20 °С

Фреон 32

Можливість
підключення
по WI-FI

4-стороння
подача
повітря

Охолодження

Висока
ефективність

Автоочистка
фільтра

Нержавіюча
сталь

Стабільна
потужність

Обігрів

Легке
обслуговування

Високі класи
енергоефективності

Типорозміри: 2.5, 3,5 та 5,0 кВт
моделі адаптовані для сучасного житлового приміщення
Стабільна потужність при різній зовнішній температурі
Цифровий дисплей на передній панелі
Кольори: сріблястий або білий матовий
Датчик присутності
Ексклюзивна функція Frost Wash

Кондиціонери HI-END
Робочий температурний діапазон: до -20 °С

Фреон 32

Можливість
підключення
по WI-FI

4-стороння
подача
повітря

Охолодження

Типорозміри: 2.5, 3,5 та 5,0 кВт
Датчик присутності
Стабільна теплопродуктивність
Ексклюзивна функція Frost Wash
Сумісність з мультисліт
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Висока
ефективність

Нержавіюча
сталь

Стабільна
потужність

Обігрів

Високі класи
енергоефективності
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КОНДИЦІОНЕРИ

Кондиціонери STANDARD
Робочий температурний діапазон: до -15 °С

Фреон 32

Можливість
підключення
по WI-FI

4-стороння
подача
повітря

Охолодження

Висока
ефективність

Нержавіюча
сталь

Стабільна
потужність

Обігрів

Компактний

Високі класи
енергоефективності

Типорозміри: 2.5, 3,5 та 5,0 кВт
• Продуктивність та компактність:
один з найбільш компактних блоків на ринку (780 мм)

• Легкий підбір та установка:
Сумісність з мультиспліт
Простий доступ до труб

Шасі: Швидкий доступ
до двигуна вентилятора

Ексклюзивна сумісність
з HiKumo Pro

Кондиціонери ENTRY
Робочий температурний діапазон: до -15 °С

Можливість4-стороння
подача
підключення
повітря
по WI-FI

Ширина 780 мм чудово підходить для установки над дверима
Сумісність із мультисплітами
Сумісність із Hi-Kumo та Hi-Kumo Pro
Ексклюзивна функція Frost Wash
Простий доступ до трубних з’єднань
Двигун вентилятора може бути легко демонтований та обслужений без зняття теплообмінника
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МУЛЬТИСПЛІТ-СИСТЕМИ

МУЛЬТИСПЛІТ-СИСТЕМИ: ВНУТРІШНІ БЛОКИ
Робочий температурний діапазон: до -20 °С

Можливість
підключення
по WI-FI

4-стороння
подача
повітря

Гнучкість
24 варіанти внутрішніх блоків
Асортимент від 2,0 до 6,0 кВт сумісний з кожною моделлю зовнішніх блоків
Побутова та Light Commercial серії

МУЛЬТИСПЛІТ-СИСТЕМИ: ЗОВНІШНІ БЛОКИ
Робочий температурний діапазон: до -20 °С

Можливість
підключення
по WI-FI

4-стороння
подача
повітря

Енергоефективність:
Високі класи енергоефективності SEER A +++ / SCOP A ++ Hibernate
Новий рівень комфорту
висока теплопродуктивність при низьких температурах
Низький рівень шуму - Vector Control
Широкий та повний модельний ряд:
Ексклюзивний блок 3,3 кВт
Новий блок підвищеної потужності (single fan): 10,6 кВт - 5 кімнат
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ТЕПЛОВІ НАСОСИ

HITACHI Yutaki S
Моделі потужністю: від 7 до 32 кВт

Технічні характеристики та переваги серії:
• Працюють у діапазоні температур від -25 °C до +46 °C.
• Виконують обігрів, гаряче водопостачання та охолодження.
• Максимальна енергоефективність — до А+++.
• COP до 5,25.
• Температура теплоносія для систем опалення — до 60 °C без використання резервного
нагрівального елементу.
• Сумісні з теплими підлогами та радіаторами.
• Внутрішній блок можна вмонтувати в корпус кухонного гарнітура.
• Високоефективний спіральний компресор, пластинчастий теплообмінник.
• Циркуляційний насос і електричний нагрівач входять в комплектацію.
• Зручне й легке керування за допомогою пульта або контролера.

