E L P O J I E T

V E N T A

D A B Ī G I

A I R W A S H E R

K A T A L O G S

Gaisa tīrībai ir ļoti liela nozīme mūsu dzīvē. Tīrs un veselīgs gaiss ļauj mums
atpūsties un atbrīvot savas domas. Vai arī pavadīt dārgo laiku kopā ar saviem
mīļajiem. Jūsu mājai jābūt labsajūtas zonai. Venta Original ir īpaši efektīvs veids
kā uzlabot gaisa kvalitāti. Tas rada veselīgu mitrumu un dabiski samazina gaisā
esošās kaitīgās vielas. Bez sarežģītas tehnikas.

S VA I G S G A I S S. L I E L I S K A L A B S A J Ū TA.
T H E O R I G I N A L A I R WA S H E R.

Jūs vēlaties dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, naktī mierīgi gulēt un sākt dienu svaigi
un enerģiski. Jūsu mājai ir jābūt vietai, kur jūs varat atslēgties un uzlādēties vienatnē vai kopā ar ģimeni. Venta Comfort Plus ir īpaši efektīvs veids kā uzlabot
gaisa kvalitāti. Šī ierīce rada veselīgu mitrumu un dabiski samazina gaisā esošās
kaitīgās vielas. Tik viegli, ka jūs gandrīz nemanīsiet, ka tā darbojas.

S VA I G S G A I S S. T Ī R A R E L A K S Ā C I JA.
T H E C O M F O RT P LU S A I R WA S H E R.

Jūs vēlaties justies labi plašajā viesistabas zonā, kuru esat izveidojis sev un saviem
mīļajiem. Katru dienu, neatkarīgi no tā, vai esat mājās vai darbā, jums vajadzētu
būt iespējai izbaudīt optimālus apstākļus - ieskaitot arī gaisu, kuru elpojat. Venta
App Control ir īpaši efektīvs veids kā uzlabot gaisa kvalitāti. Tas palīdz uzturēt
veselīgu mitrumu un dabiski samazina gaisā esošās kaitīgās vielas. Tā ir praktiski
nepieciešamība lielām telpām ar automātisku ventilāciju un grīdas apsildi.

E L P O J I E T V I E G L I. J Ū T I E T I E S B R Ī V I.
T H E A P P C O NT R O L A I R WA S H E R.

TAS SĀKĀS AR
IZCILU IDEJU
1981. gadā Venta dibinātājs Freds Hiclers izgudroja gaisa mitrinātāju un attīrītāju un radīja revolūciju tirgū. Viņš atzina, ka iekštelpu
gaiss bieži ir pārāk sauss un arī piesārņots ar kaitīgām vielām. Viņa risinājums bija princips kā notvert gaisa piemaisījumus ūdenī
un vienlaikus mitrināt gaisu.

Lūk, kā darbojas Venta princips

40–60% optimāls mitrums

Ventilators novirza apkārtējo gaisu ar ūdeni piepildītajā ierīcē,

Apkure atņem telpām gaisa mitrumu. Tas pats attiecas arī uz

kur tas pārvietojas pa īpaši izvietotiem disku komplektiem.

karstiem vasaras laikapstākļiem. Tas var kairināt acis, gļotādu

No disku virsmām telpā iztvaikojas higiēniski tīrs gaiss.

un ādu. Ir pierādīts, ka sauss gaiss palielina uzņēmību pret

Vienlaikus diski aiztur kaitīgās vielas, piemēram, putekļus

alergēniem un infekcijām. Venta gaisa mitrinātāji un attīrītāji

vai ziedputekšņus, kas pēc tam tiek izskaloti ūdenī un

palīdz nodrošināt veselīgu mitrumu visa gada garumā!

savākti ierīcē.

Vislabāk viņš to pateica pats:
Cilvēkiem vienmēr ir jābūt iespējai
elpot svaigu gaisu, pat iekštelpās.

P I E P I L D I E T A R Ū D E N I, I E S L Ē DZ I E T, AT P Ū T I E T I E S.
V I E N K Ā R Š I Ģ E N I Ā L S. Ģ E N I Ā L I V I E N K Ā R Š S.

Freds Hiclers
Venta dibinātājs

O R I G I N A L A I R WA S H E R
VIENKĀRŠI JŪTIETIES LABI
Vienmēr ir bijuši pamatoti iemesli izvēlēties Venta gaisa mitrinātāju un attīrītāju. Viena no galvenajām priekšrocībām
ir ārkārtīgi vienkāršā izmantošana. Kamēr tīrs ūdens iztvaiko un mitrina telpu, kaitīgās vielas, piemēram, mājas
putekļi un ziedputekšņi, dabiski samazinās vai tiek notverti ūdenī, kas atrodas ierīces iekšpusē.

