
Költségmegtakarítás szélturbinával

GROX szélturbinák  =  nincs áramfogyasztás

*1 db átlagos, 375W-os teljesítményű motor esetén; 70,1 Ft / kWh áramdíjjal számolva, 24 órás

üzemre vetítve. (1db GROX 350-es turbina ára: kb. 40.000 Ft – 50.000 Ft között mozog, darabszámtól

és az inox talpazat típusától függően.)

A beruházási költség néhány hónapon belül megtérül.

GROX Hungária Kft.
Energiatakarékos szellőztetés

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS BECSLÉS: db Ft / db összes fogyasztás / 1 év

A GROX turbinák várható éves átlagos üzemeltetési költsége

24 órás üzemelés mellett (szélturbina) 24 0 Ft 0 Ft

Átlagos, régi 375 W-os villanymotorok fogyasztása 24 órás 

üzemeltetéssel 24 227 124 Ft 5 450 976 Ft

Megtakarítás évente kb.: 5 450 976 Ft

  SZÉLTURBINÁK



REZSICSÖKKENTÉS, KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS 

Miért éri meg GROX huzatfokozó turbinákat felszerelni?

• Éves szinten több százezer -, nagyobb épületeknél akár több millió forint 

villamosenergia-költséget tud megtakarítani egy-egy Társasház.                    

(ld. számítás) 

• További költségmegtakarítást jelent, hogy nincs rendszeres karbantartási díj. 

(Ami a régi villanymotoroknál szintén jelentős kiadás minden évben!)

• A GROX turbinák beruházási költsége alacsony. Akár 3-4 havi áramdíj fedezi 

az átalakítást. A korszerűsítést követően többé nem merül fel áramdíj, a 

beruházás évente visszahozza az árát.

• Speciális légszállítási igények esetére: GROX hibrid rendszer, rásegítő BLDC 

motorral. (A szélenergia maximális kihasználása mellett.)
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ENERGIATAKARÉKOS SZELLŐZTETÉS SZÉLENERGIÁVAL:

A panel épületeknek, társasházaknak elavult műszaki állapotuk miatt nagyon sok 
problémájuk van a szellőztetéssel. A régi, nagy ventilátorok zajosak, rengeteg 
áramot fogyasztanak. Rendkívül drága az üzemeltetésük! A jelenlegi 
villamosenergia árak miatt csak szakaszosan üzemelnek, vagy teljesen le is 
kapcsolják őket. Állandó javításuk, karbantartásuk is nagyon költséges. 

A GROX HUZATFOKOZÓ TURBINA egy alternatív szellőztető berendezés, amely a 
szél energiájának optimális felhasználásával működik, alap esetben nem igényel 
semmilyen más energiaforrást.

Használatával egészséges, friss levegő biztosítható szélenergiával, elektromos 
áram nélkül, napi 24 órában!

A régi, elavult szellőzőrendszerek korszerűsítésével jelentős energia-, és 
költségmegtakarítás érhető el.

A GROX huzatfokozó berendezésekkel évek óta kiváló tapasztalatok vannak Azok 
a partnereink, akik a korszerűsítés mellett döntöttek, pozitív visszajelzéseket 
küldtek, nagyon meg vannak elégedve.
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GROX hibrid rendszer:

Speciális légszállítási igények esetére

Energiatakarékos BLDC motor + vezérlés

A GROX hibrid rendszernél a szélturbinák motoros kiegészítéssel is bővíthetők, a szél 
energiáját továbbra is maximálisan kihasználva. 

Az egyedi fejlesztésű, intelligens vezérléssel ellátott, 30W-os GROX BLDC motorok a 
lehető legkisebb teljesítmény-felvétellel, kizárólag annyi ideig üzemelnek, ameddig 
az szükséges. 

Az intelligens, szélfigyelő vezérlés biztosítja, hogy a motor kizárólag akkor kapcsol 
be, amikor a szélerősség nem elegendő a beállított, elvárt légmennyiség 
szállításához, és kizárólag annyi ideig működik, ameddig ez szükséges, ezért 
rendkívül energiatakarékos! (Fogyasztása kb., 5 – 8.000 Ft/ 1év, napi 24 órás 
üzemeltetés mellett.)

Fogyasztásuk egészen minimális. Szénkefe nélküli villanymotor. A legmodernebb 
technológia. Vezérelhető forgási sebesség, téli-nyári üzemmód
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Költségmegtakarítás Grox kiegészítő 
motoros meghajtással

Fogyasztásuk egészen minimális. Szénkefe nélküli villanymotor. A legmodernebb technológia.

Vezérelhető forgási sebesség, téli-nyári üzemmód

(1db GROX D-400 turbina, BLDC motoros kiegészítéssel: 120.000 -130.000 Ft, a talpazat típusától, 

és a darabszámtól függően.)
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KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS BECSLÉS: db Ft / db összes fogyasztás / 1 év

A GROX turbinák várható éves átlagos üzemeltetési költsége

24 órás üzemelés mellett (energiatakarékos, BLDC motorral) 24 8 358 Ft 200 592 Ft

Átlagos, régi 375 W-os villanymotorok fogyasztása 24 órás 

üzemeltetéssel 24 227 124 Ft 5 450 976 Ft

Megtakarítás évente kb.: 5 250 384 Ft

 BLDC kieg. motoros turbinák
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SZELLŐZŐRENDSZEREK TISZTÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

A szellőzők tisztítása jogszabály szerint 4 évente kötelezően elvégzendő (54/2014 BM rendelet 196.§).. 



GROX TURBINÁK ELŐNYEI:

• Alacsony beruházási költség, gyors megtérülés, hosszútávú megtakarítás

• Zajtalan üzemelés 

• Nem igényel rendszeres, éves karbantartást

• Egészséges, friss levegő napi 24 órában - áramdíj nélkül

GROX® Hungária Kft. - Minőség - Megbízhatóság – Szakértelem

Működő és megtekinthető referenciák országszerte.
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