Easyven schoolventilatie/verwarmingssysteem
Frisse lokalen zorgen voor betere prestaties
Op tachtig procent van de huidige scholen in Nederland is de kwaliteit van het
binnenklimaat onder de maat. In deze scholen wordt met regelmaat geklaagd
over het binnenklimaat, over kou en tocht. En dan praten we maar niet over
het relatief hoge ziekteverzuim of verminderde leerprestaties.
Fitte leerlingen en leerkrachten
De medewerkers van Easyven weet dat de jeugd de toekomst heeft en we ze
goed op deze toekomst moeten voorbereiden. Door het bieden van een
optimaal binnenklimaat, kunnen zij zich goed concentreren en gaan de
prestaties met sprongen vooruit.
Het Easyven schoolventilatie/verwarmingssysteem is een doordacht modulair
ventilatiesysteem dat kan ventileren, verwarmen en heeft de mogelijkheid tot
koelen.
De installatie kan simpel en vlot geschieden. Hierdoor zijn de kosten van dit
systeem relatief laag.

Easy toch

Fitte leerlingen en
leerkrachten

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u binnen de
kortste keren aan een prettige werkomgeving.
www.easyven.nl

Opbouw binnen
Modulaire systeem
Doordat het schoolventilatie-/verwarmingssysteem een
modulair systeem is, is de installatie een fluitje van een cent.
1.) Markeer en boor de uitsparingen volgens de tekening
aan de achterzijde van deze brochure zodat het systeem
gelijk op de goede hoogte wordt bevestigd.
2.) Het modulaire schoolventilatiesysteem bevestigd u aan
de muur*, precies voor de vierkante uitsparing.
Hierdoor hangt het systeem direct op de goede hoogte
en zit het voor de juiste uitsparing. Wanneer een muur
niet goed glad is kunt u om het vierkante gat Compriband
aanbrengen. De 3 ronde uitsparingen blijven vrij
toegankelijk.
3.) Bevestig de speciaal ontwikkelde kindvriendelijke
radiator omkapping over het schoolventilatiesysteem en
sluit de stekker aan.
Schoolventilatie-/
verwarmingssysteem
Kindvriendelijke
radiator
omkapping
*Advies: wanneer het systeem aan een minder stevige muur
wordt bevestigd is ons advies om het systeem op meerdere
punten extra te bevestigen.

www.easyven.nl

Opbouw buiten
Bevestiging windschermkappen
De bijgeleverde windschermkappen bevestig u aan
de buitenwand.
1.) Er is voor elk systeem een aparte linkse- en
rechtse windschermkap. Deze kap heeft zowel
onder als aan de zijkant roostergaatjes.
Zorg ervoor dat de roosters van de
windschermkappen aan de buitenzijde zitten
ivm de verdunningsfactor.
2.) zie op de achterzijde van deze folder de
technische specificaties

Wist u dat ? De windschermkappen in verschillende
RAL kleuren geleverd kunnen worden.
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