Produktinformation

Performance+

Performance +

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

2

Modulenheder
- variable størrelser

3

Oprulningssystem til filter

Fleksibelt og uden rør

InVentilate Performance+ skifter luften uden rør, og med en indbygningshøjde på
kun 35 cm kan ventilationen enten indbygges i loftet eller monteres under loftet.

Installation under loft

Installation skjult i nedhængt loft

Hvorfor vælge Performance+ ?

Diffus ventilation (uden træk)
Modulopbygget (variabel størrelse)
Lavt støjniveau
Høj kvalitet
Lavt energiforbrug
Unikt automatisk filtersystem (serviceinterval hvert 5. år)
Unikt softwaresystem
Høj komfort (høj luftudskiftning, lav temperaturforskel, lav lufthastighed)
God luftfordeling ved lav hastighed over stort område
Høj varmegenvinding
Udviklet og produceret i Danmark

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

Performance+

Decentral ventilation med stort luftskifte uden træk
Specifikationer
•

Op til 1.300 m3/t per normalklasserum ⇒ 4 enheder, som forsyner 650 m3/t pr. par

•

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

•

Modulenheder, som kan justeres efter længde og ydeevne. Ved 1.300 m3/t er hver enheds standardstørrelse
6,6 x 0,6 x 0,35 m

•

Vægt pr. sæt (2 enheder): 500 kg. Vægt ved 1.200 m3/t (4 enheder): 1.000 kg

•

Lufttilførsel og udsugning gennem facade: Ø315 mm

•

Lufttilførsel og udsugning gennem tag: Ø400 mm

•

Reduktion af udefrakommende støj efterlever BR18 og BR20

•

Luftfilter: Automatisk filtersystem med op til 5 års drift

•

Ingen el-forvarmeflade, da der ikke opbygges is i varmeveksleren.

•

Komfortsikring: Mulighed for el-eftervarmeflade.
Pr. sæt (2 enheder) max-effekt: 1.600 W – ved 1.200 m3/t (4 enheder) max-effekt: 3.200 W.

•

Varmegenvinding: 82-93 %

•

SEL-værdi: 250 J/m3

•

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

•

Kan tilkobles CTS

Lever op til BR18 og BR20
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