
Żużyte powietrze

Świeże powietrze

activPilot Comfort
czyli jak zapewnić zdrowy klimat w mieszkaniu

technika
okienna



Nowy sposób zdrowego wietrzenia
dla Twojego domu

Jak activPilot Comfort pomaga 

oszczędzać energię:

Przy tradycyjnym wietrzeniu przez 

uchylone okno (temp. na zewnątrz 

0°C) po 10 minutach pomieszcze-

nie wychładza się o ok. 2°C, przy 

wietrzeniu szczelinowym – tylko o 

0,5°C!

Otwarte okno – wyłącz ogrzewanie

Stosując czujniki zamknięcia okna 

activPilot, nie trzeba pamiętać o tej 

zasadzie. Otwarcie okna powoduje 

automatyczne wyłączenie ogrzewa-

nia. Takie czujniki pomagają uniknąć 

niepotrzebnych strat energii.

Zamknięte Uchylone Wietrzenie szczelinowe Otwarte

Dla zdrowia i dobrego samopoczucia

W takich pomieszczeniach jak łazienka, kuch-

nia czy sypialnia powstaje bardzo dużo wilgo-

ci, której należy regularnie pozbywać się z 

mieszkania. W przeciwnym razie na ścianach 

tworzy się wilgoć i grzyb – nie tylko uszkadzają 

one ściany, ale przede wszystkim szkodzą 

naszemu zdrowiu. Problem ten pomaga roz-

wiązać okucie activPilot Comfort firmy Wink-

haus, umożliwiające efektywne wietrzenie 

przez 6-milimetrową szczelinę między skrzy-

dłem a ramą okna. Zapewnia ona stały dopływ 

świeżego powietrza i zdrowy klimat w pomie-

szczeniach.

Wietrzenie a ekonomia

W zimnych porach roku wietrzenie pomie-

szczeń powoduje znaczne straty energii. Oku-

cie activPilot Comfort pozwala minimalizo-

wać te straty, dzięki wymianie powietrza, 

zgodnej z prawami fizyki. Gdy skrzydło jest 

odsunięte od ramy o ok. 6 mm, zużyte na-

grzane powietrze uchodzi górą, a zimne po-

wietrze napływa dołem i powoli równomiernie 

rozchodzi się po całym pomieszczeniu. Pod-

czas wietrzenia szczelinowego nie dochodzi 

do wychłodzenia pomieszczenia i straty ener-

gii są znacznie mniejsze niż w przypadku okna 

uchylonego (patrz wykres).

Wietrzenie szczelinowe

Okno uchylone
Większe wychłodzenie pomieszczenia

20 °C

19 °C

18 °C

2.5 Min. 5 Min. 7.5 Min. 10 Min.

Temperatura pomieszczenia

Czas

Wietrzenie szczelinowe

Okno uchylone
Większe wychłodzenie pomieszczenia
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Okucie activPilot Comfort umożliwia bezpieczne przewietrzanie podczas nieobecności domowników. 

activPilot Comfort
Naturalnie, bezpiecznie, komfortowo

+ zdrowy klimat w pomiesz- 

 czeniach

+ podwyższona odporność   

 okna na włamanie

+ bezpieczne wietrzenie przy  

 każdej pogodzie

+ komfort użytkowania – bez 

 przeciągów i zatrzaskują- 

 cych się okien

+ oszczędność energii

Bezpieczne wietrzenie

activPilot Comfort to jedyne na rynku okucie, 

które podczas wietrzenia zapewnia podwyż-

szoną odporność okna na włamanie. Jest to 

zasługa wyjątkowej konstrukcji zaczepów ra-

mowych. Montowane na obwodzie ramy spec-

jalne zaczepy ze stali w znacznym stopniu 

utrudniają wyważenie skrzydła z ościeżnicy, 

zarówno w pozycji zamkniętej jak i w czasie 

wietrzenia szczelinowego. Pozycja klamki nie 

zdradza, że okno nie jest normalnie zaryglo-

wane, nie zachęca więc włamywaczy do po-

dejmowania prób. activPilot Comfort spełnia 

wymagania dla okuć w 1 lub 2 klasie od-

porności na włamanie (w zależności od konfi-

guracji i systemu profilu).

Na wiatr i niepogodę 

Nowy sposób wietrzenia eliminuje przeciągi  

i zatrzaskujące się okna. Także podczas desz-

czu korzystamy z jego zalet. W pozycji uchyl-

nej nawet przy niezbyt intensywnych opadach 

woda może dostać się do wnętrza, a w przy-

padku wietrzenia szczelinowego okno daje 

dużo większą ochronę przed deszczem. Jest 

także lepszą barierą przed hałasem niż okno 

uchylone. 

Zadbaj o zdrowie i dobre samopoczucie Two-

ich bliskich! Wybierz okna z okuciem activ- 

Pilot Comfort.

Atuty okucia activPilot Comfort

activPilot Comfort 03Bezpieczeństwo i wygoda



Winkhaus Polska Beteiligungs

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Przemysłowa 1

PL 64-130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800

www.winkhaus.pl

winkhaus@winkhaus.com.pl F
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