HITACHI Yutaki M
Модельний ряд складається з 4-х типорозмірів тепловою потужністю: від 8,0 до 17,5 кВт

Технічні характеристики і переваги серії
• Hitachi серії Yutaki M — реверсивний моноблок зі спеціальним комплектом
для охолодження. Підходить для модернізації та для створення систем опалення «з нуля».
• Сумісний з низькотемпературними радіаторами, фанкойлами, теплою підлогою,
інфрачервоними панелями.
• Працює на високоефективному холодагенті R410A.
• Температура води на виході: до +60 °С.
• Високі значення СОР: до 4,31.
• Інверторний привід.
• Постійне гаряче водопостачання: підтримується температура води 50 °С.
• Стабільна робота при -20 °С, регулювання з урахуванням температури зовнішнього
повітря.
• Управління 1-м або 2-ма контурами опалення.
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ТЕПЛОВІ НАСОСИ

HITACHI Yutaki S Combi/ S80
Серії Yutaki S Combi/S80 представлена моделями з потужністю: від 4,3 до 16 кВт

Тепловий насос від Hitachi працює на кондиціонування, обігрів, а також на нагрів води,
завдяки чому легко може замінити всю опалювальну систему.
Відрізняється високою продуктивністю. Усі моделі цієї лінійки оптимізовані з точки зору
енергоефективності.
Вбудований резервний електронагрівач може використовуватися під час аварії
на основному контурі або як основне джерело тепла. У накопичувальному баку
ГВП також встановлений електронагрівач.
Має компактні розміри: ширина 60 см, висота 175 см. Просто монтується
та обслуговується. Елементи гідравлічного контуру передвстановлені на заводі.
Yutaki S80 може комплектуватися баком насосу об’ємом 200 л або 260 л.
Технічні характеристики та переваги:
· Працює без змін потужності при температурі на вулиці -20 °C;
· Енергоефективність СОР 5,25;
· Yutaki S Combi нагріває воду до + 60 °C; Yutaki S80 нагріває воду в теплоносіях
до + 80 °C;
· Має інверторний компресор;
· Автоматика теплового насоса дозволяє управляти контуром басейну;
· Сумісний з будь-якими опалювальними системами;
· Регулювання системи за допомогою бездротового термостата;
· Управління 2-ма контурами нагріву / охолодження;
· Безпека для навколишнього середовища;
· Є можливість керувати енергоспоживанням за допомогою імпульсного лічильника
електроенергії;
· Контроль витрати та нагріву води;
· Вбудований додатковий резервний електронагрівач, який здійснює нагрів повітря
при аварії або несправності;
· Легкий в установці, має невеликі розміри.

14

aerostar.ua

КАНАЛЬНЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

VAV-регулятор
Продуктивність: 108 - 30 600 м³/год
Застосування: призначений для підтримання
заданої кількості припливного (витяжного)
повітря в системах зі змінною витратою
повітря.
Економія енергії до 25%. Уставка витрати
повітря може змінюватися за допомогою
сигналу від зовнішнього датчика, контролера
або від системи диспетчеризації.

CAV-регулятор
Продуктивність: 108 - 30 600 м³/год
Сфери застосування: два фіксованих
режими роботи з різними обсягами
повітря. Денний і нічний режими для
готельних номерів, офісних приміщень або
режими з максимальним та мінімальним
завантаженням для переговорних кімнат.
Працює за принципом самобалансування
і є обмежувачем витрат.

