
ABRIR AS JANELAS / RESPIRADOUROS DE VENTILAÇÃO

EXAUSTORES DE AR

DESUMIDIFICADORES

DESUMIDIFICADORES QUÍMICOS

O ar entra sem filtrar, com  humidade, frío, poeira e pólen e 

insetos de fora. Afinal gasta mais em aquecimento.

Deitam fora o ar e os odores más não há renovação do ar novo 

de fora.

Removen a humidade do ar mas não há renovação. Os odores 

ficam dentro de casa. Alto consumo de energia elétrica.

`Apenas para arrecadações e despensas muito pequenas

NÃO FUNCIONAN
Por que outros métodos e alternativas

SIM FUNCIONA!!

O filtro SINCO limpa os ácaros, pólen, poeira e insetos

Filtro de microfibras sintéticas rígido para facilitar a mudança e a lavagem

AR FORA
Humidade: 81,34%

Temperatura: 8,52 ºC
Humidade: 25,25%

Temperatura: 33,39 ºC

ARE INTRODUZIDO

Descubra por que o sistema SINCO

AIRE

FORA

FILTRO E
PRE-AQUECEDOR

SAÍDA DO

AIRE NO

INTERIOR

Desfruta mais da sua casa com um ambiente mais 

saudável:

Se a sua casa ou arrecadação  não é capaz de evacuar o exceso de 

humidade sozinha ou os odores a fechado, recomendamos a 

instalação de um 

Refresca o ar da  casa e obtém um ar de qualidade assegurando a 

correcta ventilação e aeração de sua vivienda.
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REMOVE A HUMIDADE POR CONDENSAÇÃO

MELHORA A QUALIDADE DO AR DO INTERIOR DA CASA

REMOVE O GÁS RADÃO

FÁCIL INSTALAÇÃO E MÍNIMA MANUTENÇÃO

TOTALMENTE AUTOMÁTICO

EXTREMADAMENTE BAIXO CONSUMO

PRE-AQUECEDOR DE AR OPCIONAL

Mesmo com humidade ambiental exterior cerca de 

100% o nível de humidade dentro de casa vai manter-

se  saudável.

Ÿ Introduce ar limpo pre-filtrado sem insetos, sem ácaros, 

sem pólen, sem poeira, sem humidade, sem poluição.

Ÿ Expele por sobre-pressão o ar viciado do interior e os 

odores da casa.

Ÿ Não precisas de abrir as janelas para ventilar a habitação 

(não mais olhares de vizinhos nem mais risco de roubo)

Ajuda a reduzir e manter baixos os níveis de gás radão.

Limpeza de filtro cada 6 ou  12 meses. Lavável com água e 

sabão

Funciona automáticamente 24 horas por dia.

Apenas 13 watts em modo eco.

Quando a temperatura de fora é muito fria permite pre-

aquecer o ar

BENEFÍCIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(com pre-aquecedor)

Energia

Consumo

Consumo

Ruído min.

Ruído max.

Peso

Garantia

230 volt

13 watt

200 watt

14 db

49 db (modo turbo)

5,2 quilos.

3 anos

Renova o ar de sua casa sem abrir as janelas

GARANTIA:

DE ACORDO À NORMA EUROPEIA

3 ANOS DE GARANTIA

Fabricado en Europa, tem marcado CE, de baixo consumo e 

favorece a ventilação das habitações conforme ao Código Técnico 

da Edificação e de acordo as Directivas 2004/108/CE e 

2006/95/CE

Esqueça o pólen, a poeira, os 

insetos, humidade, 

ventilação, abrir as janelas, o 

desumidificador...

Porque con SINCO tudo são
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