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TVE

Med den nye luftmengdestyringen til Type TVE vil oppstrømstilstander, luftretningsavhengig installasjon og
begrensede luftmengder hører fortiden til. Regulatoren fremstår som en solid løsning tilpasset variable
luftmengder med lave lufthastigheter, selv under utfordrende oppstrømsforhold. Med sitt kompakte design kan
TVE installeres selv i trange områder, og har i tillegg uavhengig installasjons- og luftstrømsretning, hvilket gjør
TVE til et svært fleksibelt produkt. TVE kan være kostnadsbesparende grunnet sin korte utforming, sin
overlegne presisjon og fleksible anvendelse.

Les mer om TVE her: TVE

DID-E2 NORDIC EDITION

Vi presenterer en ny utgave av DID-E2 tilpasset det skandinaviske markedet! DID-E2-NE har et høyt
komfortnivå grunnet lave lufthastigheter og er spesielt godt egnet til nedforede himlinger, som
sykehus, hotellrom og lignende. Baflen har nedfellbar rist som er festet med
magneter. Kjølebaflen har som sin forgjenger stor varme- og kjølekapasitet og justerbar
stuss. 
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Les mer om DID-E2 Nordic Edition her: DID-E2 NE

NYE VENTILER

Vi kan nå tilby tre nye ventiler. Ventilene føyer seg inn i rekken av tilluftsventiler.

FKV

FKV er en sirkulær flerkonventil for store luftmengder. Ventilen har justerbare kon så man kan stille mellom
vertikal og horisontal lufttilførsel. Anbefalt installasjonshøyde er mellom 2,7 og 6 m.
Les mer om FKV her: FKV

SPV

SPV er en sirkulær rotasjonsventil med beveglige lameller. Ventilen er tilpasset store luftmengder
og takhøyder opptil 16 m.

TDT

TDT er en sirkulær flerkonventil for tilluft med lang kastelengde, og er tilpasset store rom som f.eks
gymsaler, idrettshaller. Ventilen monteres direkte i spiro kanalen, enten på vegg eller i tak.
Les mer om TDT her: TDT
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