Exvent Alta
MONTØRENS DRØM
Exvent Alta er designet for å være spesielt enkel å installere. På
grunn av sitt unike design og lave støynivå, er det ekstremt plasseringsvennlig. Montørene elsker det!

NÅR MONTØREN FÅR VELGE
Exvent Alta har et innovativt design som gjør den ekstremt
enkel å installere. Både strømkabel og andre kontrollkabler
er for eksempel trukket ut av av enheten på forhånd, slik at
du slipper å åpne enheten hos kunden når du skal installere.

KAN DU HØRE DEN?
ALTA JOBBER EKSTREMT STILLE.
Exvent Alta er ikke bare enkel å plassere på grunn av sin
størrelse, den avgir også ekstremt lite støy. Det betyr
at du slipper å gjemme den i et teknisk rom eller skjule
den i et skap. Alta kan installeres overalt - selv i kundens
oppholdsrom.

KLAR FOR KJØKKENET
Alta er klargjort for tilkopling til kjøkkenets ventilasjonshette, Siden du ikke trenger ekstra luftekanaler, sparer
du både tid og penger.

Teknisk informasjon

A
ENERGIEFFEKTIVITET

Luftvolum

50 - 313 m³/h

Trykkforskjell

15–125 Pa

Kanalstørrelse

Ø 160 mm

Kanal for
kjøkkenhette

Ø 125 mm

Vekt

40 kg

IPklasse

IP44
(ekstern kontrol IP20)

Materiale
(kabinett)

Sinkbelagt stålplate.
Luken er pulverlakkert.

Dimensjoner

965x450x362 mm

For utfyllende teknisk informasjon se våre nettsider www.exvent.no/alta.

Luftolum

Alta er et vetilasjonsanlegg med unit svært lavt støynivå egnet for leiligheter.

Pinion

Alta

240 m³/h

310 m³/h

Alta montert i leilighetskompleks,
Bergen
• 150 leiligheter
• Størrelsen varierer fra 38 til 110 kvadratmeter
• Ventilajonsanlegg: Exvent Alta
Neo blir plassert i gang eller baderom avhengig av de ulike
leilighetenes utforming. Det er ikke behov for et eget
teknisk rom siden enheten kan installeres i boligkvarteret, i
et falskt tak i gangen.

Neo
350 m³/h

Salla
370 m³/h

VI HAR MANGE SMARTE
VENTILASJONSLØSNINGER
FOR LEILIGHETER.
Les mer om våra energieffektiva
løsninger på www.exvent.no
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