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AIR2TRUST er et dansk selskab med store tekniske kompetencer
via højt uddannede medarbejdere kombineret med stor erfaring
i ventilationsbranchen.
Vores partnere er alle førende inden for deres specifikke produktområde – dette gør AIR2TRUST til en meget konkurrencedygtig
TOTALLEVERANDØR. Med lokationer i Danmark, Tyskland,
Holland, Kroatien, Litauen og Polen har vi en af Europas største
produktioner og lagerfaciliteter. AIR2TRUST samt vores strategiske
samarbejdspartnere har flere end 3.600 medarbejdere – og mere
end 80.000 m² lager/produktion i Europa.

Vi er lykkedes med at sælge
TOTALLEVERANCER til flere af de
største og mest teknisk krævende
projekter i Danmark.

“

Rekvirér venligst
vores prislister
og dokumentation

”

Comfort / Armaturer

Aggregater

Kanalsystemer

Brand- & røgspjæld

VAV / CAV

Boligsystemer

FAKTA
Produkter: Aggregater, armaturer, kanalsystemer, VAV, CAV,
brand- & røgspjæld, automatik og køkkenventilation.
Stiftet: 2007.
Medarbejdere: 8 i Danmark – 3.600 i Europa.
Lager: 0 m² i Danmark – 20.000 m² i Europa.
Produktion: 0 m² i Danmark – 60.000 m² i Europa.
Fokus: Kunden i centrum – TOTALLEVERANDØR.

SAMARBEJDE
AO og AIR2TRUST er strategiske samarbejdspartnere – AO sælger
alle AIR2TRUST’s produkter og lagerfører vores kanalsystemer.
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Salgschef
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Ordre- & tilbudschef
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Teknisk salgsingeniør
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“

Vi er klar til
at hjælpe dig
med dit projekt

”

MEDARBEJDERE HOS AIR2TRUST
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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AIR2TRUST er det optimale
valg, når du planlægger et
nybyggeri eller renovering af
eksisterende bolig.
Vi leverer en komplet, energieffektiv løsning lige fra aggregatet
(anlægget) til den komplette installation.
Alle vores ventilationskomponenter bør installeres af professionelle
EL, VVS og ventilationsfirmaer.
Et ventilationsanlæg med varmegenvinding er en nødvendighed
i tætte boliger, som de skal bygges i dag.
Kun et ventilationsanlæg giver mulighed for et optimalt luftskifte
og dermed et godt indeklima på en energirigtig måde.
Reducer dine udgifter
Ved hjælp af de centrale ventilationsanlæg kan du genvinde masser
af varme uden at bruge megen energi på det.
Varmen forsvinder ikke ud, når der ventileres.
Da de to luftstrømme (friskluft og udsugningsluft) er adskilte,
blandes de ikke med hinanden.
Til at genvinde varmen fra udsugningsluften findes der
forskellige teknikker:
- Krydsvarmevekslere
- Roterende varmevekslere
- Modstrømsvarmevekslere
De to luftstrømme passerer hinanden på hver sin side i varmeveksleren.
Varmen overføres fra den varme til den kolde side.
Ventilation betyder altid frisk opvarmet luft i hjemmet

En af vores samarbejdspartnere er Brink Climate Systems
Brink har en topmoderne Research & Development afdeling og et fuldautomatisk lager. Brink Climate Systems er en del af CENTROTEC
Sustainable AG. CENTROTEC er et børsnoteret selskab med kontorer i 50 lande. Omsætningen i 2010 var på over kr. 3,5 milliarder.
Brink er en anerkendt international specialist inden for klimaløsninger, der lever op til de mest energieffektive krav, f.eks. ”passivhuse”.
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Ventilation er nøglen til et sundt
hjem, hvor dine børn og resten
af familien kan trives.
God ventilation i dit hjem er med til at holde hjemmet fri for fugt
og skimmelsvamp samt andre luftbårne urenheder.
Skab bedre indeklima med ventilation
Det er vigtigt at slippe af med fugt, da den ellers kan danne grobund
for skimmelsvamp og husstøvmider, som kan give astma og allergi.
Astma og allergi er efterhånden et stigende problem – og en af de
væsentligste årsager er dårligt indeklima grundet mangel på
ventilation og for høj luftfugtighed.
Et af signalerne på, at luftfugtigheden er for høj i din villa, kan du se
på dine vinduer. Hvis du har en villa med termoruder, og der dannes
kondens på vinduerne, skal du sørge for at lufte ud – og sørge for
ventilation i dit hjem.
Den optimale løsning i forhold til at skabe ventilation i dit hjem
er et ventilationsanlæg.
Få optimal ventilation med et rigtigt dimensioneret
ventilationsanlæg fra AIR2TRUST
Et ventilationsanlæg er en god og sikker løsning i forhold til at
skabe bedre indeklima og få skabt god ventilation i din bolig.
Et ventilationsanlæg er samtidigt relativt let at få installeret i din bolig.
Fordi luften filtreres effektivt fjernes pollen, støv og andre allergener,
før den sendes videre ind i dit hjem. Fugt reduceres, så
skimmelsvamp og husstøvmider ikke kan eksistere.

ENERGIKLASSE A TIL A+
1. januar 2016 trådte energimærkningsordningen for ventilationsanlæg i kraft. Det betyder, at alle ventilationsanlæg
nu oppebærer samme energimærkning, som du kender fra eks. husholdningsapparater.
Hos AIR2TRUST har samtlige ventilationsanlæg opnået energiklasse A eller A+.

Ring til os på telefon +45 8647 5252
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Sundt indeklima er ikke bare
en menneskeret, men også en
nødvendighed for dig og
dine omgivelser!
Når boliger i dag bliver bygget tættere og tættere for at spare på
energien, der ellers uhindret strømmer ud igennem utætheder i
klimaskærmen, medfører dette en konsekvens. En konsekvens, der kan
blive et ubehageligt bekendtskab for både dig selv og din bolig.
Vidste du?
- At mennesker befinder sig indendørs i gennemsnitlig 90% af sin
levetid – og gennem denne tid indtager langt større mængder luft
end andre næringskilder.
- At mennesker afgiver ca. 1,5 l væske i døgnet gennem hud og
udåndingsluft. Dette kan, ved manglende bortventilering, give
anledning til skimmel, råd og svamp i boligen, samt medføre
diverse sygdomme.
- At astma og allergi bliver stadig mere og mere udbredt, og at
manglende ventilering forværrer udviklingen.
- At dine omgivelser typisk er opbygget af fabriks-/procesfremstillede
produkter, hvor der i produktionen tilsættes additiver, hvilket giver
anledning til længerevarende ubehagelige og potentielt skadelige
afgasninger.
- At forhøjede CO2 niveauer fra vores respirationsluft kan forstyrre 		
vores koncentrationsniveau og velvære. Niveauerne kan
eksempelvis, i et 2-personers soverum uden ventilation, overstige 		
hvad man eksempelvis anvender som maksimal grænse
i danske skoler!
- At radon forøger risikoen for lungekræft? Og at rygere, der udsættes
for radon, har *25 x større risiko for lungekræft. Mekanisk ventilation
med både udsugning og indblæsning sænker koncentrationen af
radon i boligen.
*tal fra sundhedsstyrelsen

Boligen er i dag det sted, vi opholder os mest. Det er i boligen, at
kroppen restituerer til den kommende dag. Uden velfungerende
ventilation bliver restaurationen blot unødigt forlænget, eller
opnås måske slet ikke.

