SVERIGES grönaste
centraldammsugare

Spara upp till 80%
av energiförbrukningen!
CENVA®FLEX är ett svenskutvecklat centraldamm
sugar
system för krävande offentliga miljöer. Med sin 
unika
®
teknik sätter CENVA FLEX en ny standard på marknaden
beträffande d riftskostnad och miljöpåverkan genom kraftigt
reducerad strömförbrukning. Med denna teknik förväntas
energiförbrukningen minska med mellan 60-80% jämfört
med tidigare lösningar! De nya specialdesignade pump
enheterna är också de mest effektiva på marknaden när
det gäller prestanda per kW då de är tillverkade efter den
IE3-norm som gäller från och med 2018.
Och att centraldammsugare även minskar städbehovet,
har bäst arbetsergonomi och ger ett bättre inomhusklimat
behöver vi väl knappast berätta?
Med gedigen kunskap, helhetsansvar och unika garantier
bygger CENVA system med fokus på energieffektivitet och
totalekonomi under hela livscykeln. CENVA – en trygg partner!

VHC – VETERINÄRMEDICINSKT OCH
HUSDJURSVETENSKAPLIGT CENTRUM
I UPPSALA
Framtidens hus för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
på Sveriges Lantbruksuniversitetet i Ultuna är utrustad med
ett centraldammsugarsystem för lokalvårdsarbete i kontorsoch undervisningslokaler med textilgolv. Systemet användes
även i flera laboratorieavdelningar.
VHC omfattade totalt 53 000 kvadratmeter fördelat på sex
huskroppar. Beställare av centraldammsugarsystemet från
CENVA var Skanska Sverige AB och projektet hade ett totalt
projektvärde på 1100 miljoner.

SGS I GÖTEBORG HAR BYTT UT
DET TRADITIONELLA SYSTEMET
Johan Borgström, fastighetstekniker på SGS Studentbostä
der i Göteborg, ser fram emot en årlig besparing på 20 00030 000 kWh efter bytet till CENVA®FLEX. På mindre än ett
år har man investerat i sex nya CENVA®FLEX-enheter som
tillsammans under systemets beräknade livscykel på 30-40
år kommer att minska elnotan för SGS med mer än en och en
halv miljon kilowattimmar. En rejäl besparing för företaget,
men även en stor vinst för miljön och ett h ållbarare samhälle!

CENVA®FLEX OPTIMERAR
SUGKRAFT OCH ENERGIFÖRBRUKNING EFTER ANTALET
ANVÄNDARE I SYSTEMET
CENVA®FLEX är uppbyggd av tre parallella pumpenheter
som kopplas in efterhand som kraften behövs i systemet. En
tryckkänslig givare känner av antalet användare i s ystemet
och anpassar antalet pumpenheter i drift efter behoven.

TRADITIONELL
9 kWh

Flextekniken förlänger livslängden på pumpenheterna med
minst 30% jämfört med vanliga lösningar – men systemet
arbetar även tystare och skapar inte onödig överskotts
värme som måste kylas eller ventileras bort.

CENVA®FLEX
1,5 kWh

HELHETSANSVAR

Vi projekterar och ritar in, Installerar genom
partners och sköter service och eftermarknad

KUNSK AP

50 års samlad erfarenhet och mer än 15 000
enskilda installationer för privata, offentliga
och industriella miljöer

CENVA®FLEX
5 kWh

CENVA bygger små och stora centraldamm
sugarsystem med fokus på energi
effekitivtet
och totalekonomi för hotell, kontor, skolor, vårdoch äldreboenden, studentboenden, radhus och
gruppboende, flerbostadshus, lantbruk och industri.

CENVA®FLEX

Läs ANPASSAR
mer på cenva.se
EFTER

ANTAL ANVÄNDARE

TRYGGHET

Möjlighet att förlänga garantin i upp till 25 år

Samarbetspartners

CENVA AB, Förrådsgatan 32, 542 35 Mariestad. 0501-39 93 00 info@cenva.se CENVA.SE