1 2 3

Uzticama izmantošana

Vienkārša tīrīšana

Vienkārša lietošana

Vienkārši uzpildiet Original Airwasher ar svaigu

Ar vienu kustību vienkārši paceliet elektrisko bloku

Viens ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš, divi vai

krāna ūdeni, lai izbaudītu lielisku gaisa kvalitāti.

un ventilatoru no ierīces korpusa. Lai nomazgātu

trīs ātrumi atkarībā no modeļa, LED rādījumu

Ir arī pieejams aromterapijas variants. Venta

gaisa mitrinātāju un attīrītāju, ik pēc aptuveni

displejs un automātiskā izslēgšana, kad tvertnē ir

piedāvā sešus aromātus, sākot no relaksējoša līdz

katrām 14 dienām, iztukšojiet ūdeni, notīriet

beidzies ūdens. Tas ir viss, kas nepieciešams jūsu

uzmundrinošam.

tvertnē esošās nogulsnes, noskalojiet disku

Original Airwasher, lai sniegtu jums veselīgu gaisu.

komplektu ar ūdeni, piepildiet ar svaigu ūdeni
un pievienojiet Venta attīrīšanas piedevu. Darbs
padarīts.

VIEGLS VEIDS VESELĪGAM
GAISAM TELPĀS

P R I E K Š R O C Ī B A S:
•
•

•

Veselīgs gaiss ar optimālu mitrumu 40–60%
Higiēniska auksta iztvaikošana bez mitrinātāja paliktņiem vai

•
•

Izmanto krāna ūdeni

Izturīgs un ļoti viegli kopjams
Īpaši klusa darbināšana

Noņem daļiņas līdz pat 10 μm (piem., putekļi, ziedputekšņi)

m
¹ 25

1

mitrums ir 40–60%

•
•

filtriem

Kaitīgās vielas gaisā dabiski samazinās, ja iekštelpu gaisa

Original Airwasher LW15

² 40

²

2

³ 55

m²

Original Airwasher LW25

3

Original Airwasher LW45

Mazām telpām līdz 25 m²,

Vidēja izmēra telpām līdz 40 m²,

Lielām telpām līdz 55 m²,

piem. bērnu istabas.

piem. viesistabas.

piem. studio tipa dzīvojamās zonas.

m²

GAISA MITRINĀŠANAS UN
ATTĪRĪŠANAS METODE
Mūsu Original LW15 / LW25 / LW45 modeļi mitrina un attīra iekštelpu gaisu,
izmantojot tikai ūdeni. Nav nepieciešami papildus paliktņi vai filtri.
Kad diska komplekts griežas ūdens tvertnē, tīrais ūdens iztvaiko un mitrina telpā
esošo gaisu. Vienlaikus kaitīgās vielas, piemēram, mājas putekļi un ziedputekšņi,
dabiski samazinās gaisā vai tiek notverti ierīces iekšpusē esošajā ūdenī. Šī aukstā
iztvaikošana tiek atzīta par labāko un higiēniskāko mitrināšanas metodi. Tas ir arī
dabiskākais veids kā samazināt kaitīgo vielu daudzumu gaisā. Atkarībā no telpas
lieluma, jūs varat izvēlēties trīs kompaktus, enerģijas taupošus modeļus.

Telpām līdz 55 m²

Gaisa mitrināšana
optimālajos 40–60%

Noņem daļiņas līdz pat 10 μm
(piem., putekļi, ziedputekšņi)

Kaitīgās vielas gaisā dabiski
samazinās (ja iekštelpu gaisa
mitrums ir 40–60%)

C O M F O RT P LU S A I R WA S H E R
ELPOJIET VIEGLI
Vienmēr ir bijuši pamatoti iemesli izvēlēties Venta gaisa mitrinātāju un attīrītāju. Viena no galvenajām priekšrocībām
ir ārkārtīgi vienkāršā izmantošana. Kamēr tīrais ūdens iztvaiko un mitrina telpu, kaitīgās vielas, piemēram, mājas
putekļi un ziedputekšņi, dabiski samazinās vai tiek notverti ierīces iekšpusē esošajā ūdenī.