KUNDEN I CENTRUM – VI GØR VORES KUNDER KONKURRENCEDYGTIGE
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Det er tankevækkende, at der accepteres ”tungt”, forurenet og
sløvende luft i boligen, når det mere og mere bliver et minimumskrav
i hverdagen, at der er ren, frisk og filtreret luft på arbejdspladser,
samt at moderne biler er udstyret med aircondition med filtre.
Installation af et fornuftigt ventilationsanlæg er også en nødvendighed
i nye og energirenoverede boliger grundet den tætte klimaskærm, da de
to eneste muligheder for udskiftning af luften er ved enten åbne vinduer
eller ventilationsanlæg.

Fastsættelse af luftmængden
I det følgende angives en kort gennemgang i fastsættelsen af
den nødvendige dimensionsgivende luftmængde,
ud fra et tænkt eksempel:
Eksempel på opvarmet etageareal: 170 m²
Bemærk: inkluderer ydervægge = bygningens bruttoareal.
1 stk. køkken
2 stk. badeværelser
1 stk. bryggers

Åbne vinduer har tendens til at skabe trækgener i boligen, grundet kold
og ukontrolleret udeluft i størstedelen af året. Ydermere kan mangel på
ventilation forårsage vand i vinduerne.

Den maksimale luftmængde findes ved at sammenligne
følgende to udregninger:

Luftskifte i boligen
Ventilationsaggregatet er grundstenen i et moderne ventilationssystem.
Det er herfra, at luften bliver sat i bevægelse, her varmen bliver
genanvendt samt herfra, at luften bliver filtreret. Anlægget udgør
således ”hjertet” i hele installationen.
For at opnå den tilsigtede effekt for ventilering af boligen er der i
bygningsreglementet opstillet en række krav vedr. luftmængder og
energiforbrug, for at tilsikre at installationer optimeres i henhold til
energiforbruget. Kravene er specificeret i bygningsreglementets kapitel
6 og 8 for henholdsvis indeklima og installationer.
Krav til boligens grundluftskifte

Qmax = Maksimalt nødvendig luftmængde
Q1 = Nødvendig luftmængde i forhold til areal
Q2 = Nødvendig luftmængde i forhold til vådrum
⎧
⎨
⎩

- Boligen skal ventileres med minimum 0,3 l/s pr. m² opvarmet
etageareal, også svarende til 1,08 m³/t pr. m² opvarmet etageareal.
- Vådrummene skal minimum kunne ventileres med følgende
fastsatte luftmængder:
			

Køkken:

→ 72 m³/t
20 l/s		

			

Badeværelse:

			

→ 36 m³/t
Bryggers og særskilt toilet: 10 l/s		

→ 54 m³/t
15 l/s		
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For den i eksemplet angivne bolig bliver den dimensionerede
luftmængde således:
⎧

- Boligen skal udstyres med frisklufttilførsel i bygningens opholdsrum
og udsugning fra bygningens vådrum.

2

3

⎨
⎩

1

2

= 72

= 170
3

ℎ

2

∙ 1,08

∙ 1 + 54

3

ℎ

ℎ∙

3

2

∙ 2 + 36

≈ 184
3

ℎ

3

ℎ

∙ 1 = 216

3

ℎ

→ 216

3

ℎ

I denne bolig er det således antallet af vådrum, der bestemmer den
maksimalt nødvendige luftmængde, og skal således anvendes som
reference, når størrelsen på aggregatet skal udvælges.
Det bemærkes at luftskiftet i boligen fra eksemplet må ventileres
med ned til 184 m³/t under forudsætning af, at der anvendes en
behovsstyret løsning såsom fugtstyring mm.
Anlægget skal blot kunne ventilere med den dimensionsgivende
luftmængde fra eksemplet, når behovet er tilstede.

- Boligen kan ventileres behovsstyret under forudsætning af,
at det samlede luftskifte ikke bliver lavere end 0,3 l/s pr. m²
opvarmet etageareal.

SUNDT INDEKLIMA
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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Ventilationsanlæggets energiforbrug
og varmegenvindingsevne
Ventilationsanlægget udvælges, foruden den maksimalt nødvendige
luftmængde, også ud fra det anviste maksimale strømforbrug samt
varmegenvindingsevne. Bygningsreglementet dikterer i dag et
maksimalt strømforbrug på 1000 J/m³ og en tør temperaturvirkningsgrad på 80%.
Grænserne for energiforbruget bliver gradvist strammet efterhånden
som teknologierne tillader det, og i bygningsreglementet for 2020
sænkes bl.a. kravet til strømforbruget til 800 J/m³.
Dette betyder, at der er krav for hvor meget energi, der må bruges på at
transportere luften fra indtaget frem til aggregatet, gennem varmeveksleren, videre til rummene, og hele vejen retur gennem
udsugningsventilerne via aggregatet frem til afkastet.
At transportere luften over disse afstande, giver modstand i systemet,
der skal overvindes. Denne modstand opgøres i enheden Pa. For et
veldimensioneret villasystem til 216 m³/t, vil dette ofte kunne klares for
ca. 80-100 Pa ved overholdelse af kravet på 1000 J/m³.
Et lavere krav til strømforbruget, også kaldet en SEL-værdi, vil medføre
et krav om mindre tryktab i systemerne, hvilket betyder større kanaler,
større aggregater eller mere energieffektiv teknologi. Bygningsreglementets 2020 krav om en SEL-værdi på 800 J/m³ er i dag allerede en
mulighed – dog oftest ved lavere tryk til rådighed end i BR 2015.
Varmegenvindingskravet på 80% er den mængde energi der kan
overføres direkte fra udsugningsluften over til den ofte koldere
indblæsningsluft. Ved sammenligning af aggregater skal genvindingsgraden for de enkelte aggregater sammenlignes ud fra en tør tilstand.
Anlæg, der typisk kan overholde dette, er ofte udstyret med modstrømsvekslere eller rotorvekslere. Varmepumper er også en
mulighed, men skal i stedet overholde COP værdier specificeret
i bygningsreglementet.
Balancering af ventilationssystemet
Boligen bør som hovedregel ventileres balanceret, hvilket betyder, at
samme luftmængder bliver indblæst og udsuget fra boligen. Imidlertid
kan et lille undertryk på op til 5% være at foretrække, for at mindske
den eventuelle risiko for at varm, fugtig indeluft kan trække ud i
klimaskærmen, og give anledning til utilsigtet kondensdannelse.

KUNDEN I CENTRUM – VI GØR VORES KUNDER KONKURRENCEDYGTIGE
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Udsugnings-luftmængderne fordeles i boligen ud fra de anførte
minimumsluftmængder iht. bygningsreglementet.
Hvis bygningen arealmæssigt giver anledning til større luftmængder end
vådrummene, kan luftmængderne i vådrummene eksempelvis øges pr.
ventil, eller der kan indsættes ekstra udsugningsventiler i andre rum,
hvor det giver mening. Eksempelvis i depotrum eller rum, hvor der kan
samles meget utilsigtet varme eller fugt.
Dog anbefales det ikke at suge ved brændeovne, da undertryk vil kunne
give anledning til spredning af skadelige partikler, samt forstyrre brugen
af brændeovnen.
Indblæsningen fordeles i bygningens opholdsrum, og kan med fordel
fordeles ud fra antal af m² pr. rum. Der bør dog sikres en tilstrækkelig
ventilering af værelser, der arealmæssigt er små, samt tages højde for
antallet af brugere af værelset.
Et soveværelse kræver pga. antallet af personer typisk mere frisk luft
end børneværelser, for at sikre de bedste forhold hvad angår fugt
og CO2 niveauer.

