www.exvent.no

Exvent Piccolo
De lille energisparende
aggregatet for mindre boliger
og leiligheter

I over 25år har Exvent utviklet ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning av høy kvalitet. Vi har alltid fokusert på aggregater som er
kostnadseffektive, innovative, miljøvennlige
og har høy kvalitet. Disse grunnleggende
verdiene har gjort Exvent til en av de ledende
produsentene i Norden. En stor del av produksjonen går til eksport. I vår produktutvikling tar

vi alltid hensyn til energiriktige løsninger uten
å gi avkall på aggregatenes effektivitet.
Miljøfaktorene er viktige for oss og vi arbeider
kontinuerlig for renere inneluft, et renere miljø
og energisparing. I vårt brede utvalg av Exvent
aggregater, finnes alltid det riktige valget til
hvert eneste bygg, både nye og rehabiliterings
prosjekter.

Den roterende varmevekslerens funksjonsprinsipp

Exvent Piccolo, for ventilasjon av leiligheter og mindre
boliger.

Fraluft

Avkast

Uteluft
Tilluft

I Exvent ventilasjonsaggregater, ledes den varme fraluften
gjennom en roterende regenerativ varmeveksler hvor
varme lagres. Når varmeveksleren roterer, flyttes den
oppvarmede massen til tillufts siden og varmer effektivt
opp uteluften ved å avgi den lagrede varmen.
Den roterende varmevekslerens årlige virkningsgrad kan
være opp til 80 % hvilket er mange ganger så høyt som
andre tradisjonelle varmevekslere. Dette medfører
betydelige besparelser i oppvarmingskostnader.

Varmevekslere

-27˚C
Frisk inneluft gjør at du føler
deg bedre

+27˚C

I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor del av tiden
innendørs. Derfor er det viktig at inneluften er frisk og av
god kvalitet. Med de energivennlige aggregatene i vårt
sortiment gjenvinner vi store deler av den brukte inneluften
og bytter den ut med frisk, filtrert uteluft. Aggregatene kan
om ønskelig, også forvarme eller kjøle tilluften inn til
boligen. Våre aggregater har på vinteren en unik fuktoverføring med høy virkningsgrad, som hindrer at inneluften blir
for tørr.
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Piccolo

Piccolo
Kjøkkenhette fra Exvent.
Kjøkkenhette installert i
Piccolo.
Styres fra kjøkkenhetten.

TR

Kjøkkenhette fra Exvent.
Kjøkkenhette installert i
Piccolo med kanal.
Styres fra kjøkkenhetten.

TR
P
Kabel 8 x 1.5 mm²
P

Exvent Piccolo er enkel å
plassere

Piccolo mål

598
500

I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å
plassere et ventilasjonsaggregat. Derfor har vi designet
Exvent Piccolo slik at det kan plasseres på flere forskjellige
måter og tar liten plass. Ved behov kan kjøkkenhette
tilkobles aggregatet. Piccolo installasjonsferdige pakke
passer blant annet inn i en standard kjøkkeninnredning.
Aggregatet kan styres fra kjøkkenhetten eller fra en separat
hastighetsbryter. Piccolo er et av markedets mest stillegående aggregater og leveres med monteringslister for
dekorluke eller montering av møbel dør, lik kjøkkeninnredningen.
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Piccolo leveres både i høyre
og venstreutførelse.

AVKAST

Ø 125

320

UTELUFT

FRALUFT
TILLUFT
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Exvent Piccolo

Tekniske data
Luftmengde Piccolo eco
Luftmengde Piccolo
Boflate Piccolo eco
Boflate Piccolo
Vifteeffekt Piccolo eco
Vifteeffekt Piccolo
Spenning
Sikring
Overopphetningsbeskyttelse
Kanaltilkoblinger
Vekt
Filter (standard)
Ettervarmeeffekt

0 - 220 m³/h
0 - 265 m³/h

119 / 119 W
185 / 185 W
230 V /50 Hz 110 A
ja
Ø 125 mm
46 kg
EU7/ EU5
800 W

Ominaiskäyrät

Kapasitetskurver
Spesifikke kurver for Piccolo eco med EU7/EU5 filter
300

Disponibelt trykk Pa
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Forhandlere:
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100

TILLUFT

200

300

Volum m³/h

FRALUFT

Eksempel på innbesparelse

Lavenergihus på Kløfta, 200m² på et plan
Type
varmeveksler

Varmetap gjennom Varmetap gjennom
bygningskroppen
ventilasjonen

Totalt

Forhold til
Perfect HP

Plateveksler

11 603 kWh

8 503 kWh

20 111 kWh

+ 72 %

Roterende veksler

11 603 kWh

4 698 kWh

16 301 kWh

+ 39 %

Perfect HP

11 603 kWh

1 180 kWh

11 711 kWh
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Noram Produkter AS
Gråterudveien 5,
3036 Drammen,
Norge
Tel. +47 33 47 12 45
Fax. +47 32 88 08 10
www.noramas.no
Vi forbeholder oss retten til endringer.

