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Filtros G3 / G4 / M5
Filtros G3 / G4 / M5
G3 / G4 / M5 Filters

Unidade Recuperadora de Calor
Unidad de recuperación térmica
Heat Recovery Unit

IP X4 / Classe I
IP X4 / Classe I
IP X4 / Classe I

Ultra compact
Ultra compacto
Ultra compact

Protetor Térmico
Protector Térmico
Thermal Protector

Motor com mancais de rolamento
Motor con cojines de rolamiento
Ball Bearing motors

1 ano de garantia
1 año garantía
1 year guarantee

Descrição e Aplicação

Construído em chapa galvanizada

Build with galvanized sheet
Construído en galvanizado

Devido ao seu tamanho compacto e funcionamento silencioso, o CRS  pode ser instalado na 
laje, atrás do forro falso. O  A tubulação pode ser construída para exaustão e insuflamento de 
ar com diversas captações.
Os novos modelos 355 M e 355 T, são projetados para trabalhar com tubulações de 355 mm 
de diâmetro e atendem altas vazões de ar.

O CRS é um compacto e eficiente exaustor / insuflador de ar com uma unidade de economia 
de calor para apartamentos, casas, escritórios e outros pequenos ambientes.
O CRS propicia uma dupla operação num mesmo aparelho, insuflando ar limpo e fresco 
proveniente do exterior e exausta o ar do ambiente.
Ao  extrair o ar do ambiente, a energia térmica é transferida para as placas de recuperador de 
papel e é utilizado para aquecer/resfriar o fluxo de ar proveniente do exterior. O recuperador 
evita as perdas de calor e salva custos de energia para o aquecimento do ar de alimentação 
durante o inverno, ou executa a operação inversa no verão, realizando o mesmo benefício.

O Modelo 355 M, possui motores monofásicos e opção de 03 velocidades. Na velocidade 
mais alta, opera em ponto de 1520 m³/h x 20 mmca. Já o modelo 355 T, possui motores 
trifásicos e com ponto de operação de 2050 m³/h x 20 mmca.

O ar extraido transfere sua umidade para as placas de trocadores de calor, onde o vapor d'água 
é condensado e absorvido. O calor recuperado e a umidade são transferidos para o ar insuflado 
e os germes e odores são deixados para trás.

A célula cruzada de recuperação de calor,  tem eficiência de até 68%. A célula não é somente 
utilizada para recuperação de calor do ar extraído, mas também para a recuperação da 
umidade que resulta em equilíbrio a umidade interna. Na temporada de verão, o recuperador 
serve para entrada de ar resfriado e secagem e na temporada de inverno para aquecer e 
hidratação.

O ar extraído é filtrado por filtro G3, protegendo e 
aumentando a vida útil da célula de troca de calor. 
O ar insuflado é filtrado por filtros G3 ou G4/M5 
(dependendo da versão adquirida). Os filtros 
evitam a entrada de sujeira e poeira no ambiente 
e protege os componentes da unidade contra 
contaminações.

Os motores do CRS possuem protetor 
térmico, evitando qualquer dano maior ao 
produto ou as instalações em caso de 
super aquecimento.

A carcaça do CRS é feita em chapa 
galvanizada, resistente à corrosão e isolado 
com uma camada de 5mm para proteção 
acústica e térmica. Para montagem fácil, a 
carcaça possui 04 suportes para instalação. 
A tampa de fechamento é facilmente aberta 
para acesso rápido ao interior do CRS para 
troca dos filtros ou realizar manutenções.

O CRS é equipado com motores 
que possuem turbinas de pás 
curvas, garantindo uma melhor 
eficiência. Além disso os mancais 
dos motores são de rolamento, 
garantindo uma longa vida útil.

Devido ao corpo ser compacto na 
altura, a unidade foi projetada para 
instalação interna atrás do forro falso.

Pré - Lançamento !

Dois modelos, 355 M e 355 T

Two Models 355 M and 355 T
Dos modelos, 355 M e 355 T
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A nova linha GFR, são insufladores com filtro incorporado para tomada de ar externo. Os filtros são de 
classe G4/M5 atendendo a necessidade da norma NBR 16401. Construído em chapa galvanizada 
com baixo perfil, possui suportes para fixação e possibilita instalação na horizontal e vertical. Seu 
sistema construtivo com motor interno de acionamento direto ao rotor siroco elimina o uso de correias 
e polias. Possui tampa de acesso única, possibilitando rápida troca de filtros e limpeza do motor. 
Possui temperatura de trabalho ( -40°C +65°C). A linha é composta por dois modelos, sendo o 230 M, 
com três velocidades e tensão monofásica e o 280 T, com uma velocidade e tensão trifásica.