Montering
I takt med øgede krav til energieffektiviteten af ventilationsanlæg,
vil ventilationsanlæg typisk til at kræve plads. Dette skyldes, at den
samlede modstand i ventilationssystemet afhænger af, hvor snævre
forhold luften skal transporteres rundt i.
Husk derfor altid, at ventilationssystemer ofte er mere pladskrævende
end eksempelvis traditionelle El- og VVS-installationer.
Der skal således sikres tilstrækkelig plads til både aggregat,
lyddæmpere, kanalsæt samt isolering af kanalsættet! Foruden plads
til de enkelte komponenter, skal der sikres den fornødne plads til
service af ventilationssystemet.
Herunder skal der være plads til udtræk og udskiftning af filtre og
varmegenvindingsveksler, samt mulighed for indvendig rengøring
af kabinet og ventilator-skovlhjul.
Endvidere skal der være tilgangsmulighed til ventilationsanlæggets
printplade og automatik.

SUNDT INDEKLIMA
Ring til os på telefon +45 8647 5252

9

BOLIGVENTILATION
Air2trust

Installationsmæssige forhold
Vibrationsdæmpning
Grundet roterende dele i et ventilationsanlæg skal systemet sikres mod
overførsler af vibrationer til konstruktionen, hvoraf følgende muligheder
bør anvendes i samspil:
- Loftmonteret aggregat: Vibrationsdæmpende underlag/fundament
for aggregat, opdelt som følgende:
		
- Øverst: Betonflise eller andet tungt materiale,
			 der er svært at sætte i bevægelse.
		
- Imellem: Trykfast isolering, minimum 50 mm.
		
- Nederst: Krydsfinér eller lignende fastgjort til spærfod.
- Vægmonteret aggregat: Vibrationsdæmpende vægbeslag
		
- Ophænges på egnede tunge vægge
			 – f.eks. murstensvægge.
- Vibrationsdæmpede flexforbindelser ved kanaltilslutninger.
Kondensafløb
Anlæg med pladevekslere og varmepumper udskiller kondens, hvilket
effektivt bør føres til afløb. Der anbefales følgende fremgangsmåde:
- Anlæg opsættes i ”vater” og afløb føres med et faldminimum
på 10 mm/m.
- Afløb udføres altid med vandlås, da kondensvand ellers typisk ikke
vil kunne løbe ud (anlæg suger utilsigtet luft gennem afløbsstuds).
Vandlåsen sikrer endvidere mod lugtgener fra kloaksystemet.
- Kondensafløbet skal frostsikres med isolering eller beskyttes
med varmekabel.
Lyddæmpere
Anlægget transporterer luft via implementerede elmotorer og
ventilatorhjul, der sammen med lufthastigheder i sig selv afgiver
generende støj til ventilationssystemet. Følgende støjmæssige
foranstaltninger anbefales:
- Indblæsning og udsugning skal støjdæmpes med kanalmonterede
lyddæmpere i anbefalede længder: 900/1200 mm.
– afhængig af systemets karakteristika.
- Indtag og afkast anbefales lyddæmpet ud fra vurderinger af
placeringen af indtag og afkast, nærhed til naboer, terrasser mm.
- Talestøj eller overgangsstøj mellem rum bør dæmpes f.eks. med
fleksible lyddæmpere, og anbefales som minimum til soverum.

Indtag og afkast
Ventilationsanlæggets udveksling med omgivelserne foregår via
indtaget og afkastet. På grund af forskellen i den luftmæssige kvalitet
imellem de to luftstrømme, skal indtag og afkast udføres således, at
luftstrømmene ikke kortslutter. Der anbefales følgende retningslinjer for
installationen af indtag og afkast:
- 3 meter indbyrdes afstand mellem indtag og afkast, hvis der
anvendes hætter med horisontal afgang til begge formål.
Anvendes horisontal indtagshætte og vertikal afkasthætte kan
disse placeres tættere.
- Der kan anvendes riste i stedet for hætter. Som hovedregel bør riste
altid vælges i mindst en dimension større end kanaltilslutningen, for
at undgå for store tryktab. Endvidere bør indtagsristen ikke have en
gennemstrømshastighed over 2 m/s, for at undgå vandindtrængen.
- Indtag placeres bedst mod nord eller øst, for at undgå for meget
varmebelastning og direkte vindpåvirkning. Evt. kortslutning skal
også vurderes ud fra den lokalt mest typiske vindretning, således
at afkastluften ikke føres over i indtaget med vinden.
- Indtag udført som taghætte bør placeres et stykke over tagflader,
for at undgå varmepåvirkning fra taget på en solbeskinnet,
varm sommerdag.
- Taghætter skal vælges ud fra tagtype- og hældning.
Isolering
Ventilationsanlægget transporterer, i hver af de fire kanaltilslutninger,
luft med forskellige temperaturer. Systemet skal derfor sikres mod
både unødigt varmetab samt kondensdannelse. Der anbefales derfor
følgende fremgangsmåde:
- Indtaget isoleres mod kondens med mindst 30 mm. isolering.
Typisk problematik er udvendig kondens.
- Afkastet isoleres mod kondens med mindst 30 mm. isolering.
Typisk problematik er indvendig kondens.
- Indblæsning og udsugning isoleres typisk kun ved fremførsel i kolde
tagrum eller rum, hvor der ellers er forskel på medietemperatur og
den omgivende temperatur. Isoleringen er af hensyn til varmetab,
og skal udføres med minimum 50 mm., dog anbefales 100 mm.
Indregulering
Ventilationsanlægget skal indreguleres for at tilvejebringe de iht.
bygningsreglementet anførte ventilationskrav pr. rum. Endvidere tjener
indreguleringen det formål, at tilvejebringe den korrekte funktion af
ventilationssystemet, ved det mindst mulige energiforbrug
samt støjniveau.

KUNDEN I CENTRUM – VI GØR VORES KUNDER KONKURRENCEDYGTIGE
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Anlægget skal indreguleres efter modstanden i henholdsvis systemets
tillufts- og fralufts-system.
Med fordel kan der eventuelt etableres et lille undertryk i bygningen, for
modvirkning af evt. utilsigtede kondenseringsproblemer ved utætheder i
bygningens klimaskærm.

Ventilationsaggregatet er grundstenen i et moderne ventilationssystem. Det er herfra, at luften
bliver sat i bevægelse, her varmen bliver genanvendt samt herfra, at luften bliver filtreret.
Anlægget udgør således ”hjertet” i hele installationen.

Følgende fremgangsprincip kan anvendes:
- Alle ventiler åbnes til udgangsposition – typisk ”0-position”.
- Anlæggets hovedluftmængder indstilles direkte via anlæggets
automatik, og sammenholdes med kontrolmålinger i et
repræsentativt kanalstykke, gerne 6 x diameteren i
strømningsretningen fra en modstand.
- Alle kontrolventiler eftermåles – hvorefter den ventil, der giver
mindst luft i forhold til det projekterede, er referenceventilen, og skal
bibeholdes i samme fysiske position for at opnå den mest
energirigtige indregulering. Alle andre ventiler justeres systematisk
indbyrdes, indtil den korrekte fordeling af m³/t er opnået.
- Hovedluftmængderne på anlægget efterkontrolleres og finjusteres
om nødvendigt.
- En systematisk og symmetrisk opbygning af kanalsystemet vil være
med til at udligne forskellen i indstillingen af kontrolventilerne
indbyrdes. En sådan opbygning er bestemt at anbefale, hvis det
er fysisk muligt.

