
Nowa definicja rekuperacji.
MISTRAL HOME w standardzie Long-Life.

Najnowszy rekuperator z wymiennikiem 
entalpicznym i super chłonnymi filtrami powietrza
to komfort i wysoka jakość powietrza na dłużej.

Nowość!



MISTRAL HOME

Komfort i wysoka jakość powietrza na dłużej

MISTRAL HOME to najnowszy rekuperator z wymiennikiem entalpicznym

oraz super dużymi filtrami powietrza w standardzie

Dwie wielkości do wyboru:

Nowość!



Idealne proporcje

MISTRAL HOME zamontujesz praktycznie wszędzie, ponieważ 

zadbaliśmy o super-kompaktową budowę. 

Idealnie spasowane proporcje do montażu w każdym 
domu

Kanały wentylacyjne podłączane od góry oraz mała głębokość

urządzenia sprawiają, że można zaleźć wiele miejsc na 

zamontowanie MISTRAL HOME, chowając na przykład w szafie.

* dla modelu

tylko
42,5 cm*

tylko
66 cm

Nowość!



Odzysk ciepła i wilgoci

MISTRAL HOME rozwiązuje problem suchego powietrza 
zimą oraz zaduchu latem. 

Zastosowany entalpiczny wymiennik ciepła odzyskuje zimą wilgoć z 

powietrza usuwanego, w wyjątkowy sposób dowilżając świeże powietrze 

nawiewane do budynku. 

Latem MISTRAL HOME będzie idealnie wspomagał pracę gruntowego 

wymiennika ciepła lub klimatyzacji osuszając i ochładzając powietrze 

wentylacyjne. 

Komfortowa wentylacja pomieszczeń z odzyskiem ciepła
i wilgoci.

Optymalna konstrukcja wymiennika o kształcie karo to gwarancja 

najwyższego odzysku ciepła i wilgoci.

Nowość!



Energooszczędność

Wymiennik najwyższej klasy.

Do 75% niższy koszt ochrony przed szronieniem 
wymiennika.

Modulowana nagrzewnica wstępna PTC. Wyjątkowy kształt karo wymiennika z najwyższym odzyskiem  ciepła

i wilgoci

Optymalna konstrukcja wymiennika o kształcie karo gwarantuje najniższe 

opory tłoczenia powietrza i jednocześnie najwyższy odzysk ciepła i wilgoci.

To z kolei oznacza zdecydowanie niższe zużycie energii elektrycznej.

Nowość!



Filtry Long-Life

Pierwszy rekuperator na rynku z filtrami w standardzie 
Long-Life. 

MISTRAL HOME z filtrami w standardzie Long-Life wydłuża czas między 

wymianą filtrów powietrza nawet 4-krotnie! To oznacza, że eksploatacja 

urządzenia jest tańsza i jednocześnie masz więcej czasu na rzeczy ważne 

dla Ciebie.

Wymieniaj filtry powietrza nawet 4 razy rzadziej nie tracąc

na jakości powietrza!

Super-trwałe filtry warstwowe

Maksymalnie powiększona i 

pogrubiona powierzchnia filtracji.

Nowość!



Cisza i spokój

MISTRAL HOME nawiewa powietrze jeszcze ciszej

Z MISTRAL HOME możesz wentylować sprawnie i cicho dzięki 

zastosowanym wentylatorom EC o zwiększonej średnicy wirnika oraz 

specjalnie wyprofilowanym kanałom powietrznym jeszcze dodatkowo 

wygłuszonym.

Filtry powietrza mają super-dużą powierzchnię i zwiększoną chłonność co 

sprawia, że mają bardzo małe opory własne. W połączeniu z minimalnymi 

oporami wewnętrznymi praca urządzenia jest cicha i jednocześnie 

zapewnia bardzo niskie zużycie energii elektrycznej procesu wentylacji.

Nowość!

Super silent



Jonizacja

BIO-shield, czyli najwyższa ochrona biologiczna

MISTRAL HOME ma wbudowany dedykowany jonizator dzięki czemu 

tworzy bio-tarczę, mikrobiologicznie chroniąc wnętrze urządzenia.

Jonizacja wzbogaca powietrze w jony, które neutralizują rozwój bakterii, 

wirusów, roztoczy czy pleśni.

wbudowany jonizatorBIO-shield

Nowość!



Automatyka

Niezawodna automatyczna wentylacja

Zoptymalizowana, niezawodna i intuicyjna automatyka zawiera wszystko 

co najważniejsze i jest dedykowana dla rekuperatora MISTRAL HOME.

 dotykowy ekran graficzny, nowoczesny wygląd

 przejrzyste menu, intuicyjną nawigację

 wygodne ustawianie programów automatycznych

 możliwość pracy urządzenia bez manipulatora, poprzez przycisk na 

obudowie

Automatyka do rekuperatorów firmy Pro-Vent jest tworzona na miejscu i 

powstaje na bazie wieloletnich doświadczeń. Co czyni ją sprawdzoną, 

niezawodną i zawsze dopasowaną do danego modelu urządzenia.

Nowość!



Oczyszczanie powietrza

Pełna ochrona przed smogiem i zanieczyszczeniami

Jedyny system na rynku, który łączy zalety rekuperacji z ultra-dokładnym 

oczyszczaniem powietrza. Specjalnie zaprojektowany elektro-jonizacyjny 

filtr powietrza PRO-VENT CLEAN R HOME zapewnia: 

już wkrótce w sprzedaży!

 filtrację wszystkich cząstek 

stałych, smogu, pyłków

 likwidację bakterii i wirusów

 redukcję szkodliwych gazów

 zmniejszenie uciążliwych 

zapachów



Podsumowanie

 wymiennik entalpiczny z odzyskiem ciepła i wilgoci

 kanały wentylacyjne podłączane od góry

 kompaktowa budowa, niewielka głębokość

 rekuperator z filtrami w standardzie Long-Life

 wbudowany jonizator

 modulowana wstępna nagrzewnica powietrza

 modulowany by-pass

 zoptymalizowana i niezawodna automatyka

 cicha praca

Nowość!



Podsumowanie

Wybierz rekuperator, którego potrzebujesz

Nazwa Rodzaj wymiennika ciepła Strumień powietrza Sprawność Klasa efekt. energ.

MISTRAL SMART przeciwprądowy 250 ÷ 400 m3/h 90 ÷ 80 % A

MISTRAL PRO przeciwprądowy 300 ÷ 2000 m3/h 96 ÷ 77 % A

MISTRAL HOME entalpiczny 300 ÷ 500 m3/h
85 ÷ 77 %
odzysk wilgoci
aż do 67%

A

MISTRAL SLIM przeciwprądowy 200 ÷ 1500 m3/h 93 ÷ 77 % A

MISTRAL P krzyżowy 300 ÷ 3000 m3/h 75 ÷ 65 % A

MISTRAL krzyżowy 100 ÷ 6000 m3/h 76 ÷ 65 % A

MISTRAL DUO podwójny krzyżowy 300 ÷ 800 m3/h 89 ÷ 78 % A

MISTRAL BSR
(centrala basenowa) krzyżowy basenowy 1000 ÷ 6000 m3/h 97 ÷ 73 % A



Skontaktuj się z nami:
info@pro-vent.pl

Oddech to życie.
Od lat dbamy o jego jakość.


