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Rotorveksler fra Enervent 
Pingvin 50 – 300 m3/t Boligventilationsaggregat. vægmonteret 
Væghængt ventilationsaggregat med rotorveksler, F5 kompaktfiltre, 
EC ventilatorer og indbygget ECC styring med betjeningspanel 
og 20 mtr. tilslutningskabel med stik løst medleveret. 
Styringen indeholder aut. temperaturregulering af varmeveksler med 
mulighed for frikøl, renblæsningsfunktion, luftmængderegulering i 
4 trin, filtertimer og digitale indgange for fugtstyring, automatisk 
styring fra ur, IHC eller anden automatik. 

 
Betegnelse Max luftmængde Filter Kanaltilslutning Dim. LxBxD Vægt Pris inkl. moms 
PINGVIN XL eco 
EC DK 

300 m3/t F5 pose Ø 160 780x540x550 65 kg 19.500,00 

 

LTR 3 50 – 400 m3/t Boligventilationsaggregat loftmonteret 
Ventilationsaggregat med rotorveksler, F5 posefiltre, EC ventilatorer 
og indbygget ECC styring med betjeningspanel og 20 mtr. tilslutningskabel 
med stik løst medleveret. 
Styringen indeholder aut. temperaturregulering af varmeveksler med 
mulighed for frikøl, renblæsningsfunktion, luftmængderegulering i 
4 trin, filtertimer og digitale indgange for fugtstyring, automatisk 
styring fra ur, IHC eller anden automatik. 

 
Betegnelse Max luftmængde Filter Kanaltilslutning Dim. LxBxH Vægt Pris inkl. moms 
LTR-3-EC DK 300 m3/t F5 pose Ø 160 825x500x470 52 kg 19.100,00 
LTR-3-XL EC DK 400 m3/t F5 pose Ø 160 825x500x470 52 kg 20.200,00 

 

LTR 6 100 – 1360 m3/t Bolig- og kontorventilationsaggregat loftmonteret 
Ventilationsaggregat med rotorveksler, F5 posefiltre, EC ventilatorer 
og indbygget ECC styring med betjeningspanel og 20 mtr. tilslutningskabel 
med stik løst medleveret. 
Styringen indeholder aut. temperaturregulering af varmeveksler med 
mulighed for frikøl, renblæsningsfunktion, luftmængderegulering i 
4 trin, filtertimer og digitale indgange for fugtstyring, automatisk 
styring fra ur, IHC eller anden automatik. 

 
Betegnelse Max luftmængde Filter   Kanaltilslutning Dim. LxBxH Vægt Pris inkl. moms 
LTR-6-EC DK 680 m3/t F5 pose Ø 250 1260x710x710 130 kg 27.200,00 
LTR-6-XL EC DK 1360 m3/t F5 pose Ø 250 1260x710x710 136 kg 31.500,00 

Tilbehør til Ventilations aggregater 
Enervent aggregater    
Betegnelse Aggregattype Bem. Dimension.  Pris inkl. moms 
Posefilter F5 LTR-3  211-434-130/5 245.- 
Posefilter F7 LTR-3 211-434-130/8 350.- 
Posefilter F5 LTR-6 285-592-250/3 320.- 
Posefilter F7 LTR-6 285-592-200/10 425.- 
Kompaktfilter F7 Pingvin eco 225-488-58 245.- 
Kompaktfilter F7 Pingvin eco 225-488-58 350.- 
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Kanal systemer  

Vi forhandler 2 forskelige typer kanalsystemer, vi sælge kun hele kanal systemer, ikke stykvis rør og fittings, på den 

måde sikre vi at I får de rigtige dimensioner på kanaler og anlæg til jeres hus.  

Galvaniseret stålrør den velkendte. 
Vi levere komplette pakker af kanal systemer til dit hus, i galvaniseret stålrør. 
Stålrørene er produceret i Danmark, og som sikre en god og ensartet kvalitet som 
gør systemet let at installere, det kræver dog håndværktøj i form af vinkelsliber 
eller anden form for stål skærende værktøj. 
Stålrør er den billigste løsning materiale mæssigt, det kræver dog lidt mere tid i 
montagen.        

