Valmistetaan ISO 9001- ja 14001
-standardien mukaisesti
Vakiona viiden (5) vuoden tehdastakuu
Kapea ja kompakti muoto
Asennus ja huolto helppoja suorittaa

Lisätietoja kotisivuiltamme www.vasatherm.fi

Uuden sukupolven
puhallinkonvektori

Enemmän jäähdytys- ja lämmitystehoa äänettömästi

Nokia K2, Espoo

Suomen Pankki, Helsinki

Hotelli Kämp, Helsinki

Stravent Visper puhallinkonvektori
Esittelemme Teille ylpeinä Stravent Visperin, joka edustaa
alkuperäistä Stravent-teknologiaa ja perustuu vuosien
kokemukseen aidoin oivalluksin:

425

Olemme kehittäneet Visperistä entistä hiljaisemman (engl.
whisper=kuiskaus). Uuden puhallinkonvektorimme jäähdytysja lämmitystehot ovat kasvaneet uuden lämmönsiirtimen ansiosta. Kapealla ja kompaktilla Visperillä saadaan parempi
jäähdytysteho entistä edullisemmin ja äänettömästi.
Visper on varustettu uusilla Straventin kehittämillä siipi
pyörillä, jotka mahdollistavat pienemmät pyörimisnopeudet.
Moottorin matalamman kierrosluvun ansiosta on laitteen elinkaari pidempi, ja uudistus vaikuttaa merkittävästi myös ilmamääriin ja äänitasoon.

Viiden vuoden takuu

A

Koko

A =leveys mm

2.- ............... 760
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3.- ............... 920

Visper valmistetaan ISO 9001 -laatustandardin mukaisesti ja
Visperillä on viiden vuoden tehdastakuu vakiona. Mittatarkan
valmistuksen ansiosta laitteemme on entistä tiiviimpi ja näin
estämme mm. huonepölyn pyörimisen huoneilmassa.
Asennuksen ja huollon helppous ovat tunnettua Straventlaatua. Esimerkiksi suodattimen irroitus huoltoa varten on
entistä helpompaa. Visperissä olemme lisänneet suodattimen
pinta-alaa tämän päivän tarpeita vastaavaksi. Suodatin on
synteettistä kuitua ja Visper voidaan haluttaessa varustaa säätimellä, joka muistuttaa suodatinhuollon suorittamisesta.
Stravent Visper on myös ympäristöystävällinen tuote, jolla on
korkea kierrätysaste, ja laitteelle on myönnetty ympäristösertifikaatti ISO 14001. Näin tarjoamme erinomaisen vaihtoehdon
asiakkaille ja yrityksille, jotka kantavat vastuunsa osana kestävää
kehitystä ja toimivat itse määrätietoisesti oman ympäristö
politiikkansa mukaisesti.
Visper voidaan lisäksi varustaa myös kaukokylmä-patterilla
(8/18 vedelle) kuten aikaisemmatkin Stravent puhallin
konvektorit.

6.- .............. 1245

Digitaalinen
huonesäädin
R202D syöttörasialla
• Suodatinvahdin asetusalue 100–9 900 tuntia
• Nykyinen STRF-11 voidaan helposti korvata vaihtamalla tilalle uusi R202D huonesäädin.
• Tehdasasetusten muutokset suorittaa Stravent Oy:n edustaja.

TEKNISET TIEDOT – STRAVENT VISPER:
Ilmamäärä .................................................................73-282 l/s
Leveys....................................................... 760, 920 tai 1245 mm
Laatustandardit..........................................ISO 9001 ja ISO 14001

Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin.
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