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STROKOVNJAKI ZA UGODJE
Zibro se že več kot 30 let specializiramo za uravnavanje ambienta bivalnih 

prostorov. Kot strokovnjak Vam ponujamo popoln izbor izdelkov in 

neprenehno skrbimo za inovacije na področju tehnike in dizajna. Tako 

smo si z leti pridobili dragocena znanja in zgradili dobro ime naše znamke. 

Še posebej zaradi brezpogojnega vztrajanja pri izboru izključno trajnih 

in kvalitetnih rešitev.

Naši izdelki so zelo enostavni za uporabo, odlikujejo pa se tudi z zagotovo 

najugodnejšim razmerjem med ceno in kvaliteto, zanesljivim servisom in 

dve do štiriletno garancijo. Tako smo na področju prenosnih klimatskih 

naprav in premičnih peči zrasli v vodilno evropsko znamko. Za prijetno 

počutje v hiši si morate tako zapomniti le eno ime. Kratko in jedrnato: 

Zibro. Na to znamko se lahko zanesete že 30 let.
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Več kot 30 let izkušenj

Strokovnjaki za uravnavanje 
ambienta

Prodanih več kot 4.000.000  
izdelkov

Podrobno testiranje izdelkov

Kompetentna pomoč 
strankam

Obširna dokumentacija
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Laser

Prenosne peči Zibro so izvrstna rešitev za pro-

store, ki niso priključeni na centralno ogrevanje. 

Ne potrebujejo ne dimnika, ne katere koli druge 

napeljave. Poskrbeti morate le za to, da je prostor 

normalno prezračen. 

Ker so tako premične in preproste za uporabo, naše 

peči uporabljajo tudi kot dodatni vir ogrevanja. Drago 

osnovno gretje lahko zmanjšate na minimum ali pa ga 

spomladi in jeseni celo izklopite.   

Prijetno in varčno  

Peči Zibro so preproste za uporabo, poleg tega pa lahko 

ogrejejo točno tisti prostor, kjer se želite prijetno poču-

titi. Gorivo skoraj popolnoma spremenijo v toploto, 

tako ni dragih izgub energije. Prijetna sevalna toplota 

toplega sonca naredi Vaš bivalni prostor prijetnejši, 

privarčujete pa tudi pri stroških ogrevanja. 

Najprej varnost 

Vse naše peči so preizkušene pri različnih uveljavlje-

nih svetovnih varnostnih institutih in se med drugimi 

ponašajo z varnostno oznako CE. Vgrajenih imajo več 

varnostnih funkcij kot so: zasilni izklop, varnostni sistem 

v primeru prevrnitve, varovalo proti pregrevanju, samo-

dejno pa se tudi ugasnejo ob nezadostno prezračenem 

prostoru. Zibro peči so trajne. Zaradi kvalitete vgrajenih 

delov in izdelave se ponašajo s 4 letno garancijo, ob 

pravilnem ravnanju z njimi pa Vam bodo brez težav v 

zadovoljstvo 15 do 20 let. 

Kot boste videli v tem katalogu, lahko izbirate med raz-

ličnimi modeli peči, načini izgorevanja goriva, njihovimi 

močmi in barvami.

VSE PREDNOSTI ZIBRA  
Vrsta vgrajenih funkcij se razlikuje glede na posa-
mezni tip naprave.  

Fuzzy Logic : Funkcija poskrbi da je 
prostor ob s pomočjo časovnika nasta-
vljenem času vklopa tudi že ogret na 

želeno temperaturo. 

Funkcija udobje: Kadar je rezervoar 
že skoraj prazen, peč na to opozori in 
na prikazovalniku odšteva 10 minut do 

potrebnega ponovnega polnjenja rezervoarja. S 
pritiskom na gumb pa lahko ta čas podaljšate na 
približno 90 minut.

Varčna tipka (SAVE + 8%): S pritiskom 
na varčno tipko optimizirate delovanje 
peči in privarčujete do 8% energije. 

Pospešeni hladni zagon: Je elektron-
ski sistem imenovan tudi booster, zaradi 
katerega peč pri zagonu v hladnem 

prostoru s temperaturami pod 10°C in kadar je 
nastavljena želena temperatura višja od 15°C, 
prvih 5 minut ogreva z 10% večjo močjo. 

E-Guard: Sistem E-Guard kontrolira 
kvaliteto zraka v prostoru in opozarja 
na morebitno potrebo po zračenju pro-

stora. Če prostora po opozorilu še vedno ne pre-
zračite, se peč samodejno ugasne. 

