
Insolio
Postęp w nowej formie

Linia Insolio została zaprojektowana tak, 
aby uniknąć frezowania szczelin przy 
montażu nawiewnika. Rozwiązaniem 
jest umieszczenie elastycznego kanału 
przelotowego pomiędzy górną częścią 
ramy okna a nadprożem. 

Prostszy montaż, lepszy efekt! Dlaczego? 
Okno zachowuje deklarowane parametry 
termiczne i akustyczne.

Precyzyjne, ciche automatyczne stero-
wanie różnicą ciśnień umożliwia przepływ 
dokładnie takiej ilości powietrza, jakiej 
potrzebujesz. Dzięki temu dom nie traci 
ciepła, a Ty oszczędzasz.



Jeden nawiewnik
Wiele możliwości

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb 
nigdy nie było łatwiejsze! Insolio jako 
pierwszy został wyposażony w wymienne 
kasety dedykowane określonym funkcjom.

Niezwykła forma
Precyzyjnie wykonany aluminiowy korpus w połączeniu z wysoko-
gatunkowym kopolimerem tworzą bazę do niemal nieograniczonej 
personalizacji. Wybierz dowolny kolor z palety RAL i stwórz swój 
niepowtarzalny Insolio!

Wersja podstawowa oferuje nie tyl-
ko zupełnie nową konstrukcję, ale 
też niemal wszystkie inne zalety 
nawiewnika Insolio w ekonomicznym 
wydaniu. 

W każdej chwili możesz z łatwo-
ścią zmienić funkcję nawiewnika 
zmieniając kasetę - i tylko kasetę 
- reszta zostaje na miejscu!

Kaseta standardowa

Insolio E



Dobre
wzornictwo

Wymienne
kasety funkcyjne

Automatyczne sterowanie
różnicą ciśnień

Montaż bez
frezowania szczelin

Mimo niewielkich rozmiarów, Insolio 
ND osiąga doskonałe parametry. 

Kaseta Akustyczna Insolio sku-
tecznie wytłumi hałas do 43 dB 
w stanie zamkniętym i aż do 42 dB 
w stanie otwartym, przy równo-
czesnym zachowaniu wysokich 
przepływów powietrza.

Połączenie kasety akustycznej 
i kasety z filtrem stwarza optymal-
ne, zdrowe środowisko w Twoim 
domu. Insolio NDF to tłumienie 
do 42 dB w stanie otwartym i aż 
do 43 dB w stanie zamkniętym. 

Antysmogowy i antyalergiczny filtr 
powietrza zatrzyma do 85% cząstek 
pyłu zawieszonego PM10 i do 30% 
czastek pyłu PM2.5.

Kaseta z filtrem Kaseta akustyczna Kaseta akustyczna z filtrem

Filtr antysmogowy i antyalergiczny 
zatrzyma do 85% cząstek pyłu za-
wieszonego PM10 i do 30% czą-
stek pyłu PM2.5, jednocześnie 
doprowadzając do wnętrza opty-
malną ilość powietrza.  

Insolio F to ochrona nie tylko przed 
smogiem. Filtr ogranicza przepływ  
cząstek większych niż 0,5 mikrona, 
a wśród nich pyły węglowe, pyłki 
kwiatów, a nawet roztocza.

Insolio F Insolio ND Insolio NDF
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Izolacyjność akustyczna

nawiewnik otwarty
nawiewnik zamknięty

Przepływ powietrza [m3/h]

nawiewnik otwarty 
∆p = 10 Pa 
nawiewnik otwarty 
∆p = 20 Pa

29,2

36,4

40 (0; -2) dB
41 (-1; -2) dB
 

Dn,e,w   =   

Dn,e,w   =    

  

Filtracja

21,2

32,2

41 (-1; -3) dB
42 (-1; -3) dB 

do 85% PM10
do 30% PM2.5

27,1

35,4

42 (-1; -3) dB
43 (0; -3) dB 

21,2

32,2

42 (-1; -3) dB
43 (0; -3) dB 

do 85% PM10
do 30% PM2.5

Insolio E Insolio F Insolio ND Insolio NDF

Dane techniczne

Sterowanie

Odporność na przenikanie
wody opadowej

Odporność na roszenie

automatyczne różnicą 
ciśnień i manualne

600 Pa

RH = 75% przy Tzew. / Twew
= -20ºC/+20ºC

Materiały

Zastosowanie 

Aluminium, ABS/ASA, EPP

stolarka drewniana, 
PVC, ślusarka aluminiowa

Kolory paleta RAL
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