
Panel sterowania jest niezbêdnym elementem ka¿dej centrali wentylacyjnej. Dziêki 
niemu w prosty i wygodny sposób mo¿esz sterowaæ wszystkimi dostêpnymi funkcjami 
automatyki i dostosowaæ parametry pracy centrali wentylacyjnej do swoich potrzeb. 
Wybierz PAKIET KORZYŒCI nr 1 i otrzymaj panel tekstowy za symboliczn¹ 
z³otówkê!
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Panel tekstowy PS-T: 
- wymiary: 170x85x35 mm
- dostêpne kolory: szary, ecru
- wyœwietlacz 4 x 20 znaków z podœwietleniem LED
- wewnêtrzny pomiar temperatury pomieszczenia
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PAKIET KORZYŒCI nr 1 za 1 z³*!

PAKIET KORZYŒCI nr 2 za 99 z³*!
Prawid³owa praca systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a zale¿y nie tylko od odpowiednio zadanych 
parametrów pracy, ale równie¿ od tego czy wszystkie elementy centrali dzia³aj¹ prawid³owo. Zalecamy okresow¹ kontrolê 
poszczególnych elementów, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na stopieñ zabrudzenia filtrów.  Wybieraj¹c PAKIET 
KORZYŒCI nr 2 otrzymujesz panel graficzny oraz komplet zapasowych filtrów za jedyne 99 z³! 
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Panel graficzny PS-G: 
- wymiary: 118x74x25 mm
- dostêpne kolory: szary, ecru
- wyœwietlacz graficzny o rozdielczoœci 132x64px
- wewnêtrzny pomiar temperatury pomieszczenia

Komplet filtrów: 
- 2 filtry kasetowe klasy EU4 dobrane stosownie
do zakupionego modelu urz¹dzenia

PAKIET KORZYŒCI nr 3 za 499 z³*!
Rozwi¹zania typu Smart, to ju¿ standard. Nowoczesne technologie pozwalaj¹ na kontrolowanie pracy ró¿nego typu urz¹dzeñ 
za poœrednictwem komputerów, tabletów czy nawet telefonów. My te¿ dajemy Ci tak¹ mo¿liwoœæ! Wybierz PAKIET 
KORZYŒCI nr 3  i otrzymaj panel tekstowy, tablet oraz modu³ WebSerwer z aplikacj¹ Smart Ventilation Bartosz na 
system Android za jedyne 499 z³! Steruj wentylacj¹ swojego domu gdziekolwiek jesteœ!

Panel tekstowy PS-T: 
- wymiary: 170x85x35 mm
- dostêpne kolory: szary, ecru
- wyœwietlacz 4 x 20 znaków z podœwietleniem LED
- wewnêtrzny pomiar temperatury pomieszczenia

Tablet Lark FreeMe X2 7.0: 
- 2-rdzeniowy procesor
- ekran 7’’
- martyca typu PureHD
- Android Jelly Bean 4.1
- pamiêæ RAM 1GB

WebSerwer z aplikacj¹ Smart Ventilation Bartosz: 
- umo¿liwia nadzór i sterowanie prac¹ centrali z dowolnego miejsca posiadaj¹cego 
dostêp do internetu (za poœrednictwem komputera, tabletu oraz telefonu)
- obs³ugiwane parametry:
  *odczyt i sterowanie aktualn¹ wydajnoœci¹ wentylacji, temp. zadan¹, stanem pracy 
    by-passu, trybem pracy, trybem regulacji temperatury
  *odczyt temperatur: pomieszczenia, nawiewu, wyci¹gu, temp. zewnêtrznej
  *odczyt aktualnego wysterowania wentylatorów, wyjœcia analogowego ch³odzenia
  *mo¿liwoœæ pod³¹czenia diagnostyki innych urz¹dzeñ (np. kot³a, pompy ciep³a)

PROMOCJA 1! 2! 3!
Kup rekuperator VENA 
i wybierz swój pakiet korzyœci!

*Podane ceny s¹ cenami netto i nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT (23%)

Warunkiem udzia³u w promocji jest zakup jednego zestawu lub centrali wentylacyjnej z grupy produktowej VENA w czasie 
trwania Promocji. 

Promocja wa¿na od 7.07.2014 r. do 30.09.2014 r. lub do wyczerpania zapasów.

Regulamin promocji dostêpny jest na stronie internetowej www.bartoszwentylacja.com.pl oraz www.bartosz.com.pl

Iloœæ pakietów ograniczona!

Firmom instalacyjnym oraz hurtowniom proponujemy atrakcyjne warunki wspó³pracy. Szczegó³y: (85) 745 57 12 w. 30

Cena katalogowa pakietu: 450 z³ netto

Cena katalogowa pakietu: 676-690 z³ netto (w zale¿noœci od rodzaju filtrów)

Cena katalogowa pakietu: 1500 z³ netto
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