Uzticama izmantošana
Vienkārši piepildiet Comfort Plus Airwasher ar
svaigu krāna ūdeni, lai izbaudītu lielisku gaisa
kvalitāti. Ir arī pieejams aromterapijas variants.
Venta piedāvā sešus aromātus, sākot no
relaksējoša līdz uzmundrinošam.

Intuitīvi saprotams skārienjūtīgs displejs

Vienkārša tīrīšana

Vienkārši pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu,

Ar vienu kustību vienkārši paceliet elektrisko

izvēlētos ātrumu, izmantojot + un – simbolus.

bloku un ventilatoru no ierīces korpusa.

Pieskarieties, lai ieslēgtu miega režīmu ar

Lai nomazgātu gaisa mitrinātāju un attīrītāju,

samazinātu displeja spilgtumu un īpaši klusu

ik pēc aptuveni katrām 14 dienām

ātrumu, vai automātisko režīmu, kurš pielāgo

iztukšojiet ūdeni, notīriet tvertnē esošās

ātrumu atkarībā no esošā mitruma līmeņa.

nogulsnes, noskalojiet disku komplektu ar

Comfort Plus gaisa mitrinātāja un attīrītāja

ūdeni, piepildiet ar svaigu ūdeni

kontrolēšana nevar būt vienkāršāka. Pateicoties

un pievienojiet Venta attīrīšanas piedevu.

iebūvētajam higrostatam, displejs kontrolē un

Darbs padarīts.

attēlo gaisa mitrumu reālajā laikā.

LABĀKS GAISS,
LABĀKA DZĪVE

P R I E K Š R O C Ī B A S:
•
•

•

Veselīgs gaiss ar optimālu mitrumu 40–60%
Higiēniska auksta iztvaikošana bez mitrinātāja paliktņiem

•
•

Izmanto krāna ūdeni
Noņem daļiņas līdz pat 10 μm
(piem., putekļi, ziedputekšņi)

¹ 45

1

mitrums ir 40–60%

•
•
•
•

vai filtriem

Comfort Plus Airwasher LW25
Vidēja izmēra telpām līdz 45 m², piem. viesistabas.

Kaitīgās vielas gaisā dabiski samazinās, ja iekštelpu gaisa
Digitāls higrostats, kas uzrauga un kontrolē relatīvo mitrumu
Interaktīvs skārienjūtīgs displejs
Izturīgs un ļoti viegli kopjams
Īpaši klusa darbināšana

² 60

m²

2

Comfort Plus Airwasher LW45
Lielām telpām līdz 60 m², piem. studio tipa dzīvojamās zonas.

m²

INOVATĪVA
GAISA ATTĪRĪŠANA

Telpām
līdz 60 m²

Pat tādu ģeniālu izgudrojumu kā Freda Hiclera izstrādāto pirmo gaisa mitrināšanas un attīrīšanas ierīci
var uzlabot, ja gudri un uzticīgi inženieri pie tā piestrādā.
Tagad, inovatīvā tehnoloģija, kas ir Comfort Plus ierīcēs, sniedz ātrāku* mitrināšanu un efektīvāku
kaitīgo vielu dabīgu samazināšanu. Jaunais VentWave 3D disku komplekts griežas ūdens tvertnē,
iztvaikojot higiēniski tīru ūdeni iekštelpas gaisa mitrināšanai. Vienlaikus kaitīgās vielas, piemēram,

Gaisa mitrināšana
optimālajos 40–60%

mājas putekļi un ziedputekšņi, dabiski samazinās gaisā vai tiek notverti ierīces iekšpusē esošajā ūdenī.
* Salīdzinot ar Original LW25 vai Original LW45.

Noņem daļiņas līdz pat 10 μm
(piem., putekļi, ziedputekšņi)

Kaitīgās vielas gaisā dabiski
samazinās (ja iekštelpu gaisa
mitrums ir 40–60%)

Inovatīva iztvaikošana

Dabīga gaisa attīrīšana

Katrs individuālais disks jaunajā VentWave

Mūsu Comfort Plus gaisa mitrinātāji un attīrītāji

3D disku komplektā ir balstīts uz principa,

LW25 / LW45 mitrina un attīra iekštelpu gaisu,

kas ir atrodams dabā. Tāpat kā stomāti lapas

izmantojot tikai ūdeni. Nav nepieciešami papildus

apakšpusē, tūkstošiem smalku atvērumu

paliktņi vai filtri.

nodrošina, ka vienlaikus iztvaiko daudz vairāk

Šī aukstā iztvaikošana tiek atzīta par labāko

ūdens molekulu nekā uz līdzenas virsmas.

un higiēniskāko mitrināšanas metodi. Tas ir arī
dabiskākais veids kā samazināt kaitīgo vielu
daudzumu gaisā.

