”BEST i TEST”

Enervent TS
Boligventilasjon!
Forbrukermagasinet har testet 10 av
markedets ventilasjonssystemer. Byggforskrifter
og folk flest krever i dag bedre luftkvalitet inne
i boligene p.g.a. økt kunnskap til årsak til mer
allergi høyere strømforbruk osv.
Norsk- utviklete Enervent TS ble testvinner’n.
Luftkvalitet, inneklima, driftsøkonomi og
vedlikehold etc. ble undersøkt av Norges
Byggforskningsinstitutt. I tillegg til samlede
resultater fra en omfattende forbrukerundersøkelse. Finske, Svenske, Canadiske og
Norske ventilasjonsanlegg ble testet og evaluert
der Enervent TS -- ”BEST I TEST”.
Ren luft, riktigere luftfuktighet, høy-effektiv
varmegjenvinning - frikjøling med bryter eller
termostat, ventilasjon hele vinteren uten ekstra
strømkostnad i varmebatteri er noen av de
kvaliteter som gjør oss til ”Ener’n” i markedet.
Forbrukerundersøkelsen dokumenterer også at
bedre ventilasjon gir merkbart bedre inneklima,
samtidig som strømforbruket minsker når Ener
høy- effektiv varmegjenvinning er montert.
En oppnår også trekkfri ventilasjon, noe som er
et krav i byggeforskriftene.
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Strømpris 55 øre pr. kwt., avskrivingstid 15 år
og vedlikeholdskostnader fratrukket gav
investeringen et overskudd på kr.10 500.
Med dagens strømpris gir Enervent TS
vesentlig større overskudd og bedre økonomi
enn konkurrentene. Desto høyere energipriser
dess viktigere er det med effektiv
varmegjenvinning.
Ikke alle varmegjenvinnere gir fortjeneste fordi;
energiforbruk i varmeelement og påfrysning gir
lav gjenvinning om vinteren. Enervent TS er
høyeffektiv og har ikke det energiforbruket som
avriming eller ekstra varmeelement krever. Det
er ikke smart å kjøpe det billigste produkt av
ventilasjon da dette kan øke energiforbruket og
gi langt dårligere inneklima! Se også etter om
ventilasjon kan gi frikjøling med uteluft etter
deres behov og helst styrt med en termostat i
stua eller sentralt i boligen.
Obs! Enervent TS ga ca. 14 ganger mer energi
tilbake til boligen enn strømforbruket tilsier.
Dette er langt bedre enn Varmepumper som gir
3 – 4 ganger tilbake. ”COP- Verdi”
Bedre inneklima – også lønnsomt !

