
Szakértelem a SzellőztetéSben

EnErgiatakarékos
társasház 

szellőztetés

• 10 év garancia
• 10 év Szakmai tapaSztalat
• SzellőzteSSen ingyen – Szélenergiával 
• akár 5 hónap alatt megtérülő beruházáS!

 
A HuzAtfokozó turbinA

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

ÉME EngEdÉllyEl forgalMazható tErMÉk!  
Grox Huzatfokozó turbina ÉME 
EnGEdÉly száM: a-202/2011



    
Huzatfokozó 
turbina
előnyei

• 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.

a Grox Huzatfokozó turbina 
altErnatív MEGoldás a rÉGi, 
Elavult, ElEktroMos 
tetőventilátorok kiváltására.

a bEruHázás költsÉGE kEvEsEbb,  
Mint fÉl Év alatt MEGtÉrül!

az EnErGiatakarÉkossáGi  
bEruHázások közül: 
• a legkisebb beruházási költséggel 

kivitelezhető,
• a legrövidebb megtérülési idővel kalkulálható 

megoldás a Grox Huzatfokozó turbina 
felszerelése.

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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Működő és Megtekinthető referenciák országszerte

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.

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

kieMelten fontos száMunkra 
vevőink elégedettsége és bizalMa!

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.

spóroljon vElünk! 
  
költségmegtakarítás 
számítás  
 E



kieGészítő Motor a leHető 
lEGtakarÉkosabb ElEktroMos 

szellőztetést biztosítja.

a
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• ha az átlagoSnál magaSabb a 
légSzállítáSi igény

• ha a gmbSz kötelezően előírja

• 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. 

Huzatfokozó turbina 

kieGészítő elektroMos

MEGHajtással! 

MindEnrE van MEGoldás: Grox Huzatfokozó turbina

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:

fElEslEGEsEn nEM foGyaszt áraMot!

szabaDuljon MeG a MaGas rezsitől,
csökkEntsE a közös költsÉGEt!

A Grox szAkemberei kifejlesztettek eGy enerGiAtAkArékos, 
eGyedileG vezérelhető, kieGészítő bldC villAnymotort, Ami Az  AlAp 

turbinához utólAG is meGrendelhető és CsAtlAkoztAthAtó.

• ha az épületek kedvezőtlen tájoláSa,  
vagy a nagyméretű tetőfelépítmények 
miatt a SzéláramláS akadályozott

spEciális EsEtEkbEn:
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EnErGiaMEGtakarítás
kalkuláció:

Grox kieGészítő Motor átlaGos villaMosenerGia FoGyasztása a sok éves Gyakorlati 
tapasztalatunk alapján***

***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!

elavult villanymotorok száma (db) éves megtakarítás 
darabonként (Ft/db)

összEs ÉvEs 
MeGtakarítás (Ft)

példa 12 db  x 118 901 = 1 426 812 ft

az ön számítása ....................................  db  x 118 901 = ..................................  ft

spóroljon vElünk!

a rEndkívül alacsony üzEMEltEtÉsi költsÉG

Garantált léGszállítás a leHető leGnaGyobb enerGia-MeGtakarítással!

napi fogyasztás

24 h x 0,0138 kWh = 0,3312 kWh x 38,1 Ft = 13 ft
Havi fogyasztás

30 nap x 0,3312 kWh = 9,936 kWh x 38,1 Ft = 379 ft
éves fogyasztás

12 hó x 9,936 kWh = 119,232 kWh x 38,1 Ft = 4 543 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.

rÉGi, Elavult villanyMotoros 
szellőztető-renDszerek átlaGos 
villaMosEnErGia foGyasztása*

napi fogyasztás

24 h x 0,375  kWh = 9 kWh x 38,1 Ft = 343 Ft
Havi fogyasztás

30 nap x 9 kWh = 270 kWh x 38,1 Ft = 10 287 Ft
éves fogyasztás

12 hó x 270 kWh = 3240 kWh x 38,1 Ft = 123 444 Ft

napi fogyasztás

24 h x 0,03 kWh = 0,72 kWh x 38,1 Ft = 27 Ft
Havi fogyasztás

30 nap x 0,72 kWh = 21,6 kWh x 38,1 Ft = 823 Ft
éves fogyasztás

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 MaxiMális 
villaMosEnErGia foGyasztása**

az átlagfogyasztás a motor maximális teljesítményének a 46%-a

ÉvEs MEGtakarítás kalkuláció:



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 korrózió-
védelemmel 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 turbina-
lapátok 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. 

www.grox.hu • www.huzatfokozo.hu
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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.

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



ToVÁbbi iNForMÁcióK éS lETölTHETő doKuMENTuMoK:

Szakértelem a SzellőztetéSben

Kiadva: 2015.05.01.
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Sárvár
Szombathely

Sopron
Győr

Csorna

84

84

84

85

85

85

M86

M86

M85

E65

M86

Répcelak

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!


