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PROFILBROCHURE
Kunden i centrum

AIR2TRUST har store tekniske kompetencer via højt uddannede medarbejdere
kombineret med stor erfaring i ventilationsbranchen.
AIR2TRUST er det optimale valg, når du ønsker en totalløsning
til konkurrencedygtige priser.

“

Produkter af
højeste kvalitet til
konkurrencedygtige
priser – altid med
kunden i centrum

Vi leverer holdbare løsninger til både små og store virksomheder,
og har leveret produkter til nogle af de største og mest teknisk
krævende projekter i Danmark. Det kan vi, fordi vi sætter de rigtige
mennesker på, til at finde frem til de bedste løsninger for vores kunder,
naturligvis i forhold til deres ønsker og behov.
Vores værdier bygger på et fornuftigt samarbejde, hvor kunden
altid er i centrum. Vi er ikke tilfredse, før du er!

”

Aggregater

Automatik

Boligaggregater til

Boligventilation

Brandsikring/automatik

Comfort

Lufttæpper

Storkøkken/emhætter

Ventilatorer

villa- og etageejendomme

Filter

Kanalsystemer

Luftmængderegulering

AIR2TRUST ejes 50% af ROKAFLEX GmbH,
50% ejes af Kent Bøje (Adm. direktør i AIR2TRUST)
AO og AIR2TRUST er strategiske samarbejdspartnere – AO sælger alle
AIR2TRUST’s produkter og lagerfører vores kanalsystemer.

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

KUNDEN I CENTRUM – VI GØR VORES KUNDER KONKURRENCEDYGTIGE
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PROFILBROCHURE

Kunden i centrum

Kontakt os allerede i dag for at høre mere om,
hvad vi kan gøre for dig.

Kent Bøje

Jeanette Kjæhr Rasmussen

Kristian Møller

Tobias Jønsson

Adm. direktør / CEO / indehaver
kbj@a2t.dk +45 4062 6904

Salgsingeniør
jkr@a2t.dk +45 3035 9236

Produkt- & prischef
krm@a2t.dk +45 2253 0089

Ordre- & tilbudschef
tj@a2t.dk +45 2232 8392

Susanne Dam

Bjarne S. Andersen

Deniz Gültekin

Niels Ulrich

Intern sælger
sda@a2t.dk +45 8647 5252

Teknisk salgsingeniør
bsa@a2t.dk +45 8647 5252

Teknisk salgsingeniør
dg@a2t.dk +45 8647 5252

Økonomichef
nul@a2t.dk +45 5117 0030

“

Vi er klar til at
hjælpe dig med
dine projekter

”

MEDARBEJDERE HOS AIR2TRUST
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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PROFILBROCHURE
Kunden i centrum

AIR2TRUST har et stort netværk af kompetente samarbejdspartnere og
pålidelige leverandører og det gør os yderst konkurrencedygtige.
Vores partnere er alle førende inden for deres specifikke produktområde – det gør AIR2TRUST til en
meget konkurrencedygtig TOTALLEVERANDØR. Med lokationer i Danmark, Tyskland, Holland, Schweitz,
Kroatien, Litauen og Polen har vi en af Europas største produktioner og lagerfaciliteter.
AIR2TRUST samt vores strategiske samarbejdspartnere har mere end 3.600 medarbejdere
– og over 100.000 m² lager/produktion i Europa.
Vi er lykkedes med at sælge TOTALLEVERANCER til flere af de største og mest teknisk krævende
projekter i Danmark.

Samarbejdspartnere

AO og AIR2TRUST er strategiske samarbejdspartnere
AO sælger alle AIR2TRUST’s produkter og lagerfører vores kanalsystemer.
AO tilbyder forskellige leveringsformer tilpasset dine behov for bestillingstidspunkt, leveringstidspunkt og pris.
Læs mere om de forskellige muligheder her:
Levering til AO-butik - gratis. Få alle dine varer leveret gratis til én af
AO’s butikker, så de ligger klar til afhentning, når butikken åbner. Hvis du
foretrækker altid at få leveret dine varer til din lokale butik, kan du med fordel
gå ind på ”Min profil” og vælge ”Levering til AO butik” som din foretrukne
leveringsmetode. Derved sikrer du, at der ikke kommer uforudsete leveringsomkostninger på dine ordrer, og at ordrerne er klar til afhentning, når butikken
åbner. I udvalgte butikker er det endda muligt at vælge ”AO Collect”
og afhente dine varer allerede inden butikken åbner.
PostNord. Få varer leveret med PostNord pakkepost til 19 kr. med dag-til-dag
levering. Vær opmærksom på, at der er deadline kl. 15, samt der kan være
særlige varer, der ikke er egnet til denne leveringsform.
Daglevering. Skal du ikke bruge varerne straks fra morgenstunden, men
kan vente med at få dem leveret i løbet af dagen, så er daglevering et godt
alternativ. Levering foregår mellem 8:00 - 15.00. Daglevering er billigere end
Natlevering, men til gengæld skal du være opmærksom på deadline kl. 15.00.

