nova-air ventilation

Nova-Air giver dig :

(732)

Behovstilpasset

1 dvs afmålt tilførsel af friskluft til hvert rum for sig i forhold til behovet i rummet. Nova

Øger arbejdseffekten

2 Sund iltrig udeluft forøger menneskers koncentrationsevne og arbejdseffektivitet. Tænk

Air analyser og regulerer løbende døgnet rundt indeklimaet dvs. ventilerer kun lidt når
lokalet er tomt og øger ventilationen, når rummet er bemandet

blot på hvor opkvikkende en tur i skoven er. Der er der masser af ilt i luften.
Friskluft er den bedste kur imod uoplagthed, hovedpine og træthed.
Nova-Air’s egen FS-styring er særdeles nem at installere, og man sparer at investere i

Nem installation

3 en vejrstation, for FS’en arbejder fuldautomatisk og uafhængigt af vindretning m.m.

Natkøling

4

GRATIS natkøling (=nedkøling) gør det til en fornøjelse at møde en sommermorgen til
et friskt og afkølet arbejdslokale. Så er det en nydelse at begynde på dagens arbejde.

Energi besparelse +
vedvarende energi
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Ikke blot sparer man alle de ventilatorer som mekaniske anlæg bruger i kanalerne, fordi
Nova kun bruger ganske få motorer (og disse er alle lavenergi typer), men taghætterne
(luft udkastet) assisteres også af vinden, hvilket sparer yderligere på energiforbruget.

Ingen kuldenedfald
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Nova-Air’s taghætter drejer altid rundt – enten via vindens tryk eller via lavenergi
motoren – hvilket konstant skaber et udadgående tryk. Derved forhindres kulde nedfald
på personerne i lokalet nedenunder.

Lyddæmpere

7

Hvor der er støjkilder udenfor (f.eks. trafik, legepladser o.a.) kan Nova-Air’s luftindtag
leveres med lyddæmpende bafler placeret lige indenfor luftindtaget.

Sparer byggehøjde

8

Planlægges Nova-Air systemet allerede i byggefasen kan der spares total byggehøjde =
BILLIGERE byggeri ! Nova-Air bruger hverken kanaler eller nedhængte lofter (til føring af andre komponenter). Det sparere op til 50 cm byggehøjde I HVER ETAGE
uden at forringe effekten af sund luft i opholdszonerne.

Det alene betaler
hele Nova-Air ventilations anlægget

Test og analyser af bl.a. Statens Bygge-forskning påviser forbedringer i sygefravær på 5% + forbedrer i velbefindende
(= færre fejl i arbejdet) også på 5%
= I alt 10% forøget arbejdseffekt/indlæring
for en uændret lønsum
alene p.g.a. et forbedret indeklima
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Naturlig ventilation
System for
bedre indeklima

Naturlig hybrid ventilation = det bedste fra naturlig og fra mekanisk ventilation sat sammen

