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Effektiv energistyring for optimering og reducering af varmeforbruget i kirker

SAN’s specialister tilbyder opmåling af kirken for
bedst mulig optimering af energiforbruget og reducering af varmen.
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Trådløst styresystem for kirkevarme.
Trådløse følere og termostater for automatisk
måling af luftfugtighed og temperatur.
Systemet er nemt at betjene efter bare en
kort instruktion.
Fjernbetjeningsmulighed af kalender, temperatur, luftfugtighed og tidsangivelser for kirkelige
handlinger.
Dataopsamling af temperatur og fugtighed.
Udlæsning af grafer mulig.
Kan håndtere optil 5 zoner.
Anlægget kan sammenbygges med eksisterende anlæg eller være en del af en renovering.
1 års gratis abonnement på hosting.
Mulghed for fuld support fra SAN via fjernbetjening.

Energioptimering
Besparelse af kirkevarme
med intelligent styring
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Alle ovne overholder EN 60-335-2 krav til overfladetemperatur.

Bænkovn type KO

Panelovn type Parada
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Effekt: Op til 400W/m
Ren konvektionsvarme
Lav overfladetemperatur
Ingen støj
Indbygget temperaturbegrænser
For ophængning under bænk
RAL-farve efter kundeønske
Længde i henhold til kundeønske

Konvektions- og strålevarme
Oliefyldt
Lav overfladebelastning
Ingen støj, lugtfri og ikke-allergifremkaldende
Beslag for vægophængning
Leveres i hvid maling RAL 9016.

Rørovn type RO
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•
•
•
•
•

Specialudgaver
på forespørgsel:

Effekt: Op til 200W/m
Konvektions- og strålevarme
Ingen støj
For ophængning under bænk
RAL-farve efter kundeønske
Længde i henhold til kundeønske

Panelovn type PO

Strålevarmeovn type STO
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Effekt: Op til 300W/m
Ren strålevarme
Isoleret mod bænksiden
Ingen støj
For ophængning under bænk
RAL-farve efter kundeønske
Længde i henhold til kundeønske

•

Konvektions- og strålevarme
Lav overfladetemperatur
Ingen støj
Beregnet for montage på væg eller stativ
RAL-farve efter kundeønske

Panelovntype VPO

Ribberørsovn type AL
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Konvektions- og strålevarme
Lav overfladetemperatur
Ingen støj
For ophængning bag vægpaneler
Skjult installation
Leveret i galvaniseretstålplade

Opvarmning af rum, konvektorgrave, m.m.
Fås i standardudgave eller med spænding, effekt og
længde i henhold til kundeønske
Standardfarve: RAL 7032 grå
Andre farver på forespørgsel
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