
Модель Air Q

Рекуператори SmartStream



Сучасний 
дизайн

Dark Glass

Pure White



Модель Продуктивність 
м.куб/год

Для 
кімнат 

S

Шумове 
навантаження, 

дБ
Споживає 
Вт/год

Режими 
к-ть Керування Довжина, 

см.

Мінімальна 
довжина, 

мм.

Air Q 18-53 10-30 14-25 4 Н/З*
Мобільний 
додаток 

Android, IOS
60 280

Технічні характеристики

* Н/З-  відсутня вимірювана кількість статичних режимів, оскільки система 
автоматизована та має гнучкі персональні налаштування роботи. 



AIR Q - це:
• Автоматизована балансувальна 

діафрагрма 
• Активний захист від вітру та 

перетягів 
• Налаштування індивідуальної 

продуктивності 
• Графік роботи день/ніч 
• Віддалене керування 
• Мобільний додаток 
• Оновлення по повітрю 
• Продумане масштабування 

системи
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AIR Q
Перший, в своєму роді, дійсно автоматизований рекуператор з повним дистанційним 
керуванням механічними елементами. 
Гнучкий у налаштуваннях, адже ви не обираєте готовий режим роботи, а самостійно його 
конфігуруєте. 
Зручний та інтуітивний мобільний додаток дозволяє керувати ситемою з будь-якої точки 
світу. 
Перевагою Air Q є наявність багатьох функцій попереднього захисту кімнати. 
Діафрагма сама підлаштовується під продуктивність, чим захищає від перетягів і 
сильного вітру. 
Архітектура ПЗ побудована таким чином, що рекуператор може приймати оновлення по 
повітрю, а це означає довгий та безкошвний апгрейд вже змонтованого обладнання. В 
планах додавання нових цікавих і корисних функцій та подальший розвиток 
інфраструктури цього продукту.  
Тому, для отримання вичерпної інформації по можливостям рекуператора, зв’яжіться з 
нашим менеджером. 
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Мобільний додаток

Для початку роботи необхідно створити акаунт, 
котрим ви можете поділитися з близькою людиною 
для спільного користування системою. 
Після входу в додаток, вам буде запропоновано 
створити Кімнату, і якщо ви введете її площу, то 
вона вже буде попередньо налаштована на 
енергоефективну продуктивність  



7

Створюйте потрібну кількість Локацій, з 
необмеженою можливістю додавання в них Кімнат 
та приладів до них.
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Кастомізуйте свою локацію для швидкого входу у 
налаштування потрібної Кімнати.
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У меню Налаштуванні кімнати, ви можете 
скористатися швидкими режимами, такими як Турбо 
або Нечутний, котрі працюють на заданий час і 
мають відлік до закінчення режиму. 
 
Також ви можете повністю виключити вентилятори 
та перекрити рекуператор. 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У налаштуванні системи задайте основну 
продуктивність рекуператора, також можете 
налаштувати автоматичний прехід на нічний режим з 
зручною вам продуктивністю. 
 
А при додаванні 2х і більше рекуператорів до 
кімнати, додаток самостійно їх спарує та масштабує 
продуктивність. Також відкриються додаткові 
функції провітрювання: 
Дихання - одночасна робота 2х рекупераорів 
Циркуляція - послідовне включення притічного та 
витяжного режиму роботи.
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Налаштування рекуператора дає можливість 
прикрити діафрагму 
Вимкнути індикація 
Перезапустити пристрій - виконується калібрування 
положення діафрагми, у випадку аварійного 
закриття в ручному режимі 
Видалення рекуператора з системи.



Завантажити додаток

https://apps.apple.com/ua/app/smartstream-q/id1512383757
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartstream.app

