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Tato jednotka zaujme zejména energeticky úsporným řízeným 

větráním s možností uživatelského nastavení max. vlhkosti 

a teploty. Rovněž vyniká tichým provozem a možností volby 

volitelných filtrů. Je tak vhodným řešením pro obývací pokoje 

a ložnice. Pomocí vhodně zvoleného filtru pomáhá řešit pro-

blém lidí trpících alergií na pyly či na jiné respirační choroby. 

Součást dodávky/balení:
vlastní větrací jednotka, trubka PVC, L = 395 mm, krycí mříž-

ka – barva bílá, kotvící materiál (hmoždinky, vrtuty), dálkové 

ovládání, montážní šablona, montážní návod, návod k použití, 

pokyny k instalaci

KORASMART 1400 11

Lokální větrací jednotka s rekuperací, hlukovým útlumem  
a programovatelným nastavením KORASMART 1400.

Technické parametry KORASMART 1400

Výška 467 mm

Šířka 490 mm

Hloubka 178 mm

Hlukový útlum 
(DIN EN 20140-10) Dn,e,w = 52 dB

Vzduchový výkon 
s ventilátorem

Stupeň 1: 
cca 25 m3/h

Stupeň 4: 
cca 41 m3/h

Stupeň 10: 
cca 70 m3/h

Hlučnost 
(DIN EN ISO 3741)

Stupeň 1: 
LN = 21 dB (A)

Stupeň 4: 
LN = 30 dB (A)

Stupeň 10: 
LN = 41 dB (A)

Příkon 8 W 14 W 29 W

Elektrické připojení 230 V ~ / 0,15 A

Účinnost rekuperace až 73 %

Třída filtru F7

Barva plastu jednotky bílá 

Výhody KORASMART 1400
•  individuálně programovatelné nastavení max. vlhkosti a teploty

•  účinnost rekuperace až 73 %

•  větrací výkon lze volit v 10 stupních

•  komfortní dálkové ovládání a jednotka s podsvíceným LCD 

displejem 

•  indikace potřeby výměny filtru

•  snižuje náklady na vytápění

•  přívod čerstvého, pylu zbaveného vzduchu při zavřeném okně

•  nízký hluk a vysoký útlum hluku zvenku

•  zobrazení aktuální teploty a vlhkosti v místnosti, 

vzduchového výkonu

•  boční integrované uzavírací klapky

•  nízké provozní náklady

• snadná montáž 

KORASMART 1400 
28 187 Kč bez DPH
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ÚČINNOST 

AŽ 73%