Programiranje peči 24 v naprej: 
Vgrajeni dnevni časovnik omogoča pro-
gramiranje vklopa in izklopa peči do 24 

ur v naprej in tako pripomore h ekonomični porabi 
energije ter poskrbi za v pravem trenutku prijetno 
ogret prostor. 

ZIBRO OGREJE TAM, KJER TO ŽELITE
PETROLEJSKE PEČI

Laser

Dvojno – turbo izgorevanje
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Control gorilna komora



CONTROL
ZIBRO R 26 T
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Prenosne peči Zibro zelo hitro ogrejejo 

prostor. Prijetno žarenje Vas navda z 

občutkom pravega kamina in ogreje Vaše 

srce. Naše peči so lahke, izjemno čvrste in 

preproste za upravljanje. 

Modeli Zibro Control imajo zelo visoko enojno 

gorilno komoro, ki omogoča mnogo čistejše 

izgorevanje kot pri ostalih pečeh na enojno 

izgorevanje.

Peč je odlična rešitev za delovne prostore, 

prostore kjer se ukvarjate s svojim konjič kom 

in ostale prostore, kjer zadostuje enostavnejši 

vir ogrevanja. 

Najprej varnost

Kot vse peči Zibro imajo tudi modeli Zibro 

Control vgrajene vse varnostne sisteme. So 

lični, ekonomični in oddajajo prijetno toploto. 

Resnično pravi Zibro.

4 leta garancije

Naše petrolejske peči se ponašajo s kar 4 

letno garancijo. V tem času bodo brezplačno 

odpravljene vse morebitne napake v izdelavi ali 

materialu.

CONTROL - IZVOR UDOBJA

R 26 T

Control

Moč v W 3000

Za prostornine m³ 60 - 110

Poraba goriva v l/h 0,313

Posoda za gorivo (l) 4,0

Barva Črna

ZIBRO.SI    7     

Control gorilna 
komora

Prenosni 
rezervoar

Varovalo proti 
prevrnitvi

Zasilni izklop

Made in Japan 4 leta garancije



TURBO
ZIBRO R 421 TC
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Zibro je edina znamka prenosnih petrolej-

skih peči, ki se ponaša s patentirano, dvojno 

– turbo izgorevalno komoro. 

 

Edinstveni Zibro Turbo

V spodnjem delu komore petrolej izgoreva pri 

800°C, nakar v njenem zgornjem delu pri 1.200°C 

do konca izgorijo vsi preostali delci petroleja in 

plini. Izkoristek petroleja je tako 100%.

Varnost

Peč je lahka, lepih oblik, ter omogoča enostavno 

upravljanje z le dvema gumboma - gumbom 

za vklop, ter vrtljivim gumbom za nastavljanje 

temperature. Peč zaradi svoje zasnove seveda 

ne potrebuje dimnika in je zato s pomočjo dveh 

držal in zaradi njene majhne teže enostavno pre-

mična. Zaradi Vaše varnosti pa ima peč vgrajeno 

tudi varovali proti prevrnitvi in proti pregrevanju.

In ne pozabimo na prijetno toploto: spodnji del 

komore oddaja toploto v obliki sevanja. Tako pri-

čara enak občutek, kot da bi pogledali v toplo 

sonce. Zgornji del komore pa izmenjuje toploto po 

prostoru. To je največja prednost modela Turbo 

Control, ki tako ustvarja prijetno razpoloženje.

ČISTO IN UČINKOVITO IZGOREVANJE

Dvojna - turbo 
izgorevalna 

komora

Varovalo proti 
prevrnitvi

Zasilni izklop Dvojna zgornja 
plošča

Kapica pokrovčka 
rezervoarja za 

čiste roke

Made in Japan 4 leta garancije

R 421 TC

Turbo control 

Moč v W 2160 - 2700

Za prostornine m³ 45 - 95

Poraba goriva v l/h 0,225 - 0,281

Posoda za gorivo (l) 4,0

Barva Srebrna
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LASER - NOBENA PEČ NI TAKO DOMIŠLJENA

LASER
ZIBRO SRE 228 TC SILVER
ZIBRO SRE 237 E

Ce iščete peč, ki nudi največje možno udo-

bje, je Zibro Laser pravi naslov. Gorivo 

izgoreva v napredni, elektronsko krmiljeni 

izgorevalni komori, dva senzorja pa jamčita 

čisto in varno ogrevanje.