Kranlevering. Nogle varer kræver en kranvogn for at blive leveret. Det kan
være meget store og/eller tunge varer som brønde og rør. Kranvarer leveres
mellem kl. 10-15. Har du bestilt en kranvare, bliver du gjort opmærksom på
dette i kurven ved bestilling, inden du gennemfører ordren.
Strakslevering. Du kan bestille en strakslevering og ellers fortsætte det
arbejde, du er igang med. Så holder vi dig orienteret via SMS – både inden
vi kører, når vi kender forventet ankomsttidspunkt, og når vi er ankommet.
I Storkøbenhavn leveres direkte fra AO’s centrallager. I resten af Danmark
leveres fra nærmeste håndværkerbutik. Alle varer sendes som strakslevering
med undtagelse af:
- varer med længder større end 3 meter
- varer der vejer mere end 25 kg samt kabelklip
- mere end 15 forskellige varenumre
Straksleveringer kan kun oprettes inden for tidspunkterne:
Mandag-Torsdag: 07:00-15:00
Fredag: 07:00 - 13:00

Natlevering. Natlevering er for dig, der har brug for varerne dagen efter
senest kl. 7.00. Levering kan ske til valgfri adresse for brofaste adresser.
Din deadline for natlevering fremgår altid nederst i kvikkurven.

KUNDEN I CENTRUM – VI GØR VORES KUNDER KONKURRENCEDYGTIGE
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PROFILBROCHURE

Kunden i centrum

ROKAFLEX er et familieejet selskab. ROKAFLEX er Tysklands største kanalproducent.
ROKAFLEX har i dag Europas mest moderne og automatiserede produktionsanlæg.
Virksomheden overholder altid de højeste produktionsrelaterede kvalitetskrav.

KLIMAOPREMA startede for mere end 40 år siden og har siden leveret sine ventilationsprodukter til mange lande i Europa og resten af verden, hvilket har medført tilfredse
kunder og succesfulde projekter. KLIMAOPREMA har eget højteknologisk testlaboratorium, og leverer endvidere et bredt program inden for renrums-produkter.

KOMFOVENT er et varemærke for ventilationsaggregater produceret af virksomheden
AMALVA. De er mere end 400 ansatte og deres produktion er på 30.000 m2. De har
en avanceret, moderne og helt ny-automatiseret produktion. AMALVA er et konstant
voksende selskab beliggende i det nordlige Skandinavien, og trækker således på disse
landes mangeårige professionelle erfaring i ventilationsbranchen.

BRINK har en topmoderne Research & Development afdeling og et fuldautomatisk
lager. Brink Climate Systems er en del af CENTROTEC Sustainable AG. CENTROTEC, 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, eks. ”passivhuse”.

FAKTA
Produkter: Cirkulære- & rektangulære kanalsystemer.
Stiftet: 2000.
Medarbejdere: 250.
Lager: 26.000 m2.
Produktion: 15.000 m2.
Fokus: Hurtigt, fleksibelt og pålideligt.
NB: ROKAFLEX producerer mere end 1.200.000
længder spirorør pr. år.

FAKTA
Produkter: VAV, CAV, brand- & røgspjæld, armaturer.
Stiftet: 1975.
Medarbejdere: 300.
Lager: 5.000 m2.
Produktion: 15.000 m2.
Fokus: Teknisk kompetence, dokumentation.
NB: KLIMAOPREMA er teknisk førende i VAV spjæld.

FAKTA
Produkter: Aggregater i alle størrelser.
Stiftet: 1997.
Medarbejdere: 400.
Lager: 2.000 m2.
Produktion: 30.000 m2.
Fokus: ISO 9001, ISO 14001, Eurovent, RLT, TÜV.
NB: KOMFOVENT har udviklet sin egen styring som er
i verdensklasse.