SUNDT INDEKLIMA
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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BOLIGVENTILATION
Air2trust

Hvorfor vælge et ventilationssystem fra AIR2TRUST?
Patenteret Constant Flow Technology
Hvad betyder vores patenterede løsning
Konstant Luftmængde Regulering (Constant Flow Technology)
- konstant luftmængderegulering er altafgørende for, at du kan
stole på virkningsgraden og luftmængden i dit ventilationsanlæg.
Konstant luftmængderegulering betyder, at vores aggregat ikke er
påvirket af eksterne ændringer som nævnt i nedenstående.
HVIS aggregatet ikke har konstant luftmængderegulering,
betyder det, at ventilationsanlægget kun leverer den lovede virkningsgrad
og luftmængde på det specifikke indreguleringstidspunkt.
Det betyder også, at der ikke må være mennesker, der bevæger sig,
ligesom der heller ikke må være åbne eller lukkede vinduer.
Derudover SKAL filtrene i anlægget forblive 100% rene.
Ændring af vind eller temperaturforhold vil også påvirke virkningsgraden
og luftmængden.
Konstant luftmængderegulering betyder, at ventilatorerne i aggregatet
automatisk regulerer luftmængden ift. alle eksterne påvirkninger.
Derfor kan du stole på virkningsgraden og luftmængden
i vores ventilationsanlæg.
Vi leverer i henhold til det DANSKE bygningsreglement
3 niveauer af energikrav:
Byggeri 2010 (minimumskravene)
Lavenergiklasse 2015
Bygningsklasse 2020

- Energi-effektivt (økonomi)
- Op til 5 års garanti (pga. kvalitet)
- Patenterede løsninger (Constant Flow Technology)
- Professionel rådgivning og dimensionering (optimal løsning)

KUNDEN I CENTRUM – VI GØR VORES KUNDER KONKURRENCEDYGTIGE
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BOLIGVENTILATION

Air2trust

MODEL

AIR70

SKY300

EXCELLENT300

EXCELLENT400

Installation

Væg

Væg/nedforsænket loft

Væg

Væg

Energiklasse

A

A (A+ muligt)

A (A+ muligt)

A (A+ muligt)

Luftmængde m3/t

55/25*

216

216

300

70

107

97

Eksternt tryktab (Pa)
Ventilationstrin

5

4

4

4

Boligstørrelse (max. m2)

51/23* (enkeltrum)

200

200

278

Behovsstyring

+ (PLUS)

+

+

+

B x H x D (mm)

398 x 398 x 750

1185 x 644 x 310

675 x 765 x 564

675 x 765 x 564

Vægt (kg)

12 (13,5)

37

38

38

Kanaltilslutning (mm)

Ø250

Ø150/Ø160

Ø150/Ø160

Ø180

Varmeveksler

Plastrør

Plast-modstrøm

Plast-modstrøm

Plast-modstrøm

Filter indb./udsug.

G4

G4

G3

G3

F7 filter (pollen)

+

+

+

+

PHI certifikat

–

√

√

√

Testet iht. EN308 (tør)

√

√

√

√

Automatisk bypass

√

√

√

√

Kontrolpanel

√ - intg.

√

+ (√ - intg.)

+ (√ - intg.)

Konstant flow – trykstyret

–

√

√

√

Forvarmeflade

√

+

√

√

Is-detektering

–

√

√

√

Frostbeskyttelse

√

√

√

√

Ugeprogram

+

√

√

√

Natsænkning

√ (bypass)

√ (bypass)

√ (bypass)

√ (bypass)

Feriefunktion

√ (15 m /t)

√

√

√

3

Filteralarm

√

√

√

√

Tilslutning af brand/røgalarm

√ (PLUS)

√

√

√

Modbus

√ (PLUS)

√

√

√

Højre/venstre model

–

–

√

√

Eksternt kontrolpanel

–

√

√

√

Eftervarmeflade

–

√ (PLUS)

√ (PLUS)

√ (PLUS)

PC tool

+

+

+

+

RH sensor

+ (PLUS)

+

+

+

VOC føler

+ (PLUS)

+ (PLUS)

+ (PLUS)

+ (PLUS)

+ (PLUS)

+ (PLUS)

+ (PLUS)

+ (PLUS)

CO2 føler
* Ved 30,5 dB i 1 m afstand og 10 m Sabine
2

PRODUKTOVERSIGT FOR VENTILATIONSAGGREGATER
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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BOLIGVENTILATION
Air2trust

AIR70 er den ultimative enkeltrums aggregat-løsning,
der kombinerer alle egenskaber for varmegenvinding
i én kompaktenhed.
Det er det mest lydsvage enkeltrumsaggregat på markedet. Ingen
ventilationskanaler er påkrævet, hvilket gør AIR70 særligt egnet til ventilering
af rum, hvor mekanisk ventilation ellers ikke er en mulighed.
Aggregatet kan let installeres i ydervæggen, og dets egenskaber
gør det særligt egnet i forbindelse med renovering, bygningsændringer
eller kompakte nye egenskaber.
Fordele
- Markedets mest lydsvage enkeltrumsaggregat
- Fuldt forberedt for nye Europæiske standarder EN13141-8 2015
- 100% bypass
- Varmegenvinding på op til 92%
- Integreret forvarmeflade
- Mulighed for pollenfilter
- Energieffektiv ventilator med 2 drivhjul
- Udvidelsesmuligheder for fugt- og CO2 styring
- Hurtig, nem og enkel installation – et hul Ø250
- Op til 70 m² rum

Brink AIR70 - Performance Sheet
SEL Values J/m³ – Efficiency EN13141-8
Brink Air70 - SEL (J/m³)
1300

1200

Brink Home

1100

Brink Home gør det muligt at kontrollere og overvåge
ventilationssystemet fra hele verden ved hjælp af
en smart telefon, android og IOS, tablet eller pc.
Brink er en anerkendt international specialist inden
for klimaløsninger, der lever op til de mest
energieffektive krav f.eks. ”passivhuse”.

1000

900

800

700

600

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

m³/t

Efficiency Brink Air70 - EN13141-8
95

Luftmængde

70 m3/t

SEC

-34,31 kWh/(m .a)

Temperaturvirkningsgrad

79%

SEL

0,2 W/m3/t

Lyd til omgivelser

40 dB (A)

Mål (B x D x H)

398 x 398 x 750 – Ø250

Vægt

12 kg (13,5 kg med rist)

Forvarmeflade

El

Eftervarmeflade

Ikke muligt

94
93
92

2

91
90
89
88
87

Efficiency
(%)

86
Air70

85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
10

AIR70
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BOLIGVENTILATION

Air2trust

SKY300 anlægget er beregnet til lofts-, falskloftsog vægmontage.
Konstruktionen er robust med støjsvag drift. Idriftsætning og vedligeholdelse
er enkel og nem (Plug & Play). SKY300 anlægget er PHI certificeret
(Passiv House Institute), hvilket sikrer en høj termisk genvindingseffektivitet
(84%), der opretholdes gennem anlæggets unikke modstrømsveksler.
Anlægget indeholder den nyeste motorteknologi for dermed at opnå et
minimalt strømforbrug på at drive luften rundt i boligen.
Brink Home

Ventilatorerne i aggregatet er udstyret med Constant Flow Technology, hvilket sikrer
at anlægget altid giver den nødvendige luft – ikke kun efter idriftsættelse – men
også løbende ved tilsmudsning af filtre.

Brink Home gør det muligt at kontrollere og overvåge
ventilationssystemet fra hele verden ved hjælp af
en smart telefon, android og IOS, tablet eller pc.
Brink er en anerkendt international specialist inden
for klimaløsninger, der lever op til de mest
energieffektive krav f.eks. ”passivhuse”.