Вентилятори серії SV
Продуктивність: 1 440 - 11 000 м³/год
Сфери застосування: застосовуються для
припливно-витяжних систем вентиляції
та кондиціонування приміщень різного
призначення, що вимагають надійного
і ефективного рішення. Корпус вентилятора
виготовлений з оцинкованої сталі.
Енергоефективний завдяки EC-двигуну.

Вентилятори серії SVV
Продуктивність: 2 750 - 10 300 м³/год
Сфери застосування: для припливновитяжних систем вентиляції та
кондиціонування приміщень різного
призначення. Робочий діапазон температури
перемішуваного повітря від -30 °С до + 40 °С.
Регулювання характеристик за допомогою
частотного перетворювача. Клас ізоляції IP 54.

Вентилятори димовидалення
SEF-R
Сфери застосування: Вентилятори
застосовуються згідно з вимогами ДБН В
2.5.67 та ДБН В 1.1-7 у системах витяжної
протидимної вентиляції для видалення
продуктів горіння (диму та газів), що
виникають при пожежі в будівлях та
спорудах різного призначення.
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КАНАЛЬНЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Вентилятори димовидалення SEF
Сфери застосування: Вентилятори
застосовуються згідно з вимогами ДБН В 2.5.67
та ДБН В 1.1-7 у системах витяжної протидимної
вентиляції для видалення продуктів горіння
(диму та газів), що виникають при пожежі в
будівлях та спорудах різного призначення.

Вентилятори серії SVB
Продуктивність: 2 200 - 17 000 м³/год
Сфери застосування: рекомендуються
в якості бюджетного рішення
для складальних систем вентиляції
в мало- і середньонавантажених мережах.
Корпус вентилятора виготовлений
з оцинкованої сталі. Обладнані двигунами
із зовнішнім ротором класу захисту IP 44.
Шумові характеристики знижені.
Захист двигуна від перегріву.

Вентилятори серії SVF та SBV
Продуктивність: 1 198 - 9 213 м³/год
Сфери застосування: рекомендується
використовувати в припливних
і витяжних системах вентиляції
з великою протяжністю повітропроводів і
великим аеродинамічним опором
мережі. Робочі колеса зі сталевого оцинкованого
листа. Оснащені асинхронними двигунами із
зовнішнім ротором класу захисту IP 54.

Вентилятори дахові серії SRV
Продуктивність: 2 200 - 17 000 м³/год
Сфери застосування: для витяжної вентиляції
житлових, громадських і виробничих будівель
та споруд.
Можуть застосовуватися тільки для витяжки
повітря. Робочі колеса вентиляторів статично
і динамічно збалансовані. Оснащені двигунами
із зовнішнім ротором класу захисту IP 54.

Вентилятори дахові серії SRV-EC
Продуктивність: 950 - 4 860 м³/год
Сфери застосування: призначені для
зовнішнього монтажу на плоских або скатних
дахах вентиляції житлових багатоквартирних
будинків, шкіл, офісних центрів.
Вбудована в корпус дахового вентилятора
інтелектуальна автоматика в щиті класу
захисту IP64.
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КАНАЛЬНЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Дахові переходи TR / TRM-TRM / FC
Сфери застосування: застосовуються на
об’єктах з особливими вимогами до шуму.
Можливе виконання зі зворотним клапаном,
вбудованим у стакан. Корпус з оцинкованого
сталевого листа.

Вентилятори дахові SRP
Продуктивність: 2 250 - 7 500 м³/год
Сфери застосування: для витяжної вентиляції
житлових промислових і адміністративних
приміщень.
Мають зовнішнє виконання і монтуються
на дахах плоского і косого типу тільки
в горизонтальному положенні так, щоб вісь
обертання двигуна перебувала у вертикальному
положенні. Стандартний асинхронний двигун
і клас захисту не нижче IP 54.