Interaktīvs skārienjutīgs
displejs

DZĪVOJIET DZĪVI
PILNVĒRTĪGI

A P P C O NT R O L A I R WA S H E R
Pat tādu ģeniālu izgudrojumu kā Freda Hiclera izstrādāto pirmo gaisa mitrināšanas un attīrīšanas ierīci var uzlabot, ja gudri un
uzticīgi inženieri pie tā piestrādā. Venta inovatīvā un patentētā tehnoloģija padara App Control gaisa mitrinātāju un attīrītāju ar
optimālu risinājumu lielām telpām.

Inovatīva iztvaikošana

Tīrs higiēniskais disks

UV higiēna

Katrs individuālais disks jaunajā VentWave

Mūsu Venta higiēniskais disks samazina

Venta App Control LW62T gaisa mitrinātājs un

3D disku komplektā ir balstīts uz principa,

tīrīšanas nepieciešamību jūsu App Control gaisa

attīrītājs ir piemērots telpām līdz 250 m².

kas ir atrodams dabā. Tāpat kā stomāti lapas

mitrinātājam un attīrītājam, novērš kaļķakmens

Periodiskais UV starojums novērš

apakšpusē, tūkstošiem smalku atvērumu

veidošanos, nodrošinot higiēnisku mitrināšanu un

mikroorganismu, piemēram, vīrusu, baktēriju

nodrošina, ka vienlaikus iztvaiko daudz vairāk

novērš nepieciešamību pēc ķīmiskām piedevām.

un pelējuma, veidošanos un vairošanos ūdenī

ūdens molekulu nekā uz līdzenas virsmas.

Efektīva 3D disku komplekta un higiēniskā diska

un ierīcē.

kombinēšana ir unikāla un Venta patentēta
tehnoloģija.

Precīza uzraudzība
Iebūvētais digitālais higrostats pastāvīgi uzrauga
mitrumu. Jūsu App Control gaisa mitrinātājs un
attīrītājs automātiski pārslēdzas uz nepieciešamo
ātrumu līdz tiek sasniegts mērķa mitruma līmenis,
tad pastāvīgi uztur mitrumu līmeni enerģijas
taupošā ātrumā.

P R I E K Š R O C Ī B A S:
•
•
•
•
•

Veselīgs gaiss ar optimālu mitrumu 40–60%

Papildus UV starojums novērš mikroorganismu,

Higiēniska auksta iztvaikošana bez mitrinātāja paliktņiem

piemēram, vīrusu, baktēriju un pelējuma

vai filtriem

veidošanos un vairošanos ūdenī un ierīcē

Krāna ūdens izmantošana bez ķīmiskām piedevām
Noņem daļiņas līdz pat 10 μm (piem., putekļi, ziedputekšņi)
Kaitīgās vielas gaisā dabiski samazinās,
ja iekštelpu gaisa mitrums ir 40–60%

•

•

Viegli kopjams ar speciālu Venta higiēnisko disku

•
•
•
•
•

Digitāls higrostats, kas uzrauga un kontrolē relatīvo mitrumu
Interaktīvs skārienjūtīgs displejs
Klusa darbināšana
Tālvadība
Ritentiņi pārvietošanai

¹ 150
² 250

1

App Control Airwasher LW60T
Ar ūdens tvertni, telpām līdz 150 m².

2

m²
m²

App Control Airwasher LW62T
Ar ūdens tvertni un UV higiēnu, telpām līdz 250 m².

VIENKĀRŠI LABĀKAIS
RISINĀJUMS

Telpām
līdz 250 m²

Mūsdienīgai mājokļa vai biroja arhitektūrai un enerģijas taupīšanas dizainam augstas
veiktspējas App Control gaisa mitrinātāji un attīrītāji ir ideāls mitrināšanas risinājums.
Tajos ir vai nu viegli noņemama ūdens tvertne lieliskai pārvietošanās spējai, vai arī
tiešs ūdens savienotājs un drošības augstspiediena šļūtene, un tie ir piemēroti telpu
platībām līdz 150 vai 250 m².