Anlægget har fuldt modulerende bypass, og er ud over standard-modellen
tilgængelig i en ”PLUS” softwarefunktion, hvor ekstra tilslutninger, såsom
CO2, fugt samt utallige programmerings-opsætninger, bliver tilgængelige.
Mulighed for Modbus-opkobling samt netværksstyring
– også via mobile enheder.

Brink Renovent SKY300 - Performance Sheet
SEL Values J/m³ – Efficiency EN13141-7 EN308

Fordele

Renovent Sky 300 (SEL-value)
100
95

- Anskaffelsespris
- Billig i drift
- Servicevenlig
- Effektivitet
- Op til 200 m² bolig
- Plug & Play
- Constant Flow Technology

90
85
80
75
70
65
60
p_st [Pa]

55
50

SEL: 1000 J/m3

45

SEL: 800 J/m3

40
35
30
25
20
15
10
5
0

50

60

70

80

90

100 110

120

130

140 150

160

170

180

190 200

210

220

230

240 250

260

270

280

290 300

Air flow [m³/t]

Meetrapport: 0775

Luftmængde (max)

300 m t

SEC

-36,99 kWh/(m2.a)

3/

Efficiency Brink Renovent SKY 300 (300m³/t) - EN13141-7 - EN308
97
96

Temperaturvirkningsgrad

84%

SEL

0,24 W/m /t

Lyd til omgivelser

44 dB (A)

Mål (B x D x H)

1185 x 644 x 310 - Ø150/Ø160

95
94

3

93
92
91

Efficiency
(%)

90
89

Sky 300

88
87

Vægt

37 kg

Forvarmeflade

El

84

Eftervarmeflade

El (Plus version)

82

86
85

83

81
50

100

150

m³/t

200

250

300

SKY300
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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BOLIGVENTILATION
Air2trust

EXCELLENT300 anlægget er beregnet til loftsog vægmontage og er velegnet til alle typer byggerier.
Konstruktionen er robust, med støjsvag drift og har en enkel og nem idriftsætning
og vedligeholdelse (Plug & Play).
EXCELLENT300 anlægget er PHI-certificeret (Passive House Institute), hvilket sikrer
en høj termisk genvindingseffektivitet (84%), der opretholdes gennem anlæggets
unikke modstrømsveksler. Anlægget indeholder den nyeste motorteknologi for
dermed at opnå et minimalt strømforbrug på at drive luften rundt i boligen.
Brink Home

Ventilatorerne i aggregatet er udstyret med Constant Flow Technology, hvilket sikrer
at anlægget altid giver den nødvendige luft – ikke kun efter idriftsættelse – men
også løbende ved tilsmudsning af filtre. Den integrerede intelligente forvarmeflade,
sikrer kontinuerlig drift af anlægget – også i kolde perioder – hvor afisning
normalt er nødvendigt. Forvarmefladen opererer med isdetektering og modulerer
effekten efter minimums niveau, for at sikre den konstante økonomiske
drift (patenteret system).

Brink Home gør det muligt at kontrollere og overvåge
ventilationssystemet fra hele verden ved hjælp af
en smart telefon, android og IOS, tablet eller pc.
Brink er en anerkendt international specialist inden
for klimaløsninger, der lever op til de mest
energieffektive krav f.eks. ”passivhuse”.

Aggregatet fås med flere forskellige tilslutningsmuligheder i top og bund,
hvilket er ideelt til f.eks. Boligflex-systemer med fordeler-bokse i gulv, eller etageadskillelsen. Anlægget har fuldt modulerende bypass, og er ud over standardmodellen tilgængelig i en ”PLUS” softwarefunktion, hvor ekstra tilslutninger såsom
CO2, fugt samt utallige programmeringsopsætninger bliver tilgængelige.

Brink Renovent Excellent300 - Performance Sheet
SEL Values J/m³ – Efficiency EN13141-7 EN308
Renovent Excellent 300 (SEL- value)
125
120
115
110
105

Mulighed for Modbus-opkobling samt netværksstyring – også via mobile enheder.

100
95
90
85

Fordele

80
75
p_st [Pa]

70

Anskaffelsespris – Billig i drift – Servicevenlig – Effektivitet
Op til 200 m² bolig – Plug & Play – Constant Flow Technology

65
60

SEL: 1000 J/m3

55

SEL: 800 J/m3

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Air flow [m³/t]

Meetrapport: 0775

Luftmængde (max)

300 m3/t

SEC

-74,52 kWh/(m2.a)

Temperaturvirkningsgrad

86%

SEL

0,21 W/m3/t

Lyd til omgivelser

44 dB (A)

Mål (B x D x H)

677 x 810 x 654 – Ø150/Ø160

Vægt

38 kg

Forvarmeflade

Standard integreret

Eftervarmeflade

El (Plus version)

Efficiency Brink Renovent Excellent 300 (300m³/t) - EN13141-7 - EN308
91

90

89

88

Efficiency
(%)

87

86

Excellent 300

85

84

83

82

81
50

EXCELLENT300
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BOLIGVENTILATION

Air2trust

EXCELLENT400 anlægget er beregnet til lofts- og
vægmontage og er velegnet til alle typer byggerier.
Konstruktionen er robust med støjsvag drift og har en enkel og nem idriftsætning
og vedligeholdelse (Plug & Play). EXCELLENT400 anlægget er PHI certificeret
(Passiv House Institute), hvilket sikrer en høj termisk genvindingseffektivitet (84%),
der opretholdes gennem anlæggets unikke modstrømsveksler.
Anlægget indeholder den nyeste motorteknologi for dermed at opnå et minimalt
strømforbrug på at drive luften rundt i boligen.
Brink Home

Ventilatorerne i aggregatet er udstyret med Constant Flow Technology, hvilket sikrer
at anlægget altid giver den nødvendige luft – ikke kun efter idriftsættelse – men også
løbende ved tilsmudsning af filtre. Den integrerede intelligente forvarmeflade, sikrer
kontinuerlig drift af anlægget – også i kolde perioder – hvor afisning normalt er
nødvendigt. Forvarmefladen opererer med isdetektering og modulerer effekten efter
minimums niveau for at sikre den konstante økonomiske drift (patenteret system).

Brink Home gør det muligt at kontrollere og overvåge
ventilationssystemet fra hele verden ved hjælp af
en smart telefon, android og IOS, tablet eller pc.
Brink er en anerkendt international specialist inden
for klimaløsninger, der lever op til de mest
energieffektive krav f.eks. ”passivhuse”.

Aggregatet fås med flere forskellige tilslutningsmuligheder i top og bund, hvilket
er ideelt til f.eks. boligflex systemer med fordeler-bokse i gulv eller i etageadskillelsen.
Anlægget har fuldt modulerende bypass, og er ud over standardmodellen tilgængelig
i en ”PLUS” softwarefunktion, hvor ekstra tilslutninger såsom CO2, fugt samt utallige
programmeringsopsætninger bliver tilgængelige.

Brink Renovent Excellent400 - Performance Sheet
SEL Values J/m³ – Efficiency EN13141-7 – EN308
Renovent Excellent 400 (SEL- value)
125
120

Mulighed for Modbus opkobling samt netværksstyring – også via mobile enheder.