Електричні нагрівачі SEH
Застосування: призначені для підігріву
повітря у вентиляційних установках
канального типу з повітропроводами
прямокутного перетину. Сумісні з іншими
елементами нашого виробництва.

Клас захисту: IP 20 Робоча температура: - 30 °С до + 40 °С.

Водяні нагрівачі SWH
Застосування: призначені для плавного
регулювання температури теплоносія
водяного повітронагрівача припливних
вентиляційних установок та захисту
водяного нагрівача (при роботі спільно
з комплектом автоматики).

Змішувальний вузол SUMX-BA
Застосування: для припливно-витяжних
систем вентиляції та кондиціонування
приміщень різного призначення.
Плавно регулює витрату теплоносія, що
надходить в теплообмінник, підтримуючи
задану температуру припливного повітря.

Водяні охолоджувачі SWС
Застосування: призначені для охолодження
повітря в системах кондиціонування і вентиляції.
Макс. допустимий тиск 1,5 МПа. Зовнішнє
застосування можливо в разі, якщо теплоносієм
є рідина (наприклад, розчин етиленгліколю).
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КАНАЛЬНЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Фреонові охолоджувачі SDC/SDCR
Застосування: призначені для
охолодження повітря в системах
кондиціонування і вентиляції.
Вхідна розрахункова температура
повітря: + 25 °С, + 30 °С, + 35 °С
Відносна вологість повітря: 40%, 50% або 60%

Пластинчастий рекуператор SR
Продуктивність: від 1400 до 5100 м³/год
Застосування: для утилізації тепла (холоду) в
системах вентиляції та кондиціонування повітря.
Поверхня теплообміну пластинчастих рекуператорів набір спрофільованих алюмінієвих пластин
товщиною 0,2 мм.
Температура на приплив -10 °C, на витяжку 25 °C

Касетні фільтри SFB
Застосування: призначені для відділення твердих
і волокнистих часток, містяться
в оброблюваному повітрі, як зовнішньому,
так і внутрішньому.
Клас очищення ISO 16890: Coarse
Температура робочого середовища: до 80 °С
Вологість робочого середовища: ≤ 100%

Кишенькові фільтри SCF
Застосування: у всіх системах кондиціонування
повітря від харчової, хімічної промисловості,
машинобудування до медичного обладнання,
льодових майданчиків і басейнів. Фільтрувальний
матеріал: поліестер/мікроскловолокно
Клас очищення ISO 16890: Coarse. ePM10. ePM2.5. ePM1
Температура робочого середовища: до 80 °С
Вологість робочого середовища: ≤100%

Заслінки SRC
Застосування: для регулювання потоку повітря і
невибухонебезпечних газових сумішей, що проходять
через канал повітропроводу або для перекриття
вентиляційного каналу. Січення приводного витоку квадрат зі стороною 10 мм. У стандартному виконанні
корпус і фланці заслінки виготовлені з оцинкованого
сталевого листа, поворотні пластини заслінки - з
алюмінієвого профілю.
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Гнучкі вставки SFI
Застосування: призначені для
запобігання передачі вібрації від агрегату
вентиляційної системи до повітропроводу,
і застосовуються в системах
кондиціонування і вентиляції в
інтервалі температур від -40 ° С до + 80 ° С.

Шумоглушники SMN
Застосування: для зниження
аеродинамічного шуму, створюваного
вентиляторами та іншими елементами
системи, що поширюється по
повітропроводам систем вентиляції.
Корпус шумоглушника і каркас пластин
виготовлені з оцинкованої сталі. Пластини
наповнені негорючим звукопоглинальним
матеріалом з покриттям, що запобігає
потраплянню частинок матеріалу в
повітропровід.

Шумоглушники RMN
Застосування: шумоглушники RMN
трубчастого типу призначені для
зниження рівня шуму від вентиляторів у
круглих повітропроводах. Максимальна
температура переміщуваного повітря
становить 70 ° С. Шумоглушники можуть
встановлюватися в будь-якому положенні.
Корпус шумоглушника - з оцинкованого
сталевого листа. Шумопоглинаючий
матеріал - мінеральне волокно.