Vgrajeno

Laser zagotavlja dodaten učinek pri gretju in še 

več udobja. Vsi Zibro Laserji imajo poleg vseh 

potrebnih varoval vgrajene tudi časovnik, venti-

lator, ki zagotavlja hitro in enakomerno razpo-

reditev toplote po prostoru, t. i. “Fuzzy Logic”, 

“pametno” elektroniko in funckijo samodejnega 

čiščenja gorilne komore. Model SRE 237 E pa se 

ponaša tudi z izpopolnjenim varovalom E-Guard – 

varovalom pri pomanjkljivo prezračenem prostoru.

Inovativni izdelki

Ob uporabi funkcije samodejnega vklopa s pomo-

čjo časovnika peč s pomočjo “pametne” elektro-

nike sama dodatno preračuna čas vklopa tako, da 

bo ob nastavljenem času vklopa prostor tudi že 

ogret na nastavljeno temperaturo. Peč tudi sama 

izbere najbolj ekonomičen nivo delovanja glede 

na želeno temperaturo v prostoru. Funkcija samo-

dejnega čiščenja gorilne komore pa je pomemben 

dodatek za dolgo življensko dobo peči. 

Modeli Laser morajo biti za delovanje priklopljeni 

na električno napajanje.
SRE 228 TC SRE 237 E

Laser Laser

Moč v W 800 - 3100 1050 - 3700

Za prostornine m³ 50 - 120 58 - 150

Poraba goriva v l/h 0,083 - 0,323 0,109 - 0,385

Posoda za gorivo (l) 5,4 7,6

Barva Srebrna Srebrna
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Laser gorilna 
komora

Varovalo proti 
prevrnitvi

Otroška 
ključavnica

Fuzzy Logic

Varčna tipka 
(SAVE + 8%) 

Programiranje 
peči 24 v naprej

Pospešeni hladni 
zagon

E-Guard*

* SRE 237 E



Control Turbo Laser Laser

R 26 T R 421 E SRE 228 TC SRE 237 E

Moč v kW 3,00 2,16 - 2,70 0,8 - 3,1 1,05 - 3,70

Za prostornine m³ (m²) 60 - 110 (24 - 44) 45 - 95 (18 - 38) 50 - 120 (20 - 48) 58 - 150 (23 - 60)

Poraba goriva v l/h
min. 0,313 0,225 0,083 0,109

maks. 0,281 0,323 0,385

Velikost rezervoarja l / kg 4,0 4,0 5,4 7,6

Mere v mm

Širina 428 428 376 435

Globina 295 295 296 315

Višina 453 513 428 437

Teža v kg 8,0 9,0 8,0 11,5

Garancija v letih 4 4 4 4

Varnost R 26 T R 421 E SRE 228 TC SRE 237 E

E-Guard ✓ ✓

Varovalo proti prevrnitvi ✓ ✓ ✓ ✓

Rezervoar z varovalom proti izlitju ✓ ✓

Zasilni izklop ✓ ✓ ✓ ✓

Otroška ključavnica ✓ ✓

Varovalo proti pregrevanju

Dvojna zgornja plošča ✓

Vgrajeno R 26 T R 421 E SRE 228 TC SRE 237 E

Nastavljiva višina stenja ✓

Varčna tipka (save) ✓ ✓

Nastavljivi termostat

Dnevni časovnik ✓ ✓

Kapica pokrovčka rezervoarja ✓ ✓ ✓

Samočistilna gorilna komora ✓ ✓

Ventilator ✓

Položaj proti zmrzali ✓

Fuzzy Logic ✓ ✓

Pospešeni hladni zagon ✓ ✓

Tipka za podaljšanje časa dolivanja goriva ✓

PETROLEJSKE PEČI ZIBRO
Prodajni program in tehnične karakteristike
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Zibro je na evropskem tržišču vodilni na podro-

čju goriva za peči. Po več kot 30 letih raziskav 

in inovacij danes Zibro proizvaja le goriva vrhun-

ske kakovosti. Skrivnost je v kombinaciji našega 

edinstvenega hišnega proizvodnega koncepta "z 

ladje v trgovino", ter naših visoko usposobljenih 

in predanih zaposlenih, ki so vedno pripravljeni 

iti še korak dlje. 

Zibro merilo učinkovitosti 

Zibro ob uporabi Zibro Premium Quality goriv 

kupcem jamči najvišjo kakovost, največjo učin-

kovitost in največje udobje. Razlika med različ-

nimi vrstami goriv Zibro je majhna, medtem ko je 

razlika glede na druge znamke goriv velika. Da bi 

lahko čim bolj enostavno predstavili razliko med 

vrstami goriv Zibro smo razvili Zibro Performance 

Zato lahko Zibro jamči za najvišjo možno kvaliteto, 

učinkovitost in udobje in tako poskrbi za izjemno 

ogrevalno izkušnjo. Vsa Zibro goriva vsebujejo 

aktivno zaščitno formulo, ki podaljšuje življensko 

dobo Vaše peči in njenih delov. Pri razvoju goriva 

in embalaže ima Zibro vedno v mislih okolje. Pri-

mer dobre prakse je tako npr. uvedba ekoloških 

PET plastenk - inovacije Zibra, ki omogoča 100% 

reciklažo embalaže goriva.

