eFLOW sortimentet

VAV produkter med energibesparing i fokus

www.bevent-rasch.se

Fördelar med Bevent Rasch eFLOW
• Flera varianter för variabelt luftflöde, konstantflöde,
luftflödesmätning eller konstantryckhållning
• Brett sortiment både cirkulärt och rektangulärt utförande
• Väl utprovad luftflödesmätning med bra mätnoggrannhet
• Kan erhållas med flera typer av reglerutrustning
• Stor flexibilitet för olika typer av överordnade system
• Enkel dimensionering med luftflöden, styr och ärvärdessignaler i vårt dimensioneringsprogram Dimensio

Behovsstyrd ventilation
Det blir allt viktigare att anpassa luftflödet efter aktuellt
behov. Syftet är att minska energiförbrukningen när lokalerna inte används eller har låg belastning. Det finns stora
kostnader att spara om fläktenergin och temperaturen i en
byggnad kan optimeras.

Antingen så väljer man VAV-produkter som hela tiden elektroniskt mäter och justerar aktuellt luftflöde med mätenhet
och regulator. Eller så väljer man enklare forceringsprodukter med manuell mätning som endast varierar luftflöde från
en styrsignal.

Bevent Rasch har utvecklat och tillverkat produkter för
flödeskontroll och VAV i mer än 20 år och vi ser en tydlig
ökad trend i användning av produkter som behovsstyr
luftflödet.

Samtliga VAV-spjäll kalibreras innan leverans från fabrik
vilket ger en funktionskontroll och förenklar hantering på
arbetsplatsen.

Konstantryckhållningsspjäll BVAPd-1
med flera nyttiga funktioner
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BORÅS Tel 033 - 23 67 80

STOCKHOLM Tel 08 - 54 55 12 70

Ett urval av vårt breda sortiment

Se alla produkter på vår hemsida www.bevent-rasch.se

BVAV-1

BVAVd

BVAVd-LD

VAV Universal

Variabel-/konstantflödesspjäll
med display

VAV med ljuddämpare

BVAV-3

BVVMd-3

RABC-VAV

Variabel-/konstantflödesspjäll
med display

Mätenhet

Kombinerat VAV- och
brandgasspjäll

Konstanttryckhållning

Forceringsspjäll

BVAP-1

BVAPd-3

BVAFC

BVAFR

Konstanttryckhållning

Konstanttryckhållningsspjäll

Forceringsspjäll

Forceringsspjäll

BORÅS Tel 033 - 23 67 80

STOCKHOLM Tel 08 - 54 55 12 70
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Bevent Rasch
Vi är en ledande tillverkare av ventilationsprodukter för den svenska marknaden och samarbetar med
företag på exportmarknaden. Vi har en uttalad ambition att stå i främsta ledet när det gäller våra ledord
Teknik, Kvalitet och Support. Våra produkter finns naturligtvis i MagiCad och finns även bedömda i Sunda
hus och Byggvarubedömningen.
Utveckling och tillverkning av våra produkter sker hos systerföretaget Rasch i Motala.
Till förfogande finns en modern maskinpark med senaste teknik och stor kunskap om tillverkning av ventilationsprodukter. Produktionen är flexibel med snabb omställning mellan större serier och enstaka specialanpassade produkter.
Bevent Rasch och Rasch utgör ventilationsdelen i Hydria Investkoncernen.
Vi strävar efter att hålla hög teknisk nivå på såväl produkter som personal. Vår tekniska support sköts av
våra försäljningskontor i Stockholm och Borås. Här ger vi dig som kund och konsult svar på frågor som rör
våra produkter och system.

Teknik

Kvalitet

Support

Ständig utveckling av produkter för
rätt funktion, m
 ontagevänlighet
och enkel projektering.

Svensk tillverkning med väl utprovade produkter för den svenska
marknaden.

Lätt tillgänglig organisation med
tekniskt kunnande hjälper dig med
frågeställningar och lösningar.

BORÅS

STOCKHOLM

Box 1739, 501 17 Borås
Tel 033 - 23 67 80

Norgegatan 2, 164 32 Kista
Tel 08 - 54 55 12 70

www.bevent-rasch.se
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Bevent Rasch fabrik i Motala.