Клапан FPD
Застосування: для монтажу у
вентиляційних повітропроводах, для
перешкоджання розповсюдженню пожежі
та продуктів горіння з одного приміщення
в інше шляхом перекриття повітропроводів
згідно відповідних норм і стандартів. Межа
вогнестійкості клапана FPD-120. В режимі
нормально відкритого (вогнезатримуючого)
клапана - EI 120. В режимі нормально
закритого (димового) клапана - EI 120.
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Клапан SED
Застосування: можуть використовуватися
згідно вимог СНіП 2.04.05, СНіП 2.01.02 в
системах аварійної протидимної вентиляції
для видалення диму під час пожежі. Корпус
і лопатка клапана виконані з оцинкованого
сталевого листа. У клапанах стінового
виконання приводи встановлюються
всередині корпусу. У клапанах канального
виконання - зовні або всередині.

Літня вставка
Застосування: опціональна комплектуюча
для пластинчастих рекуператорів.
Використовуються в літній період часу,
перешкоджаючи теплопередачі від
витяжного повітря припливному.
Розділовий канал прямокутної форми,
виготовлений з оцинкованої сталі, повністю
відповідає типорозмірам рекуператорів SR.

Канальні вентилятори
для круглих повітропроводів RV
Застосування: застосовуються
для вентиляції невеликих комерційних
і виробничих приміщень, об’єктів сервісу.
Використовуються у вентиляційних
системах круглого перетину.

Електричні нагрівачі
для круглих каналів REH
Застосування: електричні нагрівачі
призначені для нагріву повітря
в круглих вентиляційних каналах.
Робочий температурний діапазон
від -30 ° С до + 40 ° С.

Фільтри касетні для круглих
каналів RCF
Застосування: призначені для утилізації
тепла (холоду) в системах вентиляції і
кондиціонування повітря.
Застосовуються для розділення потоків
повітря, наприклад, якщо повітря, що
видаляється, містить шкідливі домішки
або запахи.
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КАНАЛЬНЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Гнучкі вставки RFI
Застосування: призначені для виключення
передачі вібрації від вентиляторів або
вентиляційних установок до повітропроводу,
а також для часткової компенсації
температурної деформації в системі
повітропроводів. Робочий температурний
діапазон від -40 °C до + 80 °C ;
Ø - від 110 до 320 мм.

Заслінки RDE
Застосування: використовуються у середовищі,
агресивність якого щодо вуглецевих сталей
звичайної якості не вище агресивності повітря,
що має температуру від -30 °С до +60 °С, не
містить липких, волокнистих і абразивних
матеріалів, з вмістом пилу та інших твердих
домішок не більше 100 мг / м³.
Заслінка може виконувати функцію відсікання
та регулювання.

Відводи 45° для рекуператорів
Застосування: Відводи 45 ° є опціональними
комплектуючими для пластинчастих
рекуператорів, використовуються для з’єднання
рекуператора з мережею повітропроводів.
Початковий елемент на шинорейці для більшої
міцності має ребра жорсткості. Виготовлений
з оцинкованої сталі, повністю відповідає
типорозмірам рекуператорів SR.

Камера змішування SKS
Застосування: для підтримки бажаної
температури повітря шляхом плавного
підмішування рециркуляційного повітря
в припливне.
Корпус виготовляється з оцинкованого
сталевого листа. Поворотні пластини заслінок
- з алюмінієвого профілю. Герметичність
досягається за рахунок гумового ущільнювача,
встановленого на поворотних пластинах.
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ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬЧІ ЕЛЕМЕНТИ

Решітки гравітаційні
Призначення: гравітаційний клапан
використовується для автоматичного
перекриття повітряного потоку при
відключенні вентилятора. Застосовуються
в припливно-витяжних системах
вентиляції для забору або викиду повітря.