115
110
105
100
95

Fordele

90
85
80
75
70
P_st [Pa]

Anskaffelsespris – Billig i drift – Servicevenlig – Effektivitet
Op til 277 m² bolig – Plug & Play – Constant Flow Technology

65
60

SEL: 1000 J/m3

55

SEL: 800 J/m3

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
Air flow [m³/t]

Meetrapport: 0775

Luftmængde (max)

400 m3/t

SEC

-36,26 kWh/(m2.a)

Efficiency Brink Renovent Excellent 400 (400m³/t) - EN13141-7 - EN308
97
96

Temperaturvirkningsgrad

85%

SEL

0,24 W/m /t

Lyd til omgivelser

48 dB (A)

Mål (B x D x H)

677 x 810 x 564 – Ø180

95
94

3

93
92
91

Efficiency
(%)

90
89

Excellent 400

88
87

Vægt

38 kg

Forvarmeflade

Standard integreret

Eftervarmeflade

El (Plus version)

86
85
84
83
82
81
50

100

150

200

m³/t

250

300

350

400

EXCELLENT400
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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Air2trust

Vore kunders tilfredshed er det vigtigste for os og vort samarbejde.
Hos AIR2TRUST har vi altid fokus på at møde vore kunders ønsker og behov. Derfor er vi som de eneste i Danmark leveringsdygtige
i det fulde produktprogram inden for ventilation, og vi er EUROVENT certificerede. Vi er naturligvis også CE, TÜV, RLT, CTP, ISO
samt passivhus certificeret.
Kontakt os nu – vi er klar til at hjælpe dig med dine projekter.

Et lille udvalg af referencer.
Vi er glade for samarbejdet med alle vores kunder – store som små. Vi er altid klar til at hjælpe eksisterende eller
potentielle kunder med deres projekter, og vi sætter en ære i at levere den bedste kvalitet til den rigtige pris.
Vores fokus er til enhver tid at have kunden i centrum.

Navitas

DNU (Skejby Sygehus)

Statsfængslet på Falster

Esbjerg Sygehus

Nordea

Panum (Mærsk bygningen)

GAPS (Slagelse)

Jyske Bank

Carlsberg byen

Psyken (Risskov)

Novo Nordisk

Grundfos

Moesgaard Museum

og mange flere ...

KUNDEN I CENTRUM – VI GØR VORES KUNDER KONKURRENCEDYGTIGE
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BOLIGVENTILATION

Air2trust

SPIRO-RØRSYSTEM er et system med fælles
hovedkanaler og afgreninger til hvert rum.
I kanalpakkerne er der inkluderet zone-lyddæmpere.
Fordele
- Ikke brandbart materiale
- Mindre tryktab
- Muligt at rense
- Mindst forbrug af meter rør

AIR2TRUST har cirkulære og rektangulære kanaler med optimale
tolerancer og højeste tæthedsklasser (D & C).
Fordele ved vores kanalsystemer
- Vi leverer kanalpakker dimensioneret til dit hus eller din lejlighed
- Cirkulære spiralfalsede rør og fittings i tæthedsklasse D
- Vi leverer med dobbelt gummilæbe i dimensionerne
fra Ø80 til Ø2000 mm.
- Vi producerer mere end 1 mio. spiro-rør pr. år

ROKAFLEX er en af vores vigtige samarbejdspartnere
De har i dag Europas mest moderne og automatiserede
produktionsanlæg. Virksomheden overholder altid de højeste
produktionsrelaterede kvalitetskrav.

AIR2TRUST projekterer og dimensionerer
dit ventilationsanlæg energioptimalt
og driftsikkert.

KANALPAKKER
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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BOLIGFLEX rørsystem installeres sammen med
et ventilationsaggregat og består også af
fordelerbokse, hvorfra der føres slanger ud til
udsugnings- og indblæsningsbokse i rummene
i boligen.
Boligflex kan installeres i loft, væg eller gulv.
De lette slanger kan bruges til selv de mest komplicerede
slangeføringer og føres der, hvor det f.eks. ikke er muligt med
traditionelle spiro-rør.
Fordele
- Pris
- Pladsbesparende system
- Let at håndtere og transportere
- Lav eller ingen lydoverførsel mellem rum
AIR2TRUST kan levere runde slanger til Boligflex systemet.
Der anvendes en manifold til både indblæsnings- og udsugningssystemet, hvor aggregatet forbindes til de to kanaltilslutninger med
faste rør, mens de fleksible slanger tilsluttes studsene på stålmanifolden. Manifolden leveres med et forskelligt antal tilslutningsstudse til slanger samt med kanaltilslutning midtpå – i venstre eller
højre side – så man er sikret en fleksibel montage.
Der trækkes slanger ud til alle rum, som skal ventileres.
Talestøjslyddæmpere er ikke nødvendige med Boligflex.
Ingen plastsystemer må anvendes i huse større end 300 m2
i henhold til brandkravene.

BOLIGFLEX rørsystem fås i dimensionerne:
Cirkulære Ø 75/63 mm.

BOLIGFLEX RØRSYSTEM
20

Find os på www.a2t.dk

BOLIGVENTILATION

Air2trust

Innovativt og simpelt luftdistribueringssystem der nemt installeres,
og bidrager til et tidssvarende, komfortabelt indeklima.

BOLIGFLEX+ rørsystemet.
På de næste sider kan du læse detaljeret om vores
BOLIGFLEX+ rørsystem og alle dets fordele.
Husk at du til enhver tid kan kontakte os
for at få gode råd og vejledning i at vælge
den rigtige løsning til dit projekt.

“

Innovativt og simpelt
luftdistribueringssystem

”

BOLIGFLEX+ RØRSYSTEM
Ring til os på telefon +45 8647 5252

21

BOLIGVENTILATION
Air2trust
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BOLIGVENTILATION

Air2trust

“

Vi er specialister i kanalsystemer
til boligventilation og har udviklet
luftfordelingssystemer, der hjælper
med at skabe og opretholde et
sundt og komfortabelt indeklima

”

Etablér et sundt og
behageligt indeklima
Idet nye bygninger bliver bedre isoleret og mere lufttætte,
skal der samtidig sikres nødvendig ventilation, for at
tilvejebringe og opretholde et sundt og behageligt indeklima.
Effektiviteten af et centralt mekanisk ventilationssystem,
med varmegenvinding, afhænger i stor grad af det system,
der distribuerer luften rundt i boligen. Kanalsystemet er
dermed blodårerne i moderne energieffektive bygninger.
Imidlertid vil et dårligt installeret luftfordelingssystem,
spilde unødig energi gennem tryktab og lækage, fordi
ventilationsanlægget skal arbejde hårdere for at opretholde
det nødvendige luftskifte. Dermed kan et højere
unødvendigt støjniveau også forekomme.
Vi hjælper dig med at vælge rigtigt første gang!

BOLIGFLEX+
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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Air2trust

BOLIGFLEX+ fordele
- Simpelt, innovativt design
- Alsidigt i brug
- Tæthedsklasse D
- Click-samlinger
- Revit
- BIM
- Online dimensioneringsmulighed

BOLIGFLEX+
24
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BOLIGVENTILATION

Air2trust

Et mere effektivt system
Det radiale flexrørssystem BOLIGFLEX+, differentierer sig fra de mere konventionelle hovedrørsystemer
med afgreninger, ved i stedet af fremføre rør mellem en fordelerboks og hvert opholds- eller vådrum.
Fordelerboksen er herfra forbundet til ventilationsaggregatet, direkte via hovedrør og hovedlyddæmpere.
- Systemets tryktab kan varieres kontrolleret - efter slangeantal og størrelse
- Direkte rørtræk giver færre mekaniske samlinger, og dermed mindre lækage og energispild
- Luftmængderne kan kontrolleres intelligent, via begrænsningsringe i fordelerboksen
- Talestøjsoverførsel imellem rum reduceres til et absolut minimum

ET MERE EFFEKTIVT SYSTEM
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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Tag fuld kontrol
BOLIGFLEX+ er udviklet til at fremme bygningsdesign, installationsmuligheder samt indregulering.

