Szakértelem a szellőztetésben

ÉME engedéllyel forgalmazható termék!
Grox Huzatfokozó Turbina ÉME
Engedély szám: A-202/2011

Energiatakarékos
társasház
szellőztetés

A Huzatfokozó Turbina
• 10 év garancia
• 10 év szakmai tapasztalat
• Szellőztessen Ingyen – Szélenergiával
• Akár 5 hónap alatt megtérülő beruházás!

Első helyezés! 2011-ben és 2012-ben a Grox Huzatfokozóval
átalakított társasházi szellőzőrendszer első díjat nyert
az OTP Házfórum Pályázaton
www.grox.hu • www.huzatfokozo.hu

				
Huzatfokozó
turbina
előnyei

A beruházás költsége kevesebb,
mint fél év alatt megtérül!

Az energiatakarékossági
beruházások közül:

A Grox Huzatfokozó Turbina
alternatív megoldás a régi,
elavult, elektromos
tetőventilátorok kiváltására.

•

• a legkisebb beruházási költséggel
kivitelezhető,
• a legrövidebb megtérülési idővel kalkulálható
megoldás a Grox Huzatfokozó Turbina
felszerelése.

Szélenergiával működik – 24 órás INGYENES SZELLŐZTETÉS
– elektromos áram fogyasztás nélkül

•
•
•
•
•
•

FOLYAMATOSAN FRISS, EGÉSZSÉGES LEVEGŐ – optimális légcsere
Alacsony beruházási költség – rendkívül gyors megtérülés
HANGTALAN ÜZEMELÉS
KIVÁLÓ MINŐSÉG – MEGBÍZHATÓSÁG – SZAKÉRTELEM
Kimagasló szerkezeti és műszaki tartalom
Energiatakarékos, környezetbarát, nem szennyezi a levegőt. „Zöld”
beruházás

•

ALACSONYABB KÖZÖS KÖLTSÉG: Nincs áramfogyasztás
– nem kell működését az energia árakra hivatkozva korlátozni.

•

Fényes, csillogó felülete miatt, elriasztja a madarakat!
Megakadályozza az idegen anyagok bejutását a szellőzőkürtőbe.

Több mint 10 év szakmai tapasztalat
Különböző típusú huzatfokozókat már 60-80 éve sikeresen alkalmaznak világszerte.
Az általunk forgalmazott turbinák első változatát több mint 40 éve kezdték el gyártani.
A Grox Huzatfokozó Turbina folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően nyerte el mai,
kiforrott formáját.
Elsőként Magyarországon - 2004-ben -, ezt a típusú huzatfokozót vezették be
szakembereink a piacra.
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Teljes körű
szolgáltatást nyújtunk!
• Ingyenes helyszíni felmérés és tanácsadás
• A szellőzőrendszer állapotfelmérése, szükség
szerint kamerázással kiegészítve
• Javaslat a szellőzőrendszer korszerűsítésére
• Szellőzőtisztítás kamerázással és DVD-vel
(a szellőzőtisztítás 3 évente kötelező!)
• Ellenőrző mérések
• Felszerelés és üzembe helyezés
Szolgáltatásaink egyes elemeit önállóan,
egymástól függetlenül is kérheti!

Ingyenes helyszíni felmérés és tanácsadás
Szakembereink a felmérés során figyelembe veszik:

•
•

A régi szellőzőrendszer állapotát és műszaki megoldásait
A helyi, speciális elvárásokat és sajátosságokat

Minden esetben szem előtt tartjuk a lakóközösségek igényeit, és gondos,
minden részletre kiterjedő, átfogó tervezési munka után teszünk javaslatot
a szellőrendszer korszerűsítésére.
Célunk, hogy Önöknek hosszú távon a legjobb és
legköltséghatékonyabb szellőztetést biztosítsuk,
a korszerűsítési beruházás mielőbb megtérüljön.
Kiemelten fontos számunkra
vevőink elégedettsége és bizalma!
Működő és megtekinthető referenciák országszerte

Figyelem! Előfordulhat, hogy termékünket silány minőségben
utánozzák, és szakmai anyagainkat másolják! Győződjön meg
róla, hogy eredeti, sorszámozott Grox Huzatfokozó Turbinát
vásárol, megfelelő engedélyekkel és minőségi garanciával!

– garancia a minőségre

A kivitelezések, és a helyszíni felmérések során szerzett sokrétű
ismereteink további újdonságok és még hatékonyabb megoldások
kifejlesztésére ösztönöztek.
Szakmai hátterünkkel, sokrétű tapasztalatunkkal folyamatosan segítjük
vásárlóinkat.

