
Enervent Salla
Enervent Salla är det perfekta ventilationsaggregatet för utrym-
men där det är svårt att få plats för ett aggregat. Att vi prutat på 
storleken betyder inte att vi prutat på egenskaperna - Salla är ett 
bevis på att effektivitet inte är bundet till storlek.

ETT LITET KRAFTPAKET



LITET AGGREGAT, MAX EFFEKT

GLÖM AVFROSTNING

NÄR UTRYMMET ÄR BEGRÄNSAT

Större storlek betyder inte automatiskt större effekt. Ener-
vent Salla är ett riktigt kraftpaket i ett litet hölje. 

Pruta på storleken - inte på kvaliteten.

Vi fann punkten där påfrysning börjar. Tack vare det har 
vi utformat konstruktionen och luftflödet på Salla så att 
vi kan undvika frost. Således undviker vi att aggregatet 
avfrostar och Enervent Salla kan istället  arbeta konti-

nuerligt även på vintern.
Salla är utformat för vårt nordiska klimat.

Enervent Salla är lägre än de flesta andra ventilation-
saggregat, och har inbyggt vattenlås för kondensvatten. 

Det betyder att man inte behöver räkna med extra 
utrymme under aggregatet. Salla kan därmed placeras 

t.ex. ovanpå tvättmaskin och torktumlare.
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Tekniska data

Luftmängd 15-104 l/s

Tryckdifferens 15–125 Pa

Kanalstorlek
Kanalstorlek CHC

Ø 160 mm
Ø 125 mm

Anslutning för 
spiskåpa

Ø 100 mm

Vikt 50 kg

IP-klass IP44 
(ulkoinen ohjaus IP20) 

Externt material Stålplåt, inkbelagd 
och pulvermålad.

Yttermått 580x500x490 mm

För komplett teknisk information och tekniska skisser gå till www.enervent.se/salla.



Salla är ett litet ventilationsaggregat, som tack vare sin kompakta storlek kan installeras t.ex. ovanpå tvättmaskin 
och torktumlare.  Aggregatet är utvecklat för egnahemshus, radhus och höghuslägenheter i nordiska förhållanden.
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15-67 l/s 15-104 l/s15–87 l/s 25–97 l/s

Alta 300 SallaNeo

Case: Höghus i Jyväskylä, Finland

• Totalt 120 lägenheter
• Lägenheternas storlek 36–130 m2

• Ventilationsaggregat: Enervent Salla

Aggregatet kan beroende på bottenplanen placeras i ett 
tekniskt utrymme, i badrummet eller i en garderob.



LÄTT ATT STYRA I 
ALLA SITUATIONER

Trots dess mångsidiga funktioner är 
hanteringen av Enervent Salla lätt 

för användaren. Enervent eAir är en 
trådlös styrpanel som styr hela ditt 
ventilationssystem. Styret baseras 
på enkla användningssituationer, 
som Hemma och Borta. Salla finns 

även tillgänglig med Enervent 
eWind-styrsystemet.

Enervent är ett finskt företag med passion för att skapa det optimala inomhusklimatet. Vi har utvecklat och tillverkat

energieffektiva lösningar för att förbättra inomhusklimat sedan 1983. Vår mission är att hjälpa människor att leva och arbeta i

ett hälsosamt och bekvämt inomhusklimat genom att ta ett långsiktigt ansvar för ventilationssystemet.
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