Meter - Zibro merilo učinkovitosti. Merilo za vsako 

vrsto goriva Zibro v obliki stolpičastega grafa pre-

gledno prikazuje štiri vidike njegovih lastnosti.  

Zagotovilo Zibro Premium Quality goriv: najvišja 

kakovost, največja učinkovitost in največje udobje.

PREMIUM QUALITY GORIVA
VARNOST ZIBRO

ZIBRO PERFORMANCE METER

QUALITY

ODOURLESS

EFFICIENCY

COMFORT

+

kristal

Zibro Kristal: Gorivo brez 

vonja vrhunske kakovosti 

za vrhunsko ogrevalno 

izkušnjo.

Zibro Extra: Čisto gorivo 

vrhunske kakovosti 

za izjemno ogrevalno 

izkušnjo.

ZIBRO PERFORMANCE METER

QUALITY

ODOURLESS

EFFICIENCY

COMFORT

+

extra

PROGRAM 
VARČEVANJA
Zibro ob uporabi Zibro Quality Premium goriv 

kupcem jamči najvišjo kakovost, največjo učinko-

vitost in največje udobje, ki zagotavljajo vrhunsko 

ogrevalno izkušnjo. Zaradi kvalitete svojih izdel-

kov - Zibro Premium Fuels smo si pridobili veliko 

skupino zvestih kupcih. Da bi lahko te kupce za 

njihovo zvestobo nagradili, smo pri Zibru razvili 

posebni varčevalni program. Z zbiranjem Zibro 

točk lahko kupci pridobijo npr. podaljšanje garan-

cije za svojo Zibro peč, brezplačne dodatke ali celo 

novo Zibro peč. Več informacij o programu lahko 

najdete na zibro.si
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BREZSKRBNOST IN UČINKOVITOST

GH 1042 R GH 1062 RF

Moč v W 1400 - 4200 1400 - 4200 (+2000)

Za prostornine m³ 85 85

Poraba goriva v kg/h 0,139 - 0,300 0,139 - 0,300

Največja plinska bomba (kg) 15,0 15,0

Barva Srebrna in črna Srebrna in črna

ZIBRO GH 1042 R
ZIBRO GH 1062 RF

Napredna zasnova naših plinskih peči z vgra-

jenimi učinkovitimi varnostnimi sistemi omo-

goča hitro in varno ogrevanje prostorov do 

želene temperature. 

 

 

 

Zaradi razvojne naravnanosti znamke Zibro, ter 

naše strategije prilagajanja naših izdelkov in njihovih 

vgrajenih funkcij potrebam kupcev, se naš Zibro 

program neprenehoma širi in posodablja. Med 

našimi novimi, kvalitetnimi izdelki sedaj najdete 

tudi prenosne plinske peči. 

So enostavne in varne za uporabo, s pomočjo 

funkcije tristopenjske nastavitve moči delovanja pa 

omogočajo hitro doseganje in vzdrževanje želene 

temperature v prostoru. 

Dodan dvostopenjski električni grelec skupaj s 

turbo ventilatorjem (model GH 1062 RF) omogoča 

še večjo učinkovitost delovanja peči. V naše plinske 

peči vgrajeni varovali merjenja koncentracije 

kisika v prostoru (ODS) in za primer prevrnitve pa 

omogočata brezskrbno ogrevanje.

Sistem ODS Varovalo proti 
prevrnitvi

Ventilator Senzor 
temperature

Nastavljivi 
termostat

Hiter piezo-
električni 
vžigalnik

2 leti garancije
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Peči na drva Zibro so prijeten izvor toplote, ki 

privlači s plapolanjem odprtega ognja. Veliko 

okno na peči omogoča pogled na plamen, kar 

še poveča občutek ugodja v Vašem domu.

Zibro Norma je narejena iz najbolj kvalitetnih mate-

rialov. Ponaša se z moderno obliko, ki se sklada z 

vsemi modernimi okolji. Dodane pa ima uporabne 

malenkosti, kot sta stresalnik pepela iz kurišča in 

pladenj, ki lahko hrani pepel do 600 kg zgorenega 

lesa, ki naredijo uporabo še bolj preprosto.

