Inneklima-eksperten

Til Utbyggere og byggherrer.
Et energieffektivt, sunt og godt inneklima vil bidra til at ditt byggeprosjekt skal bli vellykket.
Vi leverer Norsk produsert, - Balansert boligventilasjon med roterende varmegjenvinner.
Dokumentert varmegjenvinning på opptil 90 prosent.
Vår filosofi er enkel. Vi tilbyr Forutsigbar prising og de beste løsninger.
BoComfort boligventilasjon produseres av Covent AS, som gjennom flere 10 år har vært Norges største produsent
av komplette ventilasjonsanlegg, aggregater og roterende gjenvinning. Covent AS er Euroventsertifisert og den
produktutvikling og teknologi som Covent er kjent for finner du i Covent boligaggregater som blir markedsført under
BoComfort Boligventilasjon – Sunn Fornuft.
Covent var først i verden med å lage roterende varmevekslere i aluminium, og har nå videre utviklet den roterende
varmeveksleren og tilpasset den dagens boligaggregater. Varmeveksleren/gjenvinneren har en virkningsgrad på 87
– 90 %, (dette er dokumentert og kontrollert av Sintef.) Tilleggs varme for oppvarming av ventilasjonsluften blir
derfor unødvendig, spesielt i sørlige deler av Norge. Det er allikevel viktig å være klar over at anleggene som leveres
er rene ventilasjonssystem og ikke et fullverdig oppvarmingssystem. Boligen må varmes opp på normal måte, ved
bruk av vannbåren varme, varmepumpe el. el. Gevinsten med Bocomfort balansert ventilasjon med varmegjenvinning er at inntil 90 % av varmen i avtrekksluften gjenvinnes, dette gir igjen meget lave oppvarmingskostnader og som gir et energieffektivt sunt og godt inneklima.
Resultatet er en forbedret totaløkonomi på 87-90 %. Det absolutt beste på markedet. Med BoComfort får du
oppvarmet friskluft med et energiforbruk på maks 80 W (kun et par lyspærer). Det er energieffektivitet det.
BoComfort boligagragater er forberedt på fremtiden og tilfredsstiller kravene som vil gjelde for lav-energihus og
passivhus. Tilfredsstiller dermed også de strenge kravene til Husbanken.
Automatikk i anleggene er forhåndsinnstilt fra fabrikk. Styringen er enkel, men avansert og styres via potmeter.
Viftemotorer er trinnløs regulerbare, noe som gir en enkel styring av lufttilførsel og luftkvalitet. Kun en trinnløs
reg.knapp å forholde seg til.!
Våre aggregater tar liten plass, (b= 600mm), har en “pen” front og kan gjerne plasseres synlig i vegg eller nisje.
Eksempler på slik montasje finner du på vår hjemmeside www.bocomfort.no. Sammen med dere, deres rådg. ing/arkitekt finner vi gode løsninger på en total pakke, plassering av aggregat og kanalstrekk.
Vi tilpasser oss deres ønske og behov og kan ta hånd om hele jobben fra A-Å hva angår, prosjektering, montering,
igangkjøring og innregulering av anleggene, FDV og innreguleringsprotokoller og serviseavtale med sluttkjøper.
Vi har sentral godkjenning innen ventilasjon og klimainstallasjoner med ansvarsrett innen PRO og UTF. Vi har også
sentral godkjenning med ansvarsrett for UAH. Kontroll av lufttetthet i boliger.
Mer informasjon finner dere på vårt nettsted: www.bocomfort.no eller www.covent.no
Send oss en forespørsel med tegninger på et byggeprosjekt, så skal vi gi dere en forutsigbar god pris.
Vi kommer mer enn gjerne til dere for et møte og for å gå igjennom våre produkter og forslag til løsning.
Kristiansand august 2014
PRO og UTF av ventilasjon og klimainstallasjoner.
Kontroll av Lufttetthet, Termografi, Fukt, og sporing av Radon.
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