FAKTA
Produkter: Aggregater til boliger og etageejendomme.
Stiftet: 1903.
Medarbejdere: 2.700.
Lager: 3.000 m2.
Produktion: 14.500 m2.
Fokus: Energirigtige løsninger.
NB: BRINK er førende indenfor villa- og boligventilation.

SAMARBEJDSPARTNERE
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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PROFILBROCHURE
Kunden i centrum

AIR2TRUST leverer aggregater til alle typer
og størrelser af byggerier.
Fordele ved vores aggregater
- Enestående styring og nemmeste brugerflade
via display & APP til både IOS/Android
- Eurovent, Ecodesign, ISO 9001, ISO 14001, TÜV, RTL og TP
- Kun kvalitets-komponenter
- Egen udviklingsafdeling med mere end 20 ingeniører
- Eget moderne testlaboratorie, samt uafhængige tests
i tyske og schweiziske testcentre
- Aggregaterne er fremstillet i overensstemmelse med
EN 1886, EN 13053, EN 305 og EN 308
- En af Europas største producenter med det
bredeste sortiment
- Konkurrencedygtige priser

AGGREGATER
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PROFILBROCHURE

Kunden i centrum

AIR2TRUST har branchens største sortiment af
kvalitetsaggregater fra 15 m3/h til 100.000 m3/h.
AHU N˚: 07.09.356
Range: VERSO

AIR2TRUST aggregater opfylder alle lovgivningskrav.

Komfovent aggregater
Aggregater med rotor, modstrøms, kryds, dobbeltkryds, varmepumpe og væskekoblet veksler.
DOMEKT er aggregater til boligventilation som Plug & Play fra 50 m³/h - 1.000 m³/h.
VERSO STANDARD er en serie fra 1.000 m³/h til 8.000 m³/h. (max. bredde 89 cm.).
VERSO PRO er en konfigureret serie fra 1.000 m³/h til 34.000 m³/h.
KLASIK serien er en konfigureret serie fra 1.000 m³/h til 90.000 m³/h.

BRINK aggregater
Excellent fra 90 m³/h til 350 m³/h.
Sky fra 103 m³/h til 237 m³/h.
Air 70 fra 15 m³/h til 70 m³/h.

AGGREGATER
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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PROFILBROCHURE
Kunden i centrum

AIR2TRUST leverer armaturer til alle
typer og størrelser af byggerier.

Fordele ved vores armaturer
- Testet og anerkendt design, gennemprøvet i hele Europa
- Konkurrencedygtige priser
- Mulighed for montage, demontering og
indregulering fra rummet (UDEN loftsindgreb)
- Forskellige lofttilpasningsmuligheder

HENT 3D
SIMULERINGSPROGRAM PÅ
A2T.DK/DOWNLOAD

SmartVAV trykfordelingsboks
Design

Tekniske data

Hurtig montage, lav indbygningshøjde

Akustisk skumisolering

Passer til ALLE bundplader

Nemt udskiftelig filter, for længere holdbarhed

Kan styres af rumsensorer

Præcis regulering via lineær guide

CAV trykfordelingsboks
Design

Tekniske data

Mulighed for side- & toptilslutning

Indregulering via K-faktor og snoretræk

Montagebeslag på boksen – giver HURTIGERE montage

Leveres med eller uden isolering
Standard med pakning

ARMATURER / DIFFUSORER
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PROFILBROCHURE

Kunden i centrum

AIR2TRUST har branchens største
sortiment af kvalitets VAV-, CAVog trykholdespjæld.
Fordele ved vores spjæld
-

5 års GARANTI
Ovalt spjældblad lukkes ved 60°
Optimal regulering
MINDRE lydniveau
Kortere respektafstand
Reduceret turbulens, tryktab og længere holdbarhed
Konkurrencedygtige priser
Master-slave
Isoleringskappe/dæmpningsskjold (50 mm)
Stort lagersortiment

Luftmængderegulator

Dn

. 1x

min

- Høj reguleringsnøjagtighed

VAV installation

Dn

. 2x

min

- Fabriksindstillet min/max efter ønske
- Mindre lydniveau end almindelige vav-spjæld