Решітки дверні
Призначення: дверні решітки з
горизонтальним розташуванням
нерегульованих жалюзі використовуються
в системах вентиляції і кондиціонування
повітря і призначені для монтажу в
дверний або стіновий отвір, міжкімнатні
перегородки для перерозподілу повітря
між приміщеннями різних типів і
призначень.

Решітки дворядні
Призначення: цей тип решіток
застосовується в припливно-витяжній
вентиляції і системах кондиціонування
повітря, призначений для монтажу в
повітропроводи або будівельні прорізи
приміщень різних типів і призначень.

Решітки для клапанів
димовидалення
Призначення: цей тип решіток
застосовується в системах димовидалення
та припливно-витяжній вентиляції.
Призначений для монтажу на клапан
димовидалення або будівельні прорізи
приміщень різних типів і призначень.

Решітки лінійні
Призначення: цей тип решіток
застосовується в припливно-витяжній
вентиляції, призначений для монтажу в
повітропроводи або будівельні прорізи
приміщень різних типів і призначень.
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ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬЧІ ЕЛЕМЕНТИ

Решітки накладні
Призначення: монтуються безпосередньо
на повітропроводи або будівельні прорізи
без поглиблення всередину отвору. Це
полегшує підбір і монтаж решіток при
відхиленні розмірів отвору в стіні від
проектних. Застосовуються в припливновитяжних системах вентиляції і системах
кондиціонування повітря.

Решітки зовнішні
Призначення: цей тип решіток
застосовується в припливно-витяжній
вентиляції і системах кондиціонування
повітря, призначений для зовнішньої
установки в повітропроводи або будівельні
прорізи приміщень різних типів
і призначень.

Решітки однорядні
Призначення: цей тип решіток
застосовується в припливно-витяжній
вентиляції і системах кондиціонування
повітря, призначений для монтажу
в повітропроводи або будівельні прорізи
приміщень різних типів і призначень.

Решітки радіальні
Призначення: радіальні решітки
використовуються для установки в круглі
спірально-навивні труби і призначені для
припливу або витяжки повітря системами
вентиляції, кондиціонування
або повітряного опалення.

Решітки перфоровані
Призначення: цей тип решіток
застосовується в припливно-витяжній
вентиляції і системах кондиціонування
повітря, призначений для монтажу
в стелю або будівельні прорізи
приміщень різних типів і призначень.
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ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬЧІ ЕЛЕМЕНТИ

Анемостати
Призначення: анемостати припливні,
витяжні та припливно-витяжні
використовуються для подачі або видалення
повітря вентиляційними системами в
будівлях різного призначення (житлових,
виробничих, громадських, адміністративних).

Пленум-бокси
Призначення: об’єднувальний елемент
для щілинного дифузора та повітропроводу.
Працює як камера змішування.
Опції: обладнання заслінкою, шумоізоляція,
фарбування у будь-який колір палітри RAL.

Стельові дифузори
Призначення: дифузори призначені
для горизонтального поширення повітря,
таким чином, що повітряний потік
розподіляється по приміщенню рівномірно.
Використовуються в припливно-витяжній
вентиляції, кондиціонуванні або
повітряному опаленні.

Ротаційні дифузори
Призначення: ротаційні дифузори
застосовуються в припливно-витяжній
вентиляції і системах кондиціонування
повітря. Призначені для монтажу в стелю
або настінні будівельні прорізи приміщень
різних типів і призначень.

