Produktinformation

Performance+

Performance +

Det eneste balancerede, decentrale ventilationssystem på markedet, der kan levere tilstrækkeligt luftskifte til klasseværelser, konferencelokaler, åbne kontorlandskaber og andre lokaler
med mange brugere.

1

Lufttryksområde

Designpaneler

2

Modulenheder - variable

3

Oprulningssystem - filter

Æstetik

Et diskret designpanel dækker produkt og skaber et
elegant og neutralt udtryk, der får produktet til at passe
ind, uanset hvilken sammenhæng det installeres i.

Fleksibilitet

Midterstykket, som dækker modulområdet, findes i forskellige længder svarende til enhedernes samlede længde.

Nedhængt loft

Direkte installation

Integreret belysning

Hvorfor vælge Performance+ ?

Unikt luftskifte uden træk
Unikt installationssystem
Unikt automatisk filtersystem (serviceinterval hvert 2. til 3. år)
Unikt softwaresystem (brugerspecifik software)
Høj komfort (høj luftudskiftning, lav temperaturforskel, lav lufthastighed)
Høj luftblanding på grund af lufttilførsel ved lav hastighed over stort område
Høj varmegenvinding
Høj kapacitet, lavt støjniveau
Lavtryksventilation
Lavt energiforbrug
Lav pris, høj kvalitet

Klar til luftforandring?
InVentilate leverer miljøvenlig, rørløs ventilation
til skoler, hjem, daginstitutioner og kontorer.
Vores medarbejdere er eksperter i godt inde
klima og står klar til at hjælpe dig.

Decentraliseret ventilationsløsning
& MicroVent-teknologi
Specifikationer
•

Op til 1400 m3/t per normalklasserum ⇒ 4 enheder, som forsyner 700 m3/t i par

•

Støjniveau ≤ 30 dB (i rum med efterklangstid på 0,6)

•

Modulenheder, som kan justeres efter længde og ydeevne. Ved 1400 m3/t er hver enheds standardstørrelse
6 x 0,6 x 0,28 m

•

Lufttilførsel og udsugning gennem facade eller loft

•

Reduktion af udefrakommende støj efterlever BR20

•

Luftfilter: M5 som standard op til F7 (F9 kan tilvælges)

•

Komfortsikring: Mulighed for eftervarmer (el-udgave)

•

Varmegenvinding: 93 %

•

SEL-værdi: < 600 J/m3

•

Lufthastighed (opholdsområde):
≤ 0,15 m/s ved udetemperatur = -12°C og ≤ 0,22 m/s ved afkøling
(ifølge DS447 PMV-metoden)
Eco-design

Lever op til BR20
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InVentilate ApS
Orionvej 2
7430 Ikast
Tlf. 72 30 10 24
info@inventilate.dk
inventilate.dk