Aktuatorer
BELIMO aktuator

SIEMENS aktuator

GRUNNER aktuator

Uden BUS (standard)

Uden BUS

M/display

LON - BUSmontage

BACnet

Spring RETURN

MOD - BUS

MOD - BUS

MP - BUS

KNX

KNX

VAV-, CAV- OG TRYKHOLDESPJÆLD
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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PROFILBROCHURE
Kunden i centrum

Hurtigste og nemmeste montage af brand-, røg- og evakueringsspjæld.
OP TIL 5 ÅRS GARANTI / KONKURRENCEDYGTIGE PRISER
Let og
enkel installation
Kort huslængde og
stålpladetykkelse på
1 mm resulterer i en
let og enkel
installation.

Røgtæt og
holdbar forsegling
Højkvalitetsgummi
med lang holdbarhed
og høj tolerance
for fugtighed.

Stærk casing
Stærk konstruktion
valset og samlet via
lasersvejsning ud af
én plade.

Reduceret
spjældbladsbredde
Eliminerer risikoen
for kollision mellem
spjældblad og
kanal.

Udvendig
spjældoverføringsmekanisme
Sikker drift, lav
luftmodstand og enkel
vedligehold.

Aerodynamisk
Indløbet er
specialdesignet.
Patenteret løsning der giver
gode aerodynamiske
egenskaber.

Dobbelt
læbetætning
Sikrer høj tæthedsklasse
og nem montage.

Røgtæt pakning
på spjældblad
Røgtæt
forsegling.

Kun 25 mm
spjældbladstykkelse
t.o.m. Ø315
Mindre tryktab og vejer
mindre. Alle spjæld er
godkendt til brandklasse
EI 120.

Perforering og
ekspanderende pakning
Mindre tryktab ved normal
temperatur. Ekspanderer
ved høj temperatur
for at hindre
varmeoverføring.

DS/EN 13501-3 og klassificeret iht. DS/EN 1366-2 A1 (DS EN 428).

Må monteres væk fra væggen.

BRAND-, RØG- OG EVAKUERINGSSPJÆLD
10

Spar brandfugen
og udfyldningen af
hullet i væggen.
Ingen hullukning,
montér spjældet i
væggen og videre.
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PROFILBROCHURE

Kunden i centrum

Komplet brandautomatik til alle byggerier.
ALT I ÉN-CLOUD & TEAMVIEWER SUPPORT – “VALUE FOR MONEY”

Analog 0 - 10V
Udgående
Alarm

Åben protokol
kan tilsluttes alle
CTS systemer

Indstilling

Zone 1
Brand Applikation

13 enheder tilkoblet
Sidste test på
Man. nov 18, 13:05:06

OK

Zone 2
Brand Applikation

10 enheder tilkoblet
Sidste test på
Ons. nov 20, 13:04:18

OK

Test tidsplan

Log fil

Reset alle alarmer

DS - EN 428

Digital indgang
Direkte kommunikation
uden brug af central

Åben, fleksibel, stabil
og nemmest
Digital udgang

Vores produkter er baseret
på standardprotokoller
(BACnet / Modbus).

Lorem
A2TM60
ZONE 1
Adresse: 1 – 60

ZONE 2
Adresse: 61 – 120

24V

230V

24V

Takket være vores
modulære produktsortiment,
kan vi tilbyde komplette
systemløsninger.
Alternativt kan produkterne
kombineres eller integreres
med/i enheder fra
tredjepartsproducenter.
Fordele

A2TUFC24-1

A2TUFC230-2

Op til 120 spjæld pr. zone

A2TUFC24-1

Røgdetektor

A2TUFC24-2

Op til 120 spjæld pr. zone

- Air2trust oplyser om alle
nødvendige oplysninger
efter anmodning
- Vore løsninger er nyeste
teknologistandarder
- Idriftsættelsen er enkel
og MMI intuitiv
- Kabellængde RS-485:
op til 1.200 m.
- Op til 240 spjæld
pr. controller

Systembeskrivelse

BRANDSIKRING/AUTOMATIK
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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PROFILBROCHURE
Kunden i centrum