Perfekt til installation
i etagebyggeri
og enfamiliehuse

“

BOLIGFLEX+ er BIM integreret
og bliver kontinuerligt
opdateret og optimeret

”

BOLIGFLEX+
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Projektplanlægning
på højt plan
Alle BOLIGFLEX+ produkter er tilgængelig som Autodesk AutoCAD og
Autodesk Revit, hvilket muliggør en fuldt automatiseret og
BIM-forberedt projektplanlægning. Det genererer ikke kun en
nøjagtig materialeliste, men kan derudover være med til at
afdække potentielle installationsproblemer før den faktiske
installation på byggepladsen.

DESIGN
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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INDREGULERING

Et brugervenligt online
dimensioneringsprogram
BOLIGFLEX+ systemet kan designes via et online dimensioneringsprogram, hvilket bibringer detaljeret information omkring tryktab
samt en specificeret materialeliste. Foruden dette udregnes en
indreguleringsguide, ved brug af præmonterede begrænsningsringe
i fordelerboksen.
Begrænsningsringene er dermed en unik og essentiel del af
BOLIGFLEX+ systemet, der sikrer, at de rigtige luftmængder
når ud til de respektive rum i boligen.
BOLIGFLEX+ beregningsprogrammet beregner den nødvendige
tildannelse af begrænsningsringene. Beregningen kan nemt og hurtigt
ændres på byggepladsen, hvis den faktiske konstruktion varierer fra
det originale design.

“

Nem dimensionering
med et intuitivt værktøj

Ring til os på telefon +45 8647 5252

”
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BOLIGFLEX+
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INSTALLATION

Hurtig og nem installation
Rør på rulle er mere bekvem at udlægge, afkorte samt fremføre
mellem eventuelle forhindringer i fastlagte føringsveje. De mekaniske
samlinger, muliggør en hurtig, ren samt lufttæt samling, hvilket gør
BOLIGFLEX+ ideel til præfabrikerede løsninger.
Rør systemet kan nedlægges i gulve, ophænges under loft eller
monteres i vægge.
* Rør og fittings skal beskyttes mod
længerevarende UV eksponering.

“

Velegnet til nybyggeri
samt renoveringsformål

Ring til os på telefon +45 8647 5252

”
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Fleksibelt polyethylen yderrør
- For nem oplægning
- F or ubesværet passage af forhindringer

KUNDEN I CENTRUM – VI GØR VORES KUNDER KONKURRENCEDYGTIGE
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PRODUKTDETALJER

DN75/60 mm

100x50 mm
∆P (Tryktab)
[Pa]

Qv (Luftmængde)
[m³/t]

∆P (Tryktab)
[Pa]

Qv (Luftmængde)
[m³/t]

10

1,0

1,0

10

1,0

1,0

1,0

20

1,2

1,0

20

1,6

1,0

1,0

30

2,8

1,2

30

2,9

1,0

1,2

40

5,2

2,3

40

4,7

1,2

2,2

50

8,2

3,6

50

6,7

1,8

3,4

60

12,0

5,2

60

9,1

2,6

4,8

Radius [mm]

0

150

Radius [mm]

0

0,32

Zeta

Zeta

DN90/76 mm

150

200

0,15

0,27

140x50 mm
∆P (Tryktab)
[Pa]

Qv (Luftmængde)
[m³/t]

∆P (Tryktab)
[Pa]

Qv (Luftmængde)
[m³/t]

10

1,0

1,0

10

1,0

1,0

1,0

20

1,0

1,0

20

1,0

1,0

1,0

30

1,0

1,0

30

1,0

1,0

1,8

40

1,7

1,0

40

1,6

1,2

3,1

50

2,6

1,3

50

2,3

1,9

4,9

60

3,8

1,9

60

3,2

2,7

7,1

Radius [mm]

0

150

Radius [mm]

0

0,23

Zeta

Zeta

150

200

0,33

0,86

130x60 mm
∆P (Tryktab)
[Pa]

Qv (Luftmængde)
[m³/t]
10

1,0

1,0

1,0

20

1,0

1,0

1,0

30

1,0

1,9

1,0

40

1,5

3,4

1,3

50

2,1

5,3

2,0

60

2,9

7,6

2,9

Radius [mm]

0

Zeta

200

400

1,33

0,51

Flere detaljer er tilgængelige i separate datablade

Ring til os på telefon +45 8647 5252
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1

90° bøjninger samt adapter,
for cirkulære og semi-cirkulære rør

2

Click-ring samt pakninger

3

Begrænsningsring

4

Ventil og gulv/væg bokse

5

Ventiler og riste

6

Fordelerbokse

FITTINGS & TILBEHØR
34

Find os på www.a2t.dk

BOLIGVENTILATION

Air2trust

Vi tilbyder det komplette program
Selvom det ikke er en del af BOLIGFLEX+ kanalsystemet,
udgør forsyningskanalerne ligeledes en essentiel del af
det totale ventilationssystem.
Almindelige rør eller præisolerede rør, anvendes derved som
forbindelsesled mellem aggregat og fordelerboksene.
Almindelige rør skal ofte som minimum kondensisoleres,
for at modvirke dannelsen af enten indvendig eller
udvendig kondensation, under den almindelige
drift af systemet.
Mellem aggregat og distributionsboks
placeres tilsvarende en hovedlyddæmper,
for at minimere støjoverførsel fra
aggregatet til boligens forskellige rum.
Forsyningsrørene er tilgængelige i et
vidtrækkende størrelsesinterval og yderst
nemme at samle. Et bredt udvalg af
tilbehørskomponenter, som bl.a. ydervægsriste,
taghætter og lufttætte membraner,
gør programmet komplet.

Egenskaber og fordele
- Lavt tryktab - på grund af glat, indvendig overflade
- Tilgængelig i flere forskellige længder og størrelser
- Mekaniske samlinger i høj tæthedsklasse
- Tæthedsklasse C og D
- Lette at adskille for rensning

FORSYNINGSKANALER
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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Fordelerbokse
Fordelingsboksene er en af nøglekomponenterne i BOLIGFLEX+ systemet.
Boksene tilslutter aggregatet med samtlige ventiler og riste i bygningens forskellige
opholds- og vådrum. Inde i boksene forefindes en unik reguleringsmulighed,
idet der kan monteres begrænsningsringe i hver flexrørstilslutning.
Den nødvendige fordelingsboks, for et givent projekt, afhænger af den totalt krævede
luftvolumen, antallet af tilsluttede rum, samt den ønskede performance af
det færdige system.
Det online dimensioneringsprogram, er en stor hjælp til at afdække det aktuelle behov,
for fuldkomment design af et komplet system.

Fordelingsbokse i INLINE-serien
INLINE-serien af fordelingsbokse er at betragte som et byggeklodssystem, karakteriseret ved funktionelle, adskillelige, skalerbare, samt
genanvendelige moduler, hvilket komplimenterer den konstant
skiftende byggetrend. Systemet består af en række basis
produktkonfigurationer, udvidelsesmoduler og adapterer der derved kan
tilpasses til en given funktion, for opnåelse af et komplet system.
Installationen kan således skræddersyes til de givne installationsforhold,
hvorved overdimensionerede løsninger undgås. Seriens kompakte
dimensioner, gør den ideel til anvendelse i renoveringsmæssige
henseender. Installationen kræver ikke ekstra montage beslag
eller lignende, men kan ophænges af en enkelt person
i både vægge, gulve samt lofter.

BOLIGFLEX+
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“

Fordelerbokse
er ideelle til
de skiftende
byggetrends

”

BOLIGVENTILATION

Air2trust

INLINE 08 fordelerboks
INLINE 08 fordelerboksen leveres som standard med 8 flexrørstilslutninger, med to tilslutninger på hver side.
Forsyningskanalen kan tilsluttes lodret via multiadapter i dimensionerne 100/125 mm og 125/150/160 og 180 mm.