Ügyelünk a kiváló minőségre, garanciális hátterünk
megnyugtató biztosítékot nyújt partnereinknek.
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SPÓROLJON VELÜNK!
		
költségmegtakarítás
számítás

E

Huzatfokozó Turbina
kiegészítő elektromos
meghajtással!
Speciális esetekben:

•
•

Ha az átlagosnál magasabb a
légszállítási igény
Ha a GMBSZ kötelezően előírja

•

Ha az épületek kedvezőtlen tájolása,
vagy a nagyméretű tetőfelépítmények
miatt a széláramlás akadályozott

Mindenre van megoldás: Grox Huzatfokozó Turbina

A Grox szakemberei kifejlesztettek egy energiatakarékos,
egyedileg vezérelhető, kiegészítő BLDC villanymotort, ami az alap
turbinához utólag is megrendelhető és csatlakoztatható.
Vigyázat! Találkoztunk olyan megoldással is, ahol a motoros kiegészítés helyett elektromos csőventilátorokat
építettek a huzatfokozók alá. Ebben az esetben semmi értelme nincs huzatfokozó turbina beépítésének, mivel
így a két termék egymás ellen dolgozik, ez felesleges pénzkidobás.

A Grox kiegészítő motor előnyei:
Szabaduljon meg a magas rezsitől,
csökkentse a közös költséget!

•
•
•
•

a
kiegészítő motor a lehető
legtakarékosabb elektromos
szellőztetést biztosítja.

Utólag is csatlakoztatható, nem igényel átalakítást!
A Grox kiegészítő motort és vezérlést speciálisan a Grox Huzatfokozó
Turbinákhoz fejlesztették ki, a legkorszerűbb BLDC motor.
Ellenállása elenyésző - tekintve, hogy nem szénkefés motor -, így a szél általi
forgatást nem akadályozza.
Ha a turbina fordulatszáma nem éri el az elvárt minimális fordulatszámot
a szél segítségével, akkor a motor vezérlése annyit pótol rá a fordulatra,
amennyi az elvárt, beállított szellőztetéshez szükséges. A Grox kiegészítő
motor mindig csak annyi áramot fogyaszt, ami a minimális beállított

•

fordulatszámhoz szükséges (max. 30 W).
Amint a szél erőssége megnövekszik, a villanymotor automatikusan kikapcsol
és visszaáll alap (figyelő) állásba.

Feleslegesen nem fogyaszt áramot!
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Energiamegtakarítás
kalkuláció:
Régi, elavult villanymotoros
szellőztető-rendszerek átlagos
villamosenergia fogyasztása*

Grox kiegészítő motor maximális
villamosenergia fogyasztása**

Napi fogyasztás

Napi fogyasztás

24 h x 0,375 kWh =

9 kWh x 38,1 Ft

=

343 Ft

Havi fogyasztás
30 nap x 9 kWh

0,72 kWh x 38,1 Ft

=

27 Ft

30 nap x 0,72 kWh =

21,6 kWh x 38,1 Ft

=

823 Ft

Havi fogyasztás
=

270 kWh x 38,1 Ft

=

10 287 Ft

Éves fogyasztás
12 hó x 270 kWh

=

24 h x 0,03 kWh

Éves fogyasztás
=

3240 kWh x 38,1 Ft =

123 444 Ft

*1 db átlagos 375W-os teljesítményű motor esetén; 38,1 Ft /
kWh áramdíjjal számolva, 24 órás üzemre vetítve. Egy darab régi
villanyventilátor üzemeltetése 123.400 Ft/év, egyszeri felújítási
költsége átlagosan (csapágyazás, tekercselés stb., kb. 5-10
évente) 130.000 Ft.

12 hó x 21,6 kWh

=

259,2 kWh x 38,1 Ft =

9 876 Ft

**Feltételezve, hogy a 30W-os Grox kiegészítő motor
folyamatosan, maximális fordulaton, 24 órán keresztül üzemel
– ami kizárólag elméletben lehetséges, hiszen sosincs teljes
szélcsend – ! A gyakorlatban a Grox kiegészítő motorok
energiafogyasztása ennél jóval kevesebb.

Grox kiegészítő motor átlagos villamosenergia fogyasztása a sok éves gyakorlati
tapasztalatunk alapján***
Az átlagfogyasztás a motor maximális teljesítményének a 46%-a
Napi fogyasztás
24 h x 0,0138 kWh

= 0,3312 kWh x 38,1 Ft

=

13 Ft

=

379 Ft

Havi fogyasztás
30 nap x 0,3312 kWh = 9,936 kWh x 38,1 Ft
Éves fogyasztás
12 hó x 9,936 kWh

= 119,232 kWh x 38,1 Ft =

Spóroljon velünk!

4 543 Ft

***Átlagos fogyasztás normál üzemeltetés mellett.

megtakarítás átlagosan: 123.444 Ft – 4.543 Ft = 118.901 Ft/db évente
Önöknél hány régi villanyventilátor üzemel a háztetőn? Szorozza ki a megtakarítást!
Éves megtakarítás kalkuláció:
Éves megtakarítás
darabonként (Ft/db)

Elavult villanymotorok száma (db)
példa
az Ön számítása

Összes éves
megtakarítás (Ft)

12 db

x

118 901

=

1 426 812 Ft

.................................... db

x

118 901

=

.................................. Ft

a Rendkívül alacsony üzemeltetési költség
Garantált légszállítás a lehető legnagyobb energia-megtakarítással!
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Műszaki jellemzők
Grox Huzatfokozó Turbina:

