
SYSTÉM VĚTRÁNÍ GARÁŽÍ

Představujeme vám inovovanou řadu proudových radiálních ventilatorů pro garáže

Další generace proudových ventilátorů



Inovace designu, moderní vzhled, vysoká kvalita a úspornost jsou v moderních garážích klíčové. 
Radiální proudové ventilatory f. Nonevco všechny tyto vlastnosti vykazují. 

CHYTŘEJŠÍ V KAŽDÉM DETAILU
Kombinací posledního průmyslového designu a technologií s ultra moderní výrobní linkou, 
provedla f. Novenco návrh nové řady proudových ventilatorů, které budou splňovat potřebu 
moderního vzhledu s minimální instalační výškou, ale i krátké dodací doby. 

SKVĚLÝ DESIGN 
Při využití nových technologií a výpočtových metod dynamiky 
tekutin f. Novenco optimalizovala klíčové parametry 
ventilatorů. Výsledkem je skvělý design ventilátoru 
s vysokou účinností, nízkou hlučností a 
příznivou cenou.

Návrh vychází z inženýrské technologie: 
radiální proudové ventilátory

Radiální ventilatory

Před 15-ti lety uvedla f. Novenco na trh nový standard větrání garáží s využitím proudových 
ventilatorů a to bez použití vzduchotechnického potrubí. Od té doby je směřována pozor-
nost k proudovým ventilatorům - technologie s dokonalým a čistým tvarem. 



Co to přinese Vám?

Investoři, architekti, subdodavatelé, provozovatelé a koncoví uživatelé; ti všichni mají různé
požadavky a potřeby. Tímto novým návrhem dosáhla f. Novenco spojení požadavků
zákazníka s množstvím klíčových výhod.

VYSOKÁ ÚČINNOST 
Optimalizace dozadu zahnutých 
lopatek má za následek nižší 
spotřebu elektrické energie a 
nižší hlučnost.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 
Návrhem pohledového zařízení 
s minimalizací výrobních časů 
a použitého materialu bylo 
dosaženo významného snížení 
ceny výrobku.

 SNADNĚJŠÍ INSTALACE 
Nový návrh ventilátoru s váhou 
až o 35% nižší činí instalaci 
snadnější, rychlejší a levnější.

CERTIFIKACE 
Certifikace je provedena dle 
normy EN 12101-3:2002 pro 
třídy požární odolnosti F200 a 
F300, testem 300 °C / 120 min. 

ÚSPORA MÍSTA 
Výška instalovaného 
ventilátoru je pouhých 260 mm. 
Tím je také splněn požadavek 
“bez instalačních mezer” a to 
bez omezení funkce větrání.

KRÁTKÁ DODACÍ LHŮTA 
Tyto proudové ventilatory jsou 
vyráběny na sklad, což umožňuje 
minimalizovat dodací lhůtu.

MECHANICKÁ BEZPEČNOST 
Celá vetilátorová jednotka 
vyhovuje všem posledním 
mezinárodním standardům dle 
EN ISO 14121-1:2007.

SNADNĚJŠÍ ÚDRŽBA 
Nové provedení poskytuje 
snadnější přístup k důležitým 
součástem, na nichž je 
vykonáván pravidelný servis.

SNÍŽENÍ CENY ZA DOPRAVU 
Až pětkrát vice těchto 
proudových ventilatorů může 
být v jednom nákladu, což 
významě sníží cenu transportu.



www.novencogroup.com
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S více než 60-ti letou zkušeností je 
f. Novenco ve světě vedoucím 
dodavatelem ventilátorových systémů. 

V r. 1995 firma Novenco spustila první 
proudové ventilatory pro větrání garáží. 
Během roku jsme nastolili nový standard 
větrání garáží na celém světě a to bez 
použití potrubí.

Dnes, Novenco pokračuje jako vedoucí 
na trhu ve vývoji a výrobě 
ventilátorových systemů, které jsou 
prodávány a dodávány po celém světě 
dceřinnými společnostmi a 
zastoupeními. 

Skupina Novenco v současné době 
sestává z mateřské společnosti v Dánsku 
a dceřinných společností v Holandsku, 
Norsku a Velké Británii. Máme take 
kanceláře v Německu, Švédsku, Itálii, 
Číně, Singapuru a České republice.

K obdržení vice informací kontaktujte 
prosím naše místní zastoupení.
www.novencogroup.com

Váš místní specialista pro větrání
hromadných garáží systémy Novenco:

Inexco Argosy s.r.o. 
Bělohorská 161
169 00 Praha 6
Tel.:  +420 220 513 800
Fax:  +420 220 513 816
E-mail:   info@inexco.cz
http://www.inexco.cz
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