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Współczesne budynki wymagają nowoczesnych rozwiązań w zakresie energooszczędności i
niskiego zużycia energii. Z myślą o tych wymaganiach Lindab wprowadził do swojej oferty
najbardziej inteligentny system wentylacji o nazwie Lindab DCV ONE.

  

      

Zastosowanie większości systemów DCV (skrót od Demand Control Ventilation), czyli
systemów wentylacyjnych ze zmiennym przepływem powietrza, zgodnym z rzeczywistymi
potrzebami osób znajdujących się w pomieszczeniach, wymaga zastosowania kilku oddzielnych
komponentów. 
System wentylacyjny Lindab DCV ONE to inteligentne rozwiązanie, w którym wszystkie
komponenty są zintegrowane w jednej (ONE) jednostce. Jeśli pojawiają się nowe wymagania
związane z przearanżowaniem powierzchni biurowych czy open space, z pomocą DCV ONE
można tego dokonać w łatwy i niewymagający ponoszenia dodatkowych kosztów sposób (brak
konieczności przebudowy instalacji, montażu nowych czujników, sterowników).
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  Producent oferuje typoszereg składający się z 4 wielkości:•    DCV ONE 125: do 24 m² lub 3 osób,•    DCV ONE 160: do 35 m² lub 6 osób,•    DCV ONE 200: do 43 m² lub 9 osób,•    DCV ONE 250: do 50 m² lub 14 osób.          Zalety Lindab DCV ONE:    -  jedna jednostka ze wszystkimi komponentami,    -  niższy koszt instalacji,    -  mniejszy koszt przebudowy,    -  zmniejszone zużycie energii,    -  łatwe okablowanie,    -  krótszy czas instalacji/oszczędność czasu,    -  uproszczenie instalacji wentylacyjnej,    -  dzięki połączeniu z Lindab Pascal System i Pascal Operate pełna kontrola i scentralizowany dostęp do systemu wentylacji (przeglądy, łatwa konfiguracja, kontrola klimatu wewnętrznego w pomieszczeniach przy najniższym zużyciu energii),    -  elastyczność i 4 rozmiary ułatwiające dostosowanie do różnych wymagań pomieszczenia i osób w nim przebywających.          

    Lindab zapewnia system, w którym wszystkie komponenty pasują do siebie i współdziałają zesobą: od szczelnych kanałów wentylacyjnych po uruchomienie i zarządzanie systemem.Dodatkowo, wszystkie produkty są testowane, certyfikowane i klasyfikowane zgodnie znajwyższymi standardami, aby każdy Klient mógł czuć się bezpiecznie w swoim wyborze.    www.lindab-polska.pl  
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