Teknisk informasjon

Løsningen: Luft med vinduene lukket
med den nye AEROPAC®. Den fås
nemlig med et valgfritt finstøvfilter
som filtrerer bort selv de minste
partiklene i luften. Da kan uteluften
være tykk som bare det: inne kan
du puste ut.

Pollen i anmarsj.
For hver fjerde person er ikke våren
en etterlengtet slutt på vinteren,
men derimot starten på en tid full
av plager. Når pollenspredningen
starter, begynner nesen å renne,
øynene å klø og slimhinnene hovner opp. Slike allergiske reaksjoner
kan man egentlig bare unngå ved
å bli innenfor husets fire vegger –
med vinduene lukket.
Eller man kan lufte med
AEROPAC®. På den kan du raskt
og enkelt sette inn et pollenfilter,
og da blir blomsterstøv, sporer og
pollen igjen der det hører hjemme:
utendørs.

Målt iht. DIN EN ISO 3741
Egenstøy ved 60 m³/t (med A0 = 10 m²)

LPA = 24 dB(A)

Lufteffekt med G3-filter

ca. 30 – 180 m³/t

Effektbehov ved 60 m³/t

5W

Dimensjoner (B x H x D) i mm

270 x 467 x 132

Godkjenning tilknyttet byggekontroll

Z – 51,5 – 206

Frisk luft uten st
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Med forbehold om tekniske endringer og fargeendringer.

Jo mindre, desto farligere.
Med økende trafikk blir finstøv
et stadig større problem. De små
partiklene kommer ned i lungene
via blodomløpet, og kan derfra
spre seg videre til andre organer
i kroppen. Finstøvet skader ikke
bare luftveiene, men det blir også
satt i sammenheng med hjerte- og
karsykdommer.

Med våren
kommer plagene.

med standardfilter (G3):
Dn,e,w = 50 dB
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Finstøvalarm.

Lydisolering iht. DIN EN ISO 140-10:
2 skyvere åpnet

Med AEROPAC ® blir
støy, pollen og finsøv igjen ute.
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Oversikt over AEROPAC®.

Lydisolering eller
friskluft?

I likhet med den suksessrike forgjengeren kombinerer AEROPAC® pålitelig
tilførsel av friskluft med perfekt lydisolering. Siden den også er utviklet
på nytt fra bunnen av, tilbyr den mer enn forgjengeren: Den kan bevege
større luftmengder og er samtidig blitt mer stillegående, enklere å
betjene, mer energieffektiv og mer elegant enn forgjengeren. Ikke bare
ny, men også nyskapende, mener Plus X Award, som har gitt AEROPAC®
en utmerkelse i kategorien «Innovasjon».

AEROPAC® klarer begge deler.
Lydisolerte vinduer beskytter mot støy, men samtidig hindrer de den
nødvendige tilførselen av friskluft. Rask lufting med vinduene er ingen
god løsning, særlig ikke om natten. Dermed blir du nødt til å velge:
luft eller støy?
Løsningen på problemet heter AEROPAC . Du kan ha vinduet lukket
hele tiden, slik at du får sove i fred. Samtidig sikrer den støyreduserende ventilasjonen at du får en god natts søvn. Den tilfører friskluft til
rommet kontinuerlig uten at det dannes trekk, og forhindrer dermed at
CO2-konsentrasjonen øker. Den beskytter også mot forurenset inneluft.
Dessuten regulerer den luftfuktigheten, slik at det ikke dannes muggsopp.
Med AEROPAC® er du garantert et sunt inneklima.
®

Det finnes fire ulike filtre: grovstøvfilter, aktivkullfilter, støvfilter og
pollenfilter.

Med det nye LCD-displayet er den enda
enklere å betjene: fra trinnløs innstilling
av luftmengden til
programmerbar
timer.

Individuell luftregulering med
skyverne på siden.

Med filterskifteangivelsen vet du
alltid når det er på
tide å skifte filteret. Filterkassettene
gjør det raskt og enkelt å bytte filter.

Små dimensjoner og et moderne,
strømlinjeformet kabinett i høyglans
som leveres i fire fargevarianter
og passer inn i alle miljøer.

AEROPAC® monteres raskt og enkelt.

Hvitkvarts-grå

Hvitbeige-grå

Svart

Fem års produktgaranti.