AIR2TRUST har cirkulære og
rektangulære kanaler med
optimale tolerancer og
højeste tæthedsklasser (D & C).
Fordele ved vores kanalsystemer
- Cirkulære spiralfalsede rør og fittings i tæthedsklasse D
- Dobbelt læbetætning som standard i dimensionerne fra Ø80 til Ø2000 mm
- Vi producerer mere end 1 mio. spiro-rør pr. år
- Rektangulære kanalsystemer, faconstykker og lyddæmpere i tæthedsklasse C
- LS eller METU efter kundens ønske
- Længde fra 300 mm til 3000 mm
- Fuldfuget
- Rektangulære kanaler og faconstykker fremstilles i henhold til DS-447
(norm for ventilationsanlæg) og er konstrueret for tryk/vakuum
op til 1000 Pa (100 mm vs)
Konkurrencedygtige priser
- Samlet levering på én bil

CIRKULÆRE OG REKTANGULÆRE KANALER
12
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PROFILBROCHURE

Kunden i centrum

Hvorfor vælge et ventilationssystem fra AIR2TRUST?
Fordi ventilation er nøglen til et sundt hjem, hvor hele familien kan trives.
God ventilation i dit hjem er med til at holde hjemmet fri for fugt og skimmelsvamp samt andre luftbårne urenheder.
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.

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.

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

Vi leverer i henhold til det DANSKE bygningsreglement
3 niveauer af energikrav:
Byggeri 2010 (minimumskravene)
Lavenergiklasse 2015
Bygningsklasse 2020

VENTILATIONSSYSTEMER
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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PROFILBROCHURE
Kunden i centrum

MODEL

AIR70

SKY300

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

5

4

4

4

Boligstørrelse (max. m )

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

–

√

√

√

Eksternt tryktab (Pa)
Ventilationstrin
2

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
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PROFILBROCHURE

Kunden i centrum

EXCELLENT300
Excellent300 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).
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
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”.

Ventilatorerne i aggregatet er udstyret med Constant Flow Technology, hvilket sikrer
at anlægget altid giver den ønskede luftmængde – 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 Renovent Excellent300 - Performance Sheet
SEL Values J/m³ – Efficiency EN13141-7 EN308

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.

Renovent Excellent 300 (SEL- value)
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Mulighed for Modbus-opkobling samt netværksstyring – også via mobile enheder.
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Anskaffelsespris – Billig i drift – Servicevenlig – Effektivitet
Op til 200 m² bolig – Plug & Play – Constant Flow Technology
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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
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EXCELLENT300
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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Innovativt og simpelt luftdistribueringssystem der nemt installeres, og bidrager til et tidssvarende, komfortabelt indeklima.

BOLIGFLEX+ rørsystemet.
På næste side 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
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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
- Hurtigst og mest enkle montage – og dermed minimum arbejdstid
- Flest kombinationsmuligheder – og dermed mindre materialeforbrug
- Unik tæthedsklasse D
- Simpel regulering af tilført luftmængde
- Fleksibel og pladsbesparende
- Let at håndtere og transportere
- Lav eller ingen lydoverførsel mellem rum
Boligflex+ er allerede brugt i tusindvis af europæiske boliger på grund af den
lette og hurtige installation uden brug af specialværktøj.
AIR2TRUST kan levere i både runde og ovale Boligflex+ systemer.
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 manifolden. 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 skal ikke mere til!
BOLIGFLEX+ boksene kan fås med
8,16 eller 24 tilslutninger.

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:
Semi ovale 50 x 100 mm.
Semi ovale 60 x 130 mm.
Cirkulære Ø 63/52 mm.
Cirkulære Ø 75/63 mm.
Cirkulære Ø 90/75 mm.
BOLIGFLEX+ RØRSYSTEM
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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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)

DNV Gødstrup

Danske Bank (Århus Havn)

Statsfængslet på Falster

Esbjerg Sygehus

Nordea

Panum (Mærsk bygningen)

GAPS (Slagelse)

Jyske Bank

Carlsberg byen

Psyken (Skejby, Århus)

Novo Nordisk

Grundfos

Moesgaard Museum

og mange flere ...

KUNDEN I CENTRUM – VI GØR VORES KUNDER KONKURRENCEDYGTIGE
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REFERENCER
Ring til os på telefon +45 8647 5252
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Ret til ændringer forbeholdes uden forvarsel. 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.

AIR2TRUST
Langhøjvej 1A . 1. sal

CVR-nr: 3035 9127
Tlf: +45 8647 5252
Information: info@a2t.dk
Salg: ordre@a2t.dk
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