INLINE 08 med 100/125 mm
multiadapter

INLINE 08 med 125/150/160/180 mm
multiadapter

INLINE 06 fordelerboks
INLINE 06 fordelerboksen leveres som standard med 6 flexrørstilslutninger, samt en oval sideforbindelse, der kan bruges til inspektion, rengøring, ændring af
begrænsningsindstillingerne eller for tilslutning af forsyningskanal. Forsyningskanalen kan også monteres lodret, for derved at opnå flere installationsmuligheder.

INLINE 06 med 100 mm
adapter

INLINE 06 med 125 mm
adapter

INLINE 06 med 100/125 mm
multiadapter

INLINE 06 med 125/150/160/180 mm
multiadapter

FORDELERBOKSE
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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Horisontale og vertikale udvidelser
En stor fordel ved INLINE-serien, er de foranliggende muligheder for at forbinde flere bokse.
Både INLINE 06 og INLINE 08 kan udvides vertikalt og opnå en konfiguration med eksempelvis
12 flexrørstilslutninger for INLINE 06, mens INLINE 08 har mulighed for 16 flexrørstilslutninger.
Den ovale sideforbindelse på INLINE 06 gør det endvidere muligt at forbinde to INLINE 06 bokse,
for horisontal udvidelse til 12 flexrørstilslutninger. Dette gør INLINE-serien til en meget skalérbar løsning.

INLINE 06

INLINE 06 - horisontal udvidelse

INLINE 06

INLINE 06 - vertikal udvidelse

INLINE 08

INLINE 08 - vertikal udvidelse

BOLIGFLEX+
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STANDARD-serien
- den universale fordelerboks

STANDARD 08

STANDARD-seriens fordelerbokse, er universale „one size fits all“
løsninger, til mange installationsformål, og tilgængelig i
tre forskellige faste konfigurationer.
STANDARD 08 boksen kommer med 8 flexrørstilslutninger, mens
STANDARD 16 kommer med 16 stk. og STANDARD 24 med 24 stk.
Dette giver maksimal installationsfrihed for tilgang til boksen.
Tilslutningskanalen tilsluttes via multiadapter, der muliggør
tilslutning af kanaldimensionerne: 125, 150, 160 og 180 mm.
Tilslutningen kan foretages vertikalt eller horisontalt.

STANDARD 16

STANDARD-serien har mulighed for implementering af ekstra
lydabsorberende materiale i boksen, for at afhjælpe videreførslen
af aggregatstøj eller talestøjoverførsel imellem rum.
Boksens fysiske størrelse er med til at sænke tryktabet,
eller modsat muliggøre større ventilationsrater.
Installationen kræver ikke ekstra montage beslag eller lignende,
men kan ophænges af en enkelt person i både vægge, gulve samt lofter.

STANDARD 24

“

Vi hjælper dig
til at finde den
optimale løsning

”
STANDARD 24
- vertikal tilsluttet

HORISONTALE OG VERTIKALE UDVIDELSER
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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Tag skridtet videre med BOLIGFLEX+
BOLIGFLEX+ er blevet tildelt branchens første TÜV SÜD kvalitetsmærke;
TAK-01-2013, for ikke-metalliske kanalsystemer, og er det eneste system
på markedet, der bibringer et så varieret rørprogram, for at skabe
det komplette ventilationssystem.
Materialer
BOLIGFLEX+ systemet er fremstillet af Polyethylen (PE), som bibringer
kanalsystemet sin karakteristiske bevægelighed. Tilbehør, såsom ventilbokse,
bøjninger og muffer er fremstillet af PP for at opnå systemets robuste
egenskaber. 2-komponent tætningsringene for det semicirkulære kanalsystem,
inkluderer brugen af TPE, for at opnå den ønskede fleksibilitet og tæthed.
Systemerne kan leveres med anti-statiske og anti-bakterielle egenskaber.
Alle BOLIGFLEX+ komponenterne er fremstillet af rene råmaterialer, for at
modvirke eventuel utilsigtet afgasning til rumluften.
Uovertruffen kvalitet
Ekstraordinære bestræbelser, har dannet rammen for det høje kvalitetsniveau
i produktionen af BOLIGFLEX+, som deraf også har dannet grundlaget for dets
høje ydelsesniveau. Flexrørene er produceret med et meget glat inderrør, der holder
tryktab på et absolut minimum, og dermed et ydelsesmæssigt, højeffektivt niveau.
Derudover er produkterne tilblevet i tæt samarbejde med flere anerkendte
laboratorier og interessenter, af hvem produkterne er uafhængigt afprøvet,
kvalificeret og certificeret.

BOLIGFLEX+
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MATERIALER OG KVALITET
Ring til os på telefon +45 8647 5252

41

BOLIGVENTILATION
Air2trust

BOLIGFLEX+ ER TÜV SÜD CERTIFICERET
Følgende er inkluderet i TÜV SÜD kvalitetsmærke TAK-01-2013 for ikke-metalliske kanalsystemer:

Arbejdsområde - Tryk 1

- 500 Pa til + 500 Pa

Slangestyrke

Testet i henhold til ISO9969

Tæthedsklasse

DN75, DN90, 100x50 og 130x60
Tæthedsklasse D, BOLIGFLEX+ flexslanger, fittings,
fordelerbokse samt tilbehør, er testet ved systemtryk:
+ 2000 Pa / - 2000 Pa
140x50
Tæthedsklasse C, BOLIGFLEX+ flexslanger, fittings,
fordelerbokse samt tilbehør, er testet ved systemtryk:
+ 2000 Pa / - 2000 Pa

Arbejdsområde - Temperatur

- 20 °C til + 60 °C

Brandegenskaber 2

Klasse E
(iht. European Standard EN 13501-1)

Modstandsevne for eksterne belastninger

Alle kanaler må tildækkes med maksimalt
200 mm beton

DN75 og DN90
Radius: 150 mm
Bøjningsradius 3

100x50 og 140x50
Radius: 150 mm (vertikalt) og 200 mm (horisontalt)
130x60
Radius: 200 mm (vertikalt) og 400 mm (horisontalt)

KUNDEN I CENTRUM – VI GØR VORES KUNDER KONKURRENCEDYGTIGE
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Styrke af mekanisk samling

Kan modstå træk fra egenvægten af 10 m slange

Fleksibilitet 4

Bøjelig uden brug af værktøj
og uden kanalskader til følge

Ophæng

Ophæng pr. lbm anbefales

Mikrobiel modstandsevne 5

99,9% af bakterierne døde under test
med typiske bakterier

Sundhedskompabilitet 5

Der afgives ingen skadelige afgasninger
fra produktet

Antistatisk funktion

Overflademodstand er < 1012 Ohm

Vedligeholdelse

Ingen skader ved rengøring i henhold til
foreskrevne metoder

BOLIGFLEX+ er funktionsdygtigt under højere tryk afhængigt af installationen
Testet af EFECTIS i Holland
3
Tekniske datablade med flere detaljer er tilgængelig efter anmodning
4
For installation i kolde omgivelser, anbefales det indledningsvis
at opvarme slangen med varmt luft
5
Testet af ISEGA
1
2
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Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Al tekst i dette katalog er oversat fra
producentens originale tekniske dokumentation. Det vil derfor altid være den til enhver
tid opdaterede originale tekniske dokumentation fra producenterne, der er gældende.
Dette katalog er således retningsgivende og uden juridisk ansvar for AIR2TRUST.
* Der tages forbehold for trykfejl.
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