Exvent Neo
| T H E O N LY FI T |

Vi har gjort det enkelt og rimelig å skjule ventilasjonsanlegget! Neo er
liten og lett, og det eneste aggregatet på markedet som passer rett inn
i vanlige skap med 60 centimeters størrelse.

STØRRELSEN BETYR ALT
Lav vekt og slankt design gjør at Exvent Neo redefinerer
planlegging og installasjon av ventilasjonsanlegg. Neo
er det eneste aggregatet på markedet som enkelt og
rimelig kan skjules i vanlige skap på 60 centimeter.

VI HAR TENKT HELT NYTT
Neo er en helt ny ventilasjonsenhet fra innsiden og ut.
Den unike isolasjonsløsningen gjør enheten både lett
og svært energieffektiv. Alle materialene er i tillegg
spesielt tilpasset vårt kjølige nordiske klima og vil
fungere under alle temperaturforhold.

JA. VI HAR SELVFØLGELIG PRØVD Å BRENNE DEN
At isolasjonsmaterialet i Neo er brannsikkert er ikke bare
noe vi sier, det har også blitt bekreftet i flere uavhengige
tester. Det er denne tryggheten som har latt oss krympe
anleggets design, uten å inngå kompromisser når det
gjelder sikkerhet. Exvent Neo kan derfor installeres trygt,
også på steder andre ventilasjonsanlegg ikke egner seg.

Teknisk informasjon

UOVERTRUFFEN
ENERGIEFFEKTIVITET

Luftvolum

97–350 m3/h

Trykkforskjell

27–100 Pa

Kanalstørrelse

Ø 160 mm

Vekt

58 kg

IP klasse

IP44
(ekstern kontrol IP20)

Insulasjonsmateriale

EPP, brannsikret

Materiale
(kabinett)

Sinkbelagt stålplate,
pulverlakkert.
Brannklasse: A2-s1, d0

Dimensjoner

545 x 545 x 976 mm

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

Luftmengde

Neo er perfekt til leiligheter, samt små og mellomstore hus.
Den passer også for større offentlige rom der behovet for frisk luft er begrenset.

Pinion

L2

P2

Neo

238 m³/h

238 m³/h

270 m³/h

350 m³/h

SIIV.KAAPPI
syvyys:
700 mm

EKSEMPEL:
Neo montert i leilighetskompleks, Helsinki
• 52 leiligheter
• Størrelsen varierer fra 38 til 110 kvadratmeter
• Ventilasjonsanlegg: Exvent Neo
Neo blir plassert i gang eller baderom avhengig av de ulike leilighetenes
utforming. Alle enhetene blir montert raskt og effektivt i vanlige skap på 60
centimeter.

ER DET IKKE DEILIG
NÅR ALT BARE PASSER?
Plasser dette merket på veggen, gulvet eller
bordet, og bruk Liveprint-appen til å se hvor
enkelt du får plass til Neo i ditt prosjekt!
Optimal viewing distance is 1,5–2 m.
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Plasser merket der du vil, og se resultatet direkte
på mobilen!