Zaradi svoje prvobitne zasnove peči na drva pred-

stavljajo obogatitev marsikaterega prostora. Še 

posebej so cenjene zaradi občutka toplega ambi-

enta doma, ki ga ustvarjajo. 

Norma se ponaša z dvoletno garancijo. Za varno 

in prijetno uporabo naših peči priporočamo, da 

poskrbite za njihovo profesionalno vgradnjo.

IZBIRA PRVOBITNOSTI
NORMA

NORMA

Moč v W 9000

Za prostornine m³ 270

Poraba goriva v kg/h 2,8

ZIBRO.SI    19     18     ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Senzor 
temperature

Dimnik 2 leti garancije



Bolje za Vaše zdravje in lastnino

Jasno je, da preveč ali premalo vlažen zrak v 

bivalnem okolju lahko povroči težave z zdravjem 

in poškoduje Vašo lastnino. S pravilno nastavi-

tvijo prijetne stopnje relativne vlažnosti prostora 

(okoli 50%) poskrbite za prijeten, zdrav in higien-

ski ambient. Takšno okolje blagodejno vpliva na 

ljudi z alergijami, astmo in na revmatike. Na vaše 

počutje namreč dodatno obremenilno vplivajo 

bakterije, plesni in ostali organizmi, ki uspevajo v 

vlažnem okolju. Primerna vlažnost je pomembna 

nenazadnje tudi zaradi vaših dragocenih slik, tapi-

serij, tapet, ter dragih sedežnih garnitur in druge 

stanovanjske opreme.

Razvlaževalci 

Zračenje je najpogosteje prvi korak k odpravljanju 

težave. Če le to ni možno, ali pa vremenski pogoji 

težavo z  vlago le poslabšajo, priskoči na pomoč 

Zibro. Naši razvlaževalci zraka hitro in učinkovito 

pripomorejo k izboljšanju ambienta v Vašem 

domu.

Dobro je vedeti

Zibro razvlaževalci so zaradi svojih nadpovprečnih 

zmogljivosti, dodatne možnosti gretja in čiščenja 

zraka v prostorih, ter vgrajenega hidrostata z LCD 

zaslonom najbolje prodajani razvlaževalci v Slove-

niji.

RAZVLAŽEVALCI

ZIBRO ZAGOTAVLJA PRAVILNO VLAŽNOST
Vlažnost v Vaši hiši je odvisna od kombinacije različnih faktorjev. Vreme, način gradnje in 

stopnja izolacije so seveda pomembni faktorji, močno pa na stopnjo vlage v hiši vpliva tudi 

notranja temperatura. Sušenje perila in kuhanje še dodatno vlaži notranji zrak. Centralno 

gretje in odprt kamin pa ga nasprotno sušita.

ZIBRO DD 108
Brezkompresorski model, primeren za 

mrzle prostore.

Razvlaževalec zraka Zibro DD 108 z vgrajenim 

ionizatorjem pa je namenjen za uporabo 

v hladnejših prostorih, kjer enostavno 

odpravlja težave z vlago. Ker zaradi nove 

tehnologije deluje brez kompresorja, je Zibro 

DD 108 poleg tega tudi ekološko naravnan 

razvlaževalec, ki ne vsebuje toplogrednih 

plinov. “Zeleni” značaj pa tu nikakor ne 

pomeni slabših karakteristik delovanja. Zibro 

DD 108 v hladnejših prostorih daje mnogo 

boljše rezultate kot klasični razvlaževalci.

DD 108

Zmožnost razvlaževanja l / 24 ur* 8

Za prostornine m³ 50 - 75

Poraba energije v kW 0,37 - 0,60 

Vodni rezervoar l 3,5

* 20ºC / 80% RH
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D 112 D 116 DX 118

Zmožnost razvlaževanja l / 24 ur** 12 16 18

Za prostornine m³ 50 - 75 70 -105 80 - 120

Poraba energije v kW 0,25 0,35 0,35 - 0,95

Vodni rezervoar l 3,5 3,5 3,5

Praktična rešitev za odpravljanje težav, ki 

jih povzročajo plesni in vlaga izboljšuje 

ambient Vašega doma.

Naši razvlaževalci lahko vsak dan iz zraka izločijo 

na litre vlage. Ta voda se nabira v nadpovprečno 

velikem prenosnem rezervoarju z zaščito proti 

izlitju. Zelo preprosto pa lahko po želji uredite 

tudi stalno odvajanje vode. Vsi naši razvlaževalci 

so opremljeni s hidrostatom za uravnavanje vlage 

v prostoru.

Vgrajen sistem filtrov učinkovito očisti zrak v pro-

storu. Vsebuje filter za prah, 3M filter za cvetni 

prah, bakterije in pršice ter aktivno oglje za vonj.

