Enervent Neo
| A I N OA S O P I VA |

Vie ilmanvaihtolaitteisto piiloon katseilta helposti ja
kustannustehokkaasti: Neo on markkinoiden ainoa 60 cm
standardikaappiin mahtuva ilmanvaihtolaite.

KOKO RATKAISEE
Enervent Neo uudistaa ilmanvaihdon suunnittelun ja
asennuksen. Kevyt ja linjakas Neo on markkinoiden
ainoa 60 cm standardikaappiin mahtuva ilmanvaihtolaite.
Nyt saat rakennuskohteissasi laitteiston helposti ja
kustannustehokkaasti piiloon katseilta.

AJATTELIMME LAATIKON SISÄPUOLELLE
Neo on sisältä ulos täysin uudenlainen ilmanvaihtolaite.
Sen uudenlainen eristeratkaisu tekee laitteesta
uskomattoman kevyen ja ennen kaikkea energiatehokkaan.
Materiaalin hyvä eristyskyky tuo uusia etuja kylmiin
olosuhteisiin poistamalla ilmanvaihtolaitteesta
jäätymisvaaran.

TIETYSTI YRITIMME POLTTAA SEN
Enervent Neo on turvallinen valinta tehokkaaseen
ilmanvaihtoon. Neon uudenlainen eristemateriaali on
tutkitusti ja testatusti paloturvallinen. Se mullistaa laitteen
muotoilun lisäämättä riskejä. Kevyen laitteen asennus
onnistuu turvallisesti ahtaassakin tilassa.

Tekniset tiedot

PARAS
ENERGIA
TEHOKKUUS

Ilmavirta

97–360 m3/h

Eristemateriaali

EPP, palonkestävä

Paine-ero

27–100 Pa

Kanavan koko

Ø 160 mm

Ulkokuoren
materiaali

Paino

XX kg

Teräslevy, sinkitty,
jauhemaalattu
Paloluokka: A2-s1, d0

IP luokitus

IP44
(ulkoinen ohjaus IP20)

Ulkomitat

545x545x976 mm

Täydelliset tekniset tiedot ja mittapiirustukset saatavissa osoitteessa www.neo.enervent.com

Ilmamäärä

Neo sopii parhaiten ilmanvaihtoyksiköksi keskikokoisiin omakotitaloihin, rivitaloihin ja kerrostaloasuntoihin.
Yksikkö on hyvä valinta myös julkisiin tiloihin, joissa pienehkö ilmamäärä riittää.

Pinion

L2

P2

Neo

15–67 l/s

15–75 l/s

15–94 l/s

25–97 l/s

SIIV.KAAPPI
syvyys:
700 mm

CASE:
Kerrostalo, Helsinki
• 52 asunnon kerrostalo
• Asuntojen koko 38–110 m2
• Ilmanvaihtoyksikkö: Enervent Neo
Ilmanvaihtoyksikkö voidaan sijoittaa asunnon pohjaratkaisun mukaisesti
eteistilaan tai kylpyhuoneeseen. Yksikkö asennetaan helposti ja edullisesti
standardikokoisen kaapin sisään.

ON HELPOMPAA
KUN ASIAT SOPIVAT
Kokeile sijoittaa tarra seinälle, lattialle tai
pöydälle ja katso Liveprint-sovelluksen avulla
miten Neo sopii juuri sinun kohteeseesi!

Lataa maksuton LIVEPRINT by Prigi -sovellus.

Kipinätie 1, 06150 PORVOO

Sijoita oheinen tarra haluamaasi paikkaan
ja herätä sovelluksen avulla printti eloon!

Enervent Oy
Puh 0207 528 800 enervent@enervent.com

www.neo.enervent.com

Enervent on suomalainen yritys, jonka intohimona on sisäilmasto. Olemme kehittäneet ja valmistaneet sisäilmastoa
parantavia energiatehokkaita ratkaisuja vuodesta 1983 lähtien. Missiomme on auttaa ihmisiä asumaan ja työskentelemään
terveellisessä ja miellyttävässä sisäilmastossa kantamalla pitkäaikaisen vastuun asennetusta ilmanvaihtojärjestelmästä.

