Exvent Salla
EN LITEN KRAFTPAKKE
Exvent Salla er den perfekte ventilasjonsenhet fordi den passer
inn der konkurrentene ikke får plass. Liten av størrelse, men proppet med kraft og funksjoner. Salla er beviset på at effektivitet ikke
handler om størrelse.

LITEN ENHET, MAKS STYRKE
Et stort kabinett er ikke det samme som en kraftig enhet. Gå
gjerne ned i størrelse - men ikke i kvalitet. Exvent Salla:
En kraftpakke skjult i et lite kabinett.

GLEM AVRIMING
Siden vi vet når frysepunktet inntreffer, har vi designet
strukturen og luftgjennom-strømmingen på Exvent
Salla slik at den ikke produserer frost. Dermed unngår vi
at enheten må avrimes, slik at Exvent Salla i stedet kan
jobbe kontinuerlig.
Salla er designet for vårt nordiske klima.

NÅR PLASSEN ER BEGRENSET
Exvent Salla er lavere enn de aller fleste ventilasjonsenheter, og har innebygd vannlås for kondensvann. Dette
gjør at du ikke trenger å sette av ekstra plass under
enheten. Exvent Salla kan dermed trygt plasseres rett
oppå din vaskemaskin og tørketrommel.

Teknisk informasjon

A
ENERGIEFFEKTIVITET

Luftvolum

50 - 374 m³/h

Trykkforskjell

15–125 Pa

Kanalstørrelse

Ø 160 mm

Kanal for
kjøkkenhette

Ø 100 mm

Vekt

50 kg

IP klasse

IP44
(ekstern kontrol IP20)

Materiale
(kabinett)

Sinkbelagt stålplate,
pulverlakkert.

Dimensjoner

580x500x490 mm

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

Luftvolum

Salla er en liten ventilasjonsenhet som er lett å plassere takket være den kompakte størrelsen. Det kan installeres
på badet eller i et skap. Den er designet for enkeltfamiliehus og leiligheter.

Pinion

Alta 300

Neo

15-67 l/s

15–87 l/s

25–97 l/s

Salla montert i leilighetskompleks
Jyväskylä, Finland
• 120 leiligheter
• Størrelsen varierer fra 36 til 130 kvadratmeter
• Ventilasjonsanlegg: Exvent Salla
Salla blir plassert i baderom eller skap avhengig av ulike
leilighetenes utforming.

Salla 350
15-104 l/s

ENKEL KONTROLL
OVER HVER
SITUASJON
Til tross for sine allsidige egenskaper har
kontrollen av Exvent Salla blitt gjort enkelt
for brukeren. Exvent eAir er et trådløst
kontrollpanel som styrer hele ventilasjonssystemet. Kontrollen er basert på
enkle brukssituasjoner, for eksempel
Hjemme og Borte. Salla er også tilgjengelig med eWind-kontroll.
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Exvent er heleid av finske Enervent som har utviklet og produsert energieffektive løsninger siden 1983. Vi leverer
premiumprodukter spesielt tilpasset vårt nordiske klima og norske byggestandarder, samtidig som de er enkle i bruk og
svært energieffektive. Det sparer våre kunder både tid og penger på.

