
LISTA PRODUKTOW 

CENTRALI WENTYLACYJNE 

AZ 
Centrale wentylacyjne z panelami o grubości 25,50, 100mm lub 

45mm z mostków termicznych. Struktura modułowa dająca 

duże możliwości łączenia. Wykonanie specjalne na żądanie.      

ZAE
   Centrale wentylacyjne z panelami o grubości 60mm z 
  mostków termicznych. Wykonanie zgodne z normami 

 i certyfikowane przez Eurovent. 

AZS        AZH 
Centrale wentylacyjne z wewnętrzną, niewidoczną ramą i        Centrale wentylacyjne z wewnętrzną, niewidoczną ramą  

panelami o grubości 50 lub 100mm. Specjalne wykonanie  wykonaną ze stali nierdzewnej, z panelami o grubości 50 lub  

złączy paneli i ramy nośnej gwarantuje brak mostków           100mm również ze stali nierdzewnej, przeznaczone dla 

termicznych.  obiektów szpitalnych oraz przetwórstwa żywności. 

AZV  
Centrale wentylacyjne z panelami o grubości 60mm pokryte 

warstwą żywicy szklanej przeznaczone dla przemysłowych 

pomieszczeń czystych. 

AZ-I, AZS I, ZAE I
   Centrale wentylacyjne wraz z płyta zasilania i sterowania
  wyposażoną w sterownik mikroprocesorowy, dla łatwego 

     montażu i podłączenia. Urządzenie „plug & play”.



JEDNOSTKI ODZYSKU CIEPŁA 

URE        URP 
Rama aluminiowa i panele o grubości 20 mm  Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm 

Wydatek powietrza od 290 do 400 m3/h.   Wydatek powietrza od 1500 do 5500 m3/h. 

Efektywność 50-55%.       Efektywność 60-65% z by-passu. 

URPX       URE-I, URP-I, URPX-I 
Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm  Jednostki odzysku ciepła wraz z płyta zasilania i  

Wydatek powietrza od 1000 do 5000 m3/h.  sterowania, dla łatwego montażu i podłączenia. 

Efektywność 90-95% z opcją by-passu.       Urządzenie „plug & play”. 

WYRZUTNIE POWIETRZA 

CV       CVM 
Wyrzutnia powietrza o wydatku od 500 do 38000 m3/h.  Wyrzutnia powietrza o wydatku od 300 do 4500 m3/h. 

Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm.        Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm. 

EV 
Wyrzutnia powietrza o wydatku od 400 do 4300 m3/h.  

Struktura samonośna, jednostka nisko – profilowa. 



 

  

 

KLIMATYZATORY  

 

 

 

 

 

 

 

PA                           TS 
Struktura samonośna, jednostka nisko – profilowa.                             Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm. 

Wydatek powietrza od 930 do 4350m3/h.     Wydatek powietrza od 700 do 4000 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA                       T 
Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm.                              Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm. 

Wydatek powietrza od 600 do 7000 m3/h              Wydatek powietrza od 1.500 do 30.000 m3/h. 

samoregulujące się wentylatory. 

 

 

 
 

TS nisko profilowe  
Rama aluminiowa i panele o grubości 25mm. Wysokość 450mm. 

Wydatek powietrza od 1300 do 3500 m3/h z samoregulującymi  

się wentylatorami. Możliwość zainstalowania kompletnej płyty  

sterującej dla uzyskania urządzenia „plug & play”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.F.  

Termocondizionatori Condizionatori Felsinea S.r.l. 

Via Giuseppe di Vittorio 5 

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) 

www.tcf.it 

 

 

TCF, TCF, TCF, TCF, the air the way you want itthe air the way you want itthe air the way you want itthe air the way you want it    