Model Zibro DX 118 lahko uporabljate tudi kot 

izvor toplote. Prednost je dvojna: topel zrak 

namreč zadrži več vlage, to pa pomeni manj 

nabiranja kondenza na oknih in zidovih in posle-

dično učinkovito razvlaževanje, kar poleg toplote 

še dodatno pripomore k vašemu dobremu poču-

tju. Suh zrak je tudi prej ogret, kar dodatno 

zmanjša stroške ogrevanja.

ZIBRO D 112 
ZIBRO D 116
ZIBRO DX 118

Možnost stalne 
drenaže

Funkcija 
samodejnega 
odtajevanja

Časovnik Vlagomer in 
hidrostat

Inovativen sklop 
filtrov

Funkcija 
ogrevanja*

2 leti garancije

ODPRAVITE TEŽAVE Z VLAGO VAŠI HIŠI
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* DX 118
** 32ºC / 80% RH



D 512 D 516 D 520

Zmožnost razvlaževanja l / 24 ur* 12 16 20

Za prostornine m³ 50 - 75 70 - 105 100 - 130

Poraba energije v kW 0,255 0,30 0,40

Vodni rezervoar l 2,0 4,0 4,0

* 32ºC / 80% RH

REZULTAT OBČUTITE TAKOJ

ZIBRO D 512 
ZIBRO D 516
ZIBRO D 520

Vodotesno ohišje Tiho delovanje Časovnik Vlagomer in 
hidrostat

Možnost stalne 
drenaže

Inovativen sklop 
filtrov

2 leti garancije
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Naša nova linija razvlaževalcev D5 se ponaša 

s številnimi uporabnimi inovacijami, odliku-

jejo pa jo kompaktne mere in modern dizajn z 

odločnimi linijami, sijoče belo ohišje ter vpadljiv 

zaslon. Tako se odlično vklaplja v vsak interer. 

Z nivojem hrupa le 34 dB so razvlaževalci  iz linije 

D5 najtišji modeli na tržišču. Zaradi njihovega vodo-

tesnega ohišja pa jih lahko uporabljate tudi tam, 

kjer lahko pridejo v stik z vodo. Tako jih lahko upo-

rabljate celo v kopalnici med tuširanjem.

So tudi zelo učinkovit čistilec zraka. Vgrajeni trislojni 

filtrirni sistem iz zraka filtrira vse nezdrave delce in 

neprijetne vonjave. 

Zaščita proti izlitju pa napravo samodejno ugasne 

kadar je nadpovprečno velik rezervoar poln.

Vgrajene imajo časovnik in funkcijo samodejnega 

ponovnega vklopa naprave, ki si ob izpadu elek-

trične energije zapomni vse vnešene nastavitve, 

predvidena pa je tudi možnost priklopa ali vgra-

dnje SMS stikala, ki omogoča daljinsko krmiljenje 

naprave.



RAZVLAŽEVANJE IN VLAŽENJE
Prodajni program in tehnične karakteristike

DD 108 D 112 D 116  DX 118 D 512 D 516 D 520

Zmožnost razvlaževanja l / 24 ur 81 122 162 182 122 162 202

Poraba energije v kW 0,37/0,62 0,260 0,320 0,320 0,255 0,300 0,400

Za prostornino m³ 50-75 50-75 70-105 80-120 50-75 70-105 100-130

Največji pretok zraka m³/h 150 120 130 120 100 140 140

Vodni rezervoar l 3,5 3,5 3,5 3,5 2,0 4,0 4,0

Hladilno sredstvo R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Mere v mm

Š 300 345 345 345 290 350 350

G 195 240 240 240 201 242 242

V 500 560 560 560 476 586 586

Teža v kg 6,5 13 16 16,5 11 12 13

Glasnost v dB 34-48 40 42 45 34-38 34-39 34-39

Vgrajeni dodatki DD 108 D 112 D 116  DX 118 D 512 D 516 D 520

Prenosni rezervoar za vodo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Možnost stalne drenaže ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ionizator ✓

Funkcija odtaljevanja ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Časovnik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vlagomer in hidrostat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Protiprašni filter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3M™ HAF filter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Filter z aktivnim ogljem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vodotesno ohišje (IPX4) ✓ ✓ ✓

Auto restart funkcija ✓ ✓ ✓

1- pri 20ºC, 80% RV, indikativno
2- pri 32ºC, 80% RV, indikativno
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VSE PREDNOSTI ZIBRA

Zibro razvlaževalci imajo vgrajeno vrsto inova-

tivnih funkcij. Vrsta vgrajenih funkcij se razlikuje 

glede na posamezni tip naprave.