Los extractores de la linea Maxx S están diseñados para instalarse a lo largo de ductos  largos, ofreciendo un refuerzo de línea de menor ruido. También se pueden usar para 
entrada de aire externo y refuerzo para campanas que tienen un filtro. Construido con material plástico especial que ayuda a la absorción de ruido y un nuevo diseño de motor de 
circuito electrónico que resulta en un menor consumo de energía y mejores niveles de sonido. Las dimensiones y características son las mismas que la línea MAXX.

Maxx S inline fan Line are designed to be installed along long ducts, offering lower noise line reinforcement. They can also be used for external air intake and reinforcement for 
hoods that have a filter. Constructed of special plastic material that aids in noise absorption and a new electronic circuit motor design that results in lower power consumption and 
better sound levels. Dimensions and characteristics are the same as the MAXX line.

Características técnicas
Técnico Specifications

GFR 280 T
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Descrição e Aplicação

Os Exaustores da Linha Maxx S são projetados para serem instalados ao longo de 
tubulações longas, oferecendo um reforço de linha com menor nível de ruído. Podem 
também serem utilizados para tomada de ar externa e reforço para coifas que possuem 
filtro. Construído em material plástico especial que ajuda na absorção do ruído e um novo 
projeto de motor com circuito eletrônico que resultam em um consumo de energia menor e 
melhores níveis sonoros. Dimensões e características, são iguais da linha MAXX.
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Frequência
Frecuencia
Frequence, Hz

Potência Motor
Potencia
Power, W

Tensão Monofásica
Tensíon
Voltage, V

Pressão Máxima
Presión Máxima
Max Air Pressure, mmca

Duto
Conducto
Duct Diameter, Pol / Inches

Peso 
Peso 
Weight, Kg

175 282 53094CFM

m³/h

MODELO / Type

Potência Total
Absorvida
Potencia
Power, W

Especificações para 230V/60Hz. Nível de pressão sonora, radiado a 3 m em campo livre, com dutos na aspiração e descarga. / Especificaciones para 230 V / 60 Hz / Technical specifications for 230 V / 60 Hz.

Nível Pressão Sonora
Nivel Presión Sonora
Sound pressure level, dBA

31 36 3833
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Especificações para 230V/60Hz. Nível de pressão sonora, radiado a 3 m em campo livre, com dutos na aspiração e descarga. 
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Dimensões/Dimensiones/ Dimensions (mm)

230 M

280 T
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Weight
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Especificações para 230V/60Hz para o modelo 230M e 380V/60Hz para o modelo 280T. 
Nível de pressão sonora, radiado a 3 m em campo livre, com dutos na aspiração e descarga.
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Acesso fácil ao motor
Fácil acceso al motor
Easy engine access

OCP 003

Classe II / IP X4
Classe II / IP X4
Classe II / IP X4

Ultra compacto e bivolt
Ultra compacto y 2 velocidads
Ultra compact and 2 speeds

Motor com mancais de rolamento e protetor térmico
Motor con cojines de rolamiento y protector térmico
Ball Bearing motors, thermally protected

1 ano de garantia
1 año garantía
1 year warranty

Portaria 371/2009 do INMETRO

Certification of INMETRO - Portaria 371/2009
Certificación de INMETRO - Portaria 371/2009

Certificação ETL para EUA e Canadá (115v)

ETL Listed for USA and Canada (115v)
Certificación ETL para EE.UU. y Canadá (115v)

36 57 465 2301530

31 55 330 2301190

230 M

280 T -

Alta

Velocidade
Velocidad

Speed

Média

Baixa

Trifásica

Monofásica

Tipo de
Tensão

Tipo de 
Voltaje
Voltage

type

Monofásica

Monofásica

300x260

350x290

Dimensão
boca de

saída
mm

com filtros G4/M5
LANÇAMENTO !
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GFR 230 M VEL BAIXA
GFR 230 M VEL MÉDIA
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Dimensões Dimensiones DimensionsCaracterísticas
Caracteristicas Features 

Ÿ Suporte de fixação
Ÿ Baixo nível de ruído

Ÿ Livre de vibrações

Ÿ Sem polias e correias
Ÿ Filtros G4 Plano e M5 Plissado

Ÿ Motor com mancais de rolamento
Ÿ Tampa de acesso rápido aos filtros e motor
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