
Enervent Salla
Enervent Salla on täydellinen ilmanvaihtolaite tiloihin, joihin moni 
muu laite ei mahdu. Koosta tinkiminen ei kuitenkaan tarkoita 
ominaisuuksista tinkimistä – Salla on todiste siitä, ettei tehokkuus 
katso kokoa.

TEHOKKUUTTA PIENESSÄ PAKETISSA



PIENI KONE, SUURET TEHOT

UNOHDA JÄÄTYMINEN

KUN TILAA ON RAJALLISESTI

Suuremmat ulkomitat eivät aina tarkoita voimakkaampaa 
laitetta. Enervent Salla on voimanpesä pienissä kuorissa. 

Tingi koosta – älä laadusta.

Löysimme pisteen, josta jäätyminen alkaa. Siksi pystyim
me suunnittelemaan Sallan rakenteen ja ilmavirrat niin, 
että tätä konetta ei jäätyminen vaivaa. Kun automaatti
sulatuksilta vältytään, Salla pystyy jatkuvasti toimimaan 
energiatehokkaasti. Salla on suunniteltu Suomen oloi

hin ja sopii erityisen hyvin saunallisiin asuntoihin.

Enervent Salla on matalampi kuin useimmat laitteet 
ja siinä on sisäänrakennettu vesilukko tippavedelle. 

Näiden ominaisuuksien ansiosta koneen alle ei tarvita 
juuri lainkaan asennustilaa ja se voidaan sijoittaa esimer

kiksi pesutornin päälle. Vesilukko on erikseen myytävä 
lisävaruste.

A
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Tekniset tiedot

Ilmamäärä 15104 l/s

Paineero 15–125 Pa

Kanavakoko
Kanavakoko CHC

Ø 160 mm
Ø 125 mm

Liesikupukanava Ø 100 mm

Paino 50 kg

IPluokitus IP44 
(ulkoinen ohjaus IP20) 

Ulkokuoren 
materiaali

Teräslevy, sinkitty ja
jauhemaalattu.

Ulkomitat 580x500x490 mm

Täydelliset tekniset tiedot ja mittapiirustukset saatavissa osoitteessa www.enervent.fi/salla.



Salla on pienikokoinen ilmanvaihtoyksikkö, joka sopii pienen kokonsa vuoksi asennettavaksi kaapiston tai pesu
tornin päälle.  Se on suunniteltu suomalaisiin keskikokoisiin omakotitaloihin, rivitaloihin ja kerrostaloasuntoihin.
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15-67 l/s 15-104 l/s15–87 l/s 25–97 l/s

Alta SallaNeo

Case: Kerrostalo, Jyväskylä

• Yhteensä 120 huoneistoa
• Huoneistojen koko 36–130 m2

• Ilmanvaihtoyksikkö: Enervent Salla

Ilmanvaihtoyksikkö voidaan sijoittaa asunnon pohja
ratkaisun mukaisesti teknisen tilan lisäksi kylpyhuoneeseen 
tai komeroon.



HELPPOA
HALLINTAA JOKA

TILANTEESEEN
Monipuolisista ominaisuuksista huolimat

ta Enervent Sallan hallinnointi on saatu 
tehtyä käyttäjälle helpoksi. Enervent 

eAir on langaton ohjaus paneeli, jonka 
kautta hallitset koko ilman vaihto

järjestelmääsi. Säätö perustuu helppoi
hin käyttötilanteisiin, kuten Kotona ja 

Poissa. Salla on saatavilla myös 
eWind ohjauksella.
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