
Enervent Salla

Enervent Salla ir ideāla ventilācijas iekārta vietās, kur citas 

ventilācijas iekārtas ievietot nav iespējams. Samazināt izmērus nenozīmē 

samazināt arī iespējas - Salla ir pierādījums tam, ka efektivitāte nav vienāda ar 
izmēru.

MAZIŅA, BET JAUDĪGA



MAZA IEKĀRTA, LIELA JAUDA

 

   

Lielāks ne vienmēr nozīmē labāks un stiprāks.          

 Enervent  Salla           īsts spridzeklis mazā korpusā.                 

      

       Mēs atradām   punktu  kurā  sākas sasalšana. Tas mums ļāva radīt     

      Enervent  Salla   tā,  lai  iekārta  nesasalst, tādējādi iekārta var ilgāk     

         un  efektīvāk  strādāt.   
        

      

Enervent  Salla ir zemāka gandrīz par        visām tirgū esošajām  

ventilācijas iekārtām. Pateicoties maziem izmēriem,           

ventilācijas iekārta ir viegli novietojama, piemēram, virs          
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 50 - 374 m³/h

 15–125 Pa

 

  CHCGaisa vads

Ø 160 mm

Ø 125 mm

 

 

Ø 100 mm

50 kg

IP klasifikācija IP44 
(ārējai vadībai   IP20)  

   

 pulverkrāsojums .  

580x500x490 mm

         

Maziņš izmērā - liels kvalitātē.

AIZMIRSTIET PAR AIZSALŠANU

Enervent Salla ir izstrādāts funkcionēšanai ziemeļu valstīs.

KAD VIETA IR IEROBEŽOTA

veļas mašīnas un žāvētāja. 

Tehniskie dati 

Gaisa plūsma 

Spiediena starp.

Gaisa vada piesl. 

Virtuves nosūcēja 

pieslēgums 

Svars 

Korpusa 

materiāls 

Metāla loksne, cinkots, 

Izmēri 

Vairāk informācijas - www.enervent.lv 



Salla ir ļoti maza ventilācijas iekārta, kuru, pateicoties tās izmēram, ir viegli uzstādīt vannas istabā vai skapī.                                    

     Iekārta radīta izmantošanai privātmājās vai dzīvokļos.        
 

Pinion

    

Alta Salla

Piemērs: Dzīvokļi    äskyläJyv  Finland

• Kopā  120 dzīvokļi 

• Dzīvokļu izmēri    36–130 m2

•  Ventilācijas iekāta: Enervent Salla

Ventilācijas iekārtu var uzstādīt vannas istabā vai skapī            
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240 m³/h 313 m³/h 375  m³/h  

atkarībā no plānojuma specifikas.



VIEGLI VADĀMS  

Neskatoties uz dažādām funkcijām, Enervent       

 Salla ir izveidota, lai to var viegli vadīt.        

 Enervent  eAir  ir  bezvadu  vadības panelis,      
kas kontrolē visu ventilācijas sistēmu.     

  Vadība ir balstīta uz viegli izprotamām      

 darbības situācijām,   kā Home  un Away. 

    

 eWind vadības paneli. 

  
 
  

    

info@artiva.lv
www.enervent.lv

JEBKURĀ SITUĀCIJĀ

Iekārta ir pieejama arī ar 

Sia Artiva 

Katlakalna iela 1 
Rīga, Latvija, LV-1073 
Tel: +371 29252882; 
        +371 29116116 