ÉME által bevizsgált és engedélyezett termék, engedély száma: A-202/2011

Kimagasló szerkezeti és műszaki tartalom
1. A Grox Huzatfokozó Turbina teljes egészében rozsdamentes acélból
(INOX) készül, kivéve a csapágyház, amely horganyzott korrózióvédelemmel van ellátva, hogy a feláramló ammónia és egyéb gázok
ne károsítsák a terméket. Tartósan ellenáll a szélsőséges időjárási
körülményeknek is.
2. Tengelye: 10mm-es koracél (INOX).
3. Prémium minőségű, dupla csapágyazás, pormentesen elzárt
csapágyházban, ami biztosítja a hosszú élettartamot.
4. 10 ÉV GARANCIA
3 év teljes körű garancia (minden további költség nélkül!). A 3. év után
évente extra garancia vásárolható a 10. év végéig. Nincs kötelező
karbantartás, nem kell évente a tetőre felmenni zsírozni, olajozni,
javítani.
5. A turbina nem darabokból van összeállítva, hanem egy táblából
van kipréselve, a lapátok alul szegecselve és hegesztve is vannak,
így biztosan ellenáll minden szél okozta erőhatásnak. A turbinalapátok nem tudnak szétesni, leválni, mint az elavult, más típusú
konstrukcióknál, melyeket darabokból gyártanak, és alul-fölül
szegecselnek.
6. Grox Huzatfokozó Turbina jelenleg forgalmazott típusa a gyártás
történetének harmadik generációja, amely a gondos tervezésnek
köszönhetően erős szélben sem tud túlpörögni!
A Grox turbina-lapátok ívének kialakításánál szakembereink
fokozottan figyeltek arra, hogy amint a turbina eléri a maximális
fordulatszámot, a szél lefusson róla, ne tudjon túlpörögni.
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Ezzel szemben a huzatfokozók régi, elavult változatainál a
lapátok vitorla formájúak, ezáltal erős szélben azok túlpörögnek,
berezonálnak – emiatt le is szakadhatnak, rázkódnak, zörögnek,
zajosak és károsíthatják a szellőzőkürtőt és környezetüket is.
A régi típusú huzatfokozók az előbbiek miatt több országban már
forgalomba sem kerülhetnek.
7. Hangtalan működés! A kiegészítő motorral ellátott változat is zaj
nélkül működik.
8. Teljes körűen alkalmazható standard keresztmetszetű szellőző
kürtőkhöz, de egyedi méretben is rendelhető akár több turbinás
változatban is.
9. A Grox Huzatfokozó Turbina lapátjai vízvetővel vannak ellátva,
a beázás megakadályozására.
10. A Grox Huzatfokozó Turbina. Fényes, csillogó felülete miatt
elriasztja a madarakat! Megakadályozza az idegen anyagok
bejutását a szellőzőkürtőbe.
11. Könnyen felszerelhető, egyszerűen illeszthető, könnyű szerkezete
miatt már a legenyhébb széláramra is reagál, azonnal forgásba
lendül, és jó hatásfokkal dolgozik.
12. A Grox Turbina nem képez ellenállást! A közös csőrendszer egy
pontján keletkező túlnyomás akadály nélkül áramlik át rajta.
Az egyes lakásokba egyedileg beépített szag-, és páraelszívó
ventillátorok által kifújt használt levegő így nem áramlik vissza
a feljebb lévő lakásokba.
13. Nagy mennyiségű raktárkészlet - átfogó méretválaszték

A Huzatfokozó berendezések csak ÉME engedéllyel hozhatók
forgalomba! Magyarországon jelenleg kizárólag a Grox
Huzatfokozó Turbinák rendelkeznek ilyen engedéllyel.

MINŐSÉG
MEGBÍZHATÓSÁG
MAGYAR SZERVIZHÁTTÉR

Pénzügyi megoldások és finanszírozás
A beruházások finanszírozásához is segítséget nyújtunk!
Kidolgoztunk egy saját, egyszerűsített részletfizetési konstrukciót: 25% kezdőrészlettel.
Nem kell egy összegben, előre megfinanszírozni a szellőzőrendszer korszerűsítését, a részleteket
a Grox Huzatfokozó Turbinák által megtakarított összegből könnyedén fizetheti.
Kérésére a helyszíni felmérés során munkatársaink kiszámolják a megtakarítás pontos értékét.
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Sárvár

Grox Hungária Kft.
H-9653 Répcelak, Petőfi S. u. 84
Tel.: +36 30 523 06 80
Email: info@grox.hu
vagy groxhungaria@gmail.com
Szóróanyagaink, reklámanyagaink és weboldalaink szövege és képanyaga a Grox Hungária Kft
tulajdonát képezi, azok engedély nélküli felhasználása, másolása, sokszorosítása és a GROX
márkanév illetéktelen használata törvénybe ütközik, és minden esetben jogi eljárást von maga
után! Reklámanyagainkat évek óta közjegyzői letétbe helyezzük, és nyomon követjük!

Kiadva: 2015.05.01.

További információk és letölthető dokumentumok:
www.grox.hu • www.huzatfokozo.hu