  
 

Plastrør i (polypropylen PP) Let og overskueligt.  
Vi lever et kanal system hvor alle rør og bøjninger er i plast, som er let at montere, 
Kan afkortes og tilpasses ved brug af en alm. sav og en hobbykniv 
Plastrørene er produceret i Finland af Uponor.   
Alle rør er med antistatisk belægning – ingen ophobning af støv og andre partikler 
i rørkanalerne 
Godkendt og anbefalet, som de eneste, af det svenske, norske og finske Astma og 
Allergiforbund. 
Der er en mere pris på plast rør på 30 %  

 

Kanal systemer 

Hus type 1 plans  M2 Pris inkl. moms 
1 plans gitterspær/loft rum  
udsugning i 3 rum (bad/køkken/bryggers.)  
indblæsning i 4 rum 

< 120 11.082,- 

1 plans gitterspær/loft rum  
udsugning i 3 rum (bad/køkken/bryggers.)  
indblæsning i 4 rum  

121 til 140 11.982,- 

1 plans gitterspær/loft rum  
udsugning i 3 rum (bad/køkken/bryggers.)  
indblæsning i 5 rum 

141 til 160 13.900,- 

1 plans gitterspær/loft rum  
udsugning i 4 rum (bad/wc/køkken/bryggers.) 
indblæsning i 6 rum 

161 til 180 16.254,- 

1 plans gitterspær/loft rum  
udsugning i 4 rum (bad/wc/køkken/bryggers.) 
indblæsning i 7 rum 

181 til 200 17.354,- 

1 plans gitterspær/loft rum  
udsugning i 4 rum (bad/wc/køkken/bryggers.) 
indblæsning i 7 rum 

201 til 220 18.689,- 

Alle kanal systemer leveres i galvaniseret stål rør,* med lyddæmpere på rør fra aggregatet. 
Alle ventiler til indblæsning og udsugning leveres i stål, farven hvid pulverlakeret. 
Der med leveres detaljeret montage tegning samt stk. liste over alle dele. 
Der med følger ikke taghætter, undertags gennemføringer,  
dampspærre gennemføringer, eller isolering til kanaler.  
* pristillæg på 30 % for plastrør.   
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Hus type 1 ½ plans  M2 Pris inkl. moms 

1 ½ plans uden loft rum  

udsugning i 3 rum i stue etage (bad/køkken/bryggers.)  

indblæsning i 4 rum  

< 70+50 15.508,- 

1 ½ plans uden loft rum  

udsugning i 3 rum i stue etage (bad/køkken/bryggers.)  

indblæsning i 5 rum 

71+51 til 80+60 16.780,- 

1 ½ plans uden loft rum  

udsugning i 4 rum i stue etage (bad/wc / køkken/bryggers.)  

indblæsning i 6 rum 

81+61 til 90+70 20.632,- 

1 ½ plans uden loft rum  

udsugning i 3 rum i stue etage (bad/køkken/bryggers.)  

samt udsugning 1 bad på 1. sal   

indblæsning i 7 rum 

91+71 til 100+80 23.646,- 

1 ½ plans uden loft rum  

udsugning i 3 rum i stue etage (bad/køkken/bryggers.)  

samt udsugning  1 bad på 1. sal   

indblæsning i 7 rum 

101+81 til 120+80 25.965,- 

Alle kanal systemer leveres i galvaniseret stål rør,* med lyddæmpere på rør fra aggregatet. 

Alle ventiler til indblæsning og udsugning leveres i stål, farven hvid pulverlakeret. 

Der med leveres detaljeret montage tegning samt stk. liste over alle dele. 

Der med følger ikke taghætter, undertags gennemføringer,  

dampspærre gennemføringer, eller isolering til kanaler.  

* pristillæg på 30 % for plastrør.   
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