Gaisa mitrināšana
optimālajos 40–60%

Noņem daļiņas līdz pat 10 μm
(piem., putekļi, ziedputekšņi)

Kaitīgās vielas gaisā dabiski
samazinās (ja iekštelpu gaisa
mitrums ir 40–60%)

Mobilā lietotne

Interaktīvs skārienjūtīgs displejs

Jūs varat kontrolēt gaisa mitrinātāju un attīrītāju ar

Uz skaidri strukturētā skārienjutīgā displeja

ierīces displeju vai ar tālvadības pulti. Kā arī varat

izvēlieties precīzus mitruma mērķus. Displejs

izmantot iebūvēto WiFi moduli un Venta lietotni

sniedz arī ārkārtīgi efektīva automātiskā režīma

viedtālrunī (bezmaksas lietotne Android vai iOS).

un komforta zonas displeja iespējas. Vienkārši

Jūs varat uzraudzīt un kontrolēt iekštelpu gaisu –

pieskarieties, lai aktivizētu miega režīmu ar

pat atrodoties ceļā. Venta lietotne atgādinās, kad

samazinātu displeja spilgtumu un īpaši klusu

ir nepieciešams veikt tīrīšanu un attēlos, kad ir

darbību vai bērnu bloķēšanu.

Interaktīvs skārienjūtīgs
displejs

nepieciešams veikt higiēniskā diska maiņu.
WiFi/WLAN
lietotnes kontrole

ORIGINAL AIRWASHER – VIENKĀRŠI JŪTIETIES LABI
Modelis
Krāsas
Telpas platība
LED statusa gaisma
Ūdens higiēna
Jaudas līmeņi
Trokšņu līmenis (ātrumi 1–3)
Enerģijas patēriņš (ātrumi 1–3)
Ūdens tilpums (max.)
Izmēri (G × P × A)
Svars

Original LW15

Original LW25
Balti pelēks / Antracīta metālisks
Līdz 40 m²
Standarta
Aksesuāri

Līdz 25 m²

2
22 / 32 dB(A)
3/4W
5 litri
26 × 28 × 31 cm
3 kg

Original LW45
Līdz 55 m²

3
24 / 34 / 44 dB(A)

24 / 35 / 45 dB(A)
3/5/8W

7 litri
30 × 30 × 33 cm
3.8 kg

10 litri
45 × 30 × 33 cm
5.8 kg

COMFORT PLUS AIRWASHER – ELPOJIET VIEGLI
Modelis
Krāsas
Telpas platība
Interaktīvs skārienjūtīgs displejs
Mērīšanas sensori
Ūdens higiēna
Ātrumi
Trokšņu līmenis (ātrumi 1–3)
Enerģijas patēriņš (ātrumi 1–3)
Ūdens tilpums (max.)
Izmēri (G × P × A)
Svars

Comfort Plus LW25

Comfort Plus LW45
Briljanta balta / briljanta melna

Līdz 45 m²

Līdz 60 m²
Standarta
Mitruma
Aksesuāri
3 + automātiskais

24 / 34 / 44 dB(A)

24 / 35 / 45 dB(A)
3/5/8W

7 litri
30 × 30 × 33 cm
3.5 kg

10 litri
45 × 30 × 33 cm
5.2 kg

APP CONTROL AIRWASHER – BEZGALĪGS KOMFORTS
Modelis
Krāsas
Telpas platība
Interaktīvs skārienjūtīgs displejs
Lietotnes kontrole
Mērīšanas sensori
Ūdens higiēna
UV higiēna
Ātrumi
Trokšņu līmenis (ātrumi 1–5)
Enerģijas patēriņš (ātrumi 1–5)
Ūdens tilpums (max.)
Izmēri (G × P × A)
Svars

Ražots
Vācijā

App Control LW60T WiFi
Balts / antracīta
Līdz 150 m²

App Control LW62T WiFi
Zīda-matēts balts / zīda-matēts antracīts
Līdz 250 m²
Standarta
Standarta WiFi / WLAN
Mintruma + temperatūras
Standarta

–

Standarta
5 + automātiskais

21 / 28 / 34 / 39 / 43 dB(A)
6 / 8 / 10 / 13 / 19 W

22 / 32 / 42 / 47 / 52 dB(A)
6 / 9 / 16 / 25 / 38 W
12 litri
61 × 30 × 52 cm
13 kg

Venta Airwasher oficiālais izplatītājs – SIA „Baltijas tirdzniecības uzņēmums”
Dārzaugļu iela 1-201, Rīga LV-1012, tālr. 67 79 07 20, e-pasts: info@btu.lv
www.venta-airwasher.lv

