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Ventilationsaggregater af

komposit

Vores styrke,
din fordel
FORDELE
> Korrossionsfri
Lang levetid, lav vedligeholdelse
> Lav vægt
Forstærkning af tagkonstruktionen er unødvendig
> Hygiejnisk
Let at rengøre. Tåler kemikalier.
> Eurovent certificeret
Pålidelige specifikationer
> Professionelt team
Hurtig og effektiv support
> Fremragende EN1886 performance
energieffektivt
T1

Varmetab
Kuldebro

TB1

Mekanisk styrke

D1

Aggregat tryk test

L1

Filter bypass

F9

UNIKKE EGENSKABER
> Aftagelige paneler og inspektionsluger
med komposit/ rustfrie håndtag.
> Alle større komponenter som krydsvekslere,

Hygiejne

varmeflader og spjæld kan serviceres og
udskiftes med udtagning i siden.
> Udendørsaggregater udstyret med PVC
	tagkonstruktion og med polymer indtags og afkast
kondenseringsrist.
> Glatte indervægge grundet belægning
	med PET folie gør aggregaterne lette at rense

• Perfekt glatte inder- og ydervægge (VDI 6022).
• Ekstra slidstærke dobbelt pakninger på alle paneler,
døre og luger (VDI 6022)
• Låsbar ”løft og drej” håndtag med skjult pal-slids i
døre og luger (VDI 3803).
• Minimal risiko for overfladekondensation på

og ekstremt korrosionsresistente.

kabinetstruktur (kun i tilfælde af ekstremt høj

> 70mm hård PU-skums Isolering sikre

relativ fugtighed). Ingen kondensansamlinger

enestående varmetabs egenskaber (T1-TB1).
> Alle strukturelle dele inklusiv bundramme
	og bærende ramme i korrosionsfrit ekstruderet
komposit.

på uønskede steder (VDI 6022).

Eftermontering
• Levering af aggregater I samlet tilstand (til udendørs installation) på op til 12m I længden med
varmegenvinding op til 70.000 m3/t
• Plug and play levering med integreret automatik og kabling til central punkt.
• Som følge af ovenstående kan gamle aggregater udskiftes i løbet af et enkelt planlagt service eftersyn.
• Aggregater kan levers i sektioner eller som samlet enhed. Hvor det er svært at komme til kan aggregater
leveres i dele på paller som alle kan bæres gennem en døråbning.

Korrosionsresistent
• Kabinet konstruktion kan ikke korroderer.
• Alle skruer er i syrefast rustfrit stål AISI 304/316 (udenpå som indvendig).
•	Standard kabinet konstruktion, som er særdeles velegnet til kraftigt korrosive miljøer C5
ifølge ISO 12944-2.
• Rengøring med opløsningsmidler er tilladt.
• Ingen permanente skader af aggregat struktur i tilfælde af kraftig vand påvirkning.
•	Det korrosionsresistente kabinet resulterer i længere service intervaller, kortere nede tid og
lavere udgifter til reparationer.

Vejrbestandig og UV-resistent
kabinet bestående af komposit ramme
konstruktion og fiberforstærkede
paneler med gel-coat top lag.

Damptæt panel med kraftig dobbelt
pakning forhindre gennemtrængning af
fugt. (VDI 6022).

Kuldebro-fri låsemekanisme gemt I
panel med overtrykssikring og nøgle
åbning (VDI 3803).

Filterrammer (Syrefast rustfri -AISI
316- og galvaniseret) med kraftig,
vandafvisende pakning (VDI 6022 &
VDI 3803). Filterrammer egnet til alle
filtertyper op til F9 (EN 1886).

Installation af skræddersyede varme
flader (korrosionsbeskyttet). Installation
af alle varmeflader fra enhver leverandør
på kundes anmodning.

Fuld adgang til hele drypbakken gør
grundig rengøring let

Korrosionsbeskyttet krydsveksler (efter
behov) med epoxybelagt drypbakke.

Front-udtagelige kompakte filter på
kunde forespørgsel.
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