Možnost stalne drenaže: S priklopom 

cevke na za to namenjeni oddušek na zadnji 

strani ohišja naprave lahko uredite stalni 

odtok vode. Vodni rezervoar se takrat ne polni. 

Tiho delovanje: Pri nastavitvi tihe stopnje 

delovanja je jakost hrupa le 34 dB. 

Inovativen sklop filtrov: Naše naprave 

lahko uporabljate tudi kot učinkovit čistilec 

zraka, saj so opremljene z edinstvenim tri-

slojnim sklopom filtrov, ki ga sestavljajo filter za prah, 

3M protibakterijski fiter, ki filitrira bakterije, cvetni prah 

in trose plesni, ter aktivno oglje, ki absorbira neprijetni 

vonj v prostoru. 

Vlagomer in hidrostat: Vlagomer omo-

goča merjenje stopnje relativne vlage v pro-

storu, s pomočjo hidrostata pa jo lahko 

poljubno nastavljate. 

Vodotesno ohišje: Zaradi vodotesnega 

ohišja napravo lahko uporabljate tudi tam, 

kjer lahko pride v stik z vodo. Tako jo lahko 

uporabljate celo v kopalnici med tuširanjem.

Ionizator: Močni ionizator napolni zrak v 

prostoru z negativnimi ioni in tako poskrbi 

za zdravo in poživljajoče bivalno okolje. 



Kadar potrebujete hitro ohladitev je preno-

sna klimatska naprava Zibro odlična rešitev. 

Učinek zaznate takoj. Tudi zato, ker lahko 

prenosni Zibro postavite tja, kjer je hlajenje 

najbolj potrebno.   

Vstavite vtič v električno vtičnico, priloženo cev 

speljite v zunanjost in že je naprava pripravljena 

za uporabo. Učinek zaznate takoj. Zaradi našega 

edinstvenega »Cooldown« sistema prenosne kli-

matske naprave Zibro za hlajenje prostora pora-

bijo zelo malo energije. Ta sistem za povečanje 

učinka hlajenja dodatno uporablja kar iz zraka 

kondenzirano vlago. 

Zibro PH 233 

Prenosne klimatske naprave Zibro imajo vgrajene 

vzdržljive kompresorje, opremljene so s triplastnim 

sistemom finih filtrov za zagotavljanje zdravega 

ambienta. Klimatsko napravo Zibro PH 233 lahko 

uporabljate za hlajenje, razvlaževanje, čiščenje 

zraka in varčno ogrevanje prostorov. Z uporabo 

sistema EVS (Effective Ventilation System) je visok 

tudi izkoristek energije. Sistem EVS omogoča 

učinkovitejše hlajenje saj preprečuje, da bi topli 

zrak iz zunanjosti izrinil iz prostora že ohlajeni 

zrak, kar se lahko dogodi pri le enojni cevi.

MAJHNA PORABA, VELIKA MOČ

ZIBRO P 126
ZIBRO P 129
ZIBRO PH 233 

Cooldown-
sistem

Okolju prijazno 
hladilno sredstvo

Gretje* Daljinsko uprav-
ljanje

Trislojni protialer-
gijski filter

Časovnik Sterionizer™* EVS-sistem*
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* PH 233 
Specifikacije podane v skladu z direktivo EN 14511-2007 
1- Hlajenje  /  2- Gretje

P 126 P 129 PH 233

Moč v W 2600 2900 3300¹ / 3150²

Za prostornino m3 65 - 90 70 - 95 80 - 105

Energijski razred A A B¹ / C²

EER 2,61 2,70 2,50

COP 2,61

Glasnost maks dB 52 52 37 - 49



PREDNOST NAŠE INVERTER TEHNOLOGIJE  
   nihanje sobne temperature je omejeno na 

minimum 

  nizka raven hrupa 

  do 35% manjša poraba električne energije 

  ogrevanje z neprimerljivo učinkovitostjo 

Naši Inverterji sta opremljena s prilagodlji-

vim kompresorjem, ki nihanja sobne tem-

perature omeji na minimum.  

 

Medtem, ko kompresor pri klasičnih modelih 

klimatskih naprav pozna le eno - najvišjo sto-

pnjo delovanja in se mora zaradi vzdrževanja 

nastavljene želene temperature prostora ves čas 

vklapljati in izklapljati, pa  naše klime z inova-

tivno inverter tehnologijo ob doseženi nastavljeni 

temperaturi le preidejo na nižji nivo delovanja. 

Temperatura prostora tako skoraj nič ne niha. 