Щілинні дифузори
Призначення: щілинні дифузори
використовуються в припливновитяжній вентиляції і в будь-яких
системах кондиціонування повітря.
Призначені для установки в стінах
і підвісних стелях, забезпечуючи
чудовий естетичний вигляд.
Можуть бути використані для подачі
та відведення повітря.
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РЕАЛІЗОВАНІ ОБ'ЄКТИ

ЖК «Лісова казка», м. Київ,
Деснянський р-н

ЖК «Панорама», м. Дніпро

ЖК Jack House, м. Київ

КМ «Green Hills»
(спорткомплекс),
с. Віта Поштова

ЖК «Республіка» (школа
та садочок), м. Київ

БЦ Avenue 53, м. Київ

Готель Ribas Karpaty,
м. Буковель

НДСЛ “Охматдит”, м. Київ

БЦ "TSARSKY City Resort",
м. Київ

ТЦ «Клауд Сквер», м.
Вінниця, вул. Соборна

Готель Ibis, м. Київ

БЦ Hillfort, м. Київ,
вул. Михайлівська
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РЕАЛІЗОВАНІ ОБ'ЄКТИ

ЖК Smart Plaza Polytech,
м. Київ

ЖК Green Wood, м. Одеса

ЖК «Premier Tower»,
м. Вінниця

Дитячий садок Academy
Ecoland в ЖК Tetris Hall,
м. Київ

Ліцей «Дизайн освіти»,
м. Бориспіль

Полтавський обласний
клінічний кардіологічний
диспансер, м. Полтава

ТРЦ Blockbuster Mall,
м. Київ

UNIT City Campus B11, B14, B15,
м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових

Складський комплекс
корпорації «БаДМ»,
м. Дніпро

NOVUS, м. Київ,
вул. Богатирська

ЖК Smart Plaza Obolon,
м. Київ

Офісний центр, м. Київ,
вул. Оленівська
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РЕАЛІЗОВАНІ ОБ'ЄКТИ

ТРЦ «Космополіт», м. Київ,
вул. Вадима Гетьмана

Епіцентр
(Логістичний центр),
с. Калинівка

АТБ, ВолодимирВолинський,
вул. Ковельська

Льодова арена,
м. Краматорськ

Сімейний кінний клуб
DERGACHOV, с. Верем’я,
Київська обл.

«Національний
академічний театр
опери і балету України
ім. Т. Г. Шевченка»,
м. Київ

«Черкаський академічний
музично-драматичний театр
ім. Т. Г. Шевченка», м. Черкаси

Plank Electrotechnic,
м. Біла Церква,
Київська обл.

Будинок нерухомості,
м. Харків,
вул. Павлівська

Більше реалізованих об’єктів на сайті →

Aerostar Group залишає за собою право вносити зміни до конструкції,
специфікації, дизайну обладнання, змінювати комплектуючі
будь-коли та без попередження з метою покращення якості продукції.
Актуальні характеристики обладнання доступні в програмі підбору «AeroSelect».
Також ви можете уточнити їх у вашого менеджера.
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Aerostar Group
Завод
м. Київ, пр-т Відрадний, 95-б2
тел.: +38 (044) 35 121 35

КИЇВ
03061, пр-т Відрадний, 95-г
тел.: +38 (044) 35 121 35
office@aerostar.ua

ЛЬВІВ
79015, вул. Героїв УПА, 73, офіс 307
тел.: +38 (067) 236 15 30
+38 (067) 209 57 97
id@aerostar.ua

ВІННИЦЯ
вул. 600-річчя, 25, 3 пов., офіс 40
тел.: +38 (067) 656 62 12
id@aerostar.ua

ОДЕСА
65012, вул. В’ячеслава Чорновола, 4, офіс 35
тел.: +38 (067) 536 06 61
+38 (067) 404 05 32
+38 (067) 404 05 82
odessa@aerostar.ua

ХАРКІВ
61022 вул. Іванівська, 1, офіс 35
тел.: +38 (099) 285 36 24
kharkiv@aerostar.ua

ДНІПРО
49000, пр-т Дмитра Яворницького, 76-а, офіс 211
тел.: +38 (067) 454 61 84
+38 (067) 656 62 09
+38 (067) 209 57 95
+38 (067) 650 78 93
dnipropetrovsk@aerostar.ua
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