Inverterji nastavljeno temperaturo vzdržujejo z 

le minimalno porabo energije, saj do največje 

porabe prihaja ravno ob vsakokratnem zagonu 

kompresorja.  

Ker naši Inverterji tako premišljeno ravnajo z 

energijo, manj obremenjujejo električno omrežje 

in porabijo do 35% manj električne energije kot 

klasični modeli in spadajo v energijski A razred. 

Delujejo s pomočjo hladilnega sredstva R410A 

in imajo mnogo večjo moč hlajenja in gretja kot 

navadni vgradni modeli. Poleg tega lahko z njimi 

hišo učinkovito ogrevate do zunanje tempera-

ture kar - 15ºC, za preprečevanje korozije pa 

je izmenjevalec toplote v zunanji enoti naprave 

prevlečen z zaščitnim Golden Fin premazom.  

VEČ UDOBJA, MANJ HRUPA

VARČNI 
INVERTERJI ZIBRO

Navaden model (se neprestano vklaplja in izklaplja)

Velika nihanja temperature, 
velika poraba energije, 

manj udobja 

sobna 
temperatura

nastavljena 
temperatura

Kompresor

premočno 
hlajenje

premočno 
hlajenje

vklopljen
izklopljen izklopljen

čas

vklopljen vklopljen

Majhna nihanja temperature, 
nizka, do 35% manjša pora-

ba energije, več udobja 

sobna 
temperatura

nastavljena 
temperatura

Kompresor
vklopljen

čas

Invertor model  (neprekinjeno, prilagodljivo delovanje)

* SC 3025, SC 3032 in SC 3125 Kids 
Specifikacije podane v skladu z direktivo EN 14511-2007 
1- Hlajenje  /  2- Gretje

Inverter 
tehnologija

Parker™ hitre 
spojke*

Ogrevana zunan-
ja enota (deluje 

do -15ºC)

Gretje

Okolju prijazno 
hladilno sredstvo

Časovnik / Nočno 
delovanje

Protialergijski 
filter

Daljinsko 
upravljanje
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SC 3025 SC 3032 SC 3125 Kids S 3025 S 3032

Moč v W 2500¹ / 2600² 3200¹ / 3600² 2500¹ / 2600² 2500¹ / 2700² 3200¹ / 3600²

Za prostornino m3 60 - 85 80 - 100 60 - 85 60 - 85 80 - 100

Energijski razred A¹ / A² A¹ / A² A¹ / A² A¹ / A² A¹ / A²

EER 3,24 3,23 3,24 3,24 3,23

COP 3,61 3,70 3,61 3,61 3,70

Glasnost maks dB 29 - 40 32 - 41 28 - 39 28 - 34 31 - 40



Zibro je blagovna znamka podjetja PVG International B.V.
SLO zastopnik: Monteko d.o.o. • Neubergerjeva 4 • 1000 Ljubljana.

Tel./fax: 01/437-1273 • e-pošta: info@zibro.si• www.zibro.si Ti
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home made climates

Na Vaše počutje močno vpliva zlasti ambient 

Vašega doma. Le-ta ni vedno najugodnejši za 

dobro počutje. Zibro Vam zato omogoča, da vpli-

vate na zrak v katerem živite, da z njim uravna-

vate ambient po lastnih željah in se tako v svojem 

domu počutite resnično mnogo bolje. 

Za več informacij o naših izdelkih, rešitvah in 

pomembnosti pravilne nastavitve ambienta 

Vašega doma nas obiščite na naši spletni strani.

zibro.si

Prenosni čistilci Zibro potrebujejo le zidno 

vtičnico. Rezultate dajejo tam, kjer potre-

bujete čist zrak. 

Zrak v prostoru trikrat na uro kroži skozi zelo 

gost Zibro filtrirni sistem. Sistem filtrov iz zraka 

izloči kar 99,97% vseh delcev, prahu, cvetnega 

prahu, cigaretnega dima in bakterij. Čistilci 

zraka Zibro z dodajanjem negativnih ionov 

pomagajo vrniti ambient v naravno ravnovesje 

in tako dodatno poskrbijo za vaše dobro poču-

tje in poživljajoče bivalno okolje.

ZIBRO OČISTI ZRAK V HIŠI
Zibro A40 čistilec

ZIBRO A 40
  Največji pretok zraka v 60 – 300 m³ / uro 

  Za prostornine 100 m³ 

  Porabe energije 80 W/h 

   Protiprašni filter, HEPA filter, filter z aktivnim 

ogljem, encimski filter

Z IZDELKI ZIBRO V VAŠI BLIŽINI SE BOSTE DOBRO POČ UTILI


