SolarMagic M10 - BoatVent
Affugtning og ventilation med solenergi.
SolarMagic - en frisk og lun løsning.
SolarMagic - BoatVent, holder båden tør - billigt og nemt.
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Man kender det alt for godt:

Båden bliver klam og fugtig om vinteren, hvilket giver fugt – og lugtgener.
Fugten giver risiko for råd og svamp, som ødelægger din båd.
Med en BoatVent skal du ikke længere bruge lang tid på at tømme båden
for sejl, hynder, dyner, bøger m.v.
Med BoatVent kan man nu få tør, frisk og lun luft blæst ind – uden en
krone i driftomkostninger.
Den klamme og fugtige luft forsvinder som dug for solen, og luften bliver frisk og dejlig.
BoatVent kører på ren solenergi og kræver ikke strømtilslutning.
BoatVent er helt gratis i drift og har meget lang levetid.
BoatVent kan monteres på båden uden brug af værktøj.
BoatVent har en særlige opbygning, der giver den en meget høj virkningsgrad trods sin beskedne strelse.
(Se teknikken på bagsiden)

BoatVent er en sikker affugter, da den ikke som en elektrisk affugter eller varmeovn
kan forårsage brand i båden.
BoatVent er udført i materialer, der ikke kan korrodere.
BoatVent forlænger levetiden på bådens hynder, aptering mm.
BoatVent har en høj ydelse - 50 m3 tør, frisk og let opvarmet luft i timen.

BoatVent,
så har du dit på det tørre
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Pris:
vejledende udsalgspris
BoatVent 1.275 kr.
Så blir` det ikke billigere

Billede

Hvorfor er fugtfjerneren BoatVent bedre ?
-båden behøver ikke anden varme for at holde sig tør slut med fugtposer eller elvarme i båden !!
-BoatVent forhindrer at fugten ødelægger din båds hynder, aptering mm.

”BoatVent gør både dig og din båd glad”
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SolarMagic M10 - BoatVent
Affugtning og ventilation med solenergi
Sådan virker anlægget:
Når solen skinner varmes luften i den ”sorte boks” op. Solcellen laver strøm til ventilatoren, der blæser den varme og tørre luft fra boksen
ind i båden.
Den fugtige luft presses ud af bådens ventilationsriste.
Ventilatoren har en kapacitet på ca. 50 m3 luft i timen, hvilket er nok til at udskifte al luft i de fleste både flere gange i timen.
I vinterhalvåret, hvor anlægget skal holde båden affugtet og let opvarmet, er der i gennemsnit 60 solskinstimer pr. måned. Det
svarer til at anlægget kører ca. 2 timer dagligt, hvilket er rigeligt til at holde fugten væk og båden let opvarmet.
Teknisk Data:
Model: SolarMagic model
M10—BoatVent
Solcelle:
Dimension: 46 x 31 x 0,8 cm
Ydelse/12V: 7 Watt
Ventilator: Sunon
Effektforbrug: 1,8 Watt
Ydelse:
Min 50 m3 luft pr. time
Ret til ændringer forbeholdes.
Fa.SolarMagic er uden ansvar
for den endelige installation.

Når solen skinner, varmer den på den sorte
kasse, så temperaturen i kassen stiger.

Solcellen laver strøm
til ventilatorenheden,
som så blæser den
varme, tørre og friske
luft, både fra kassen
og solcellen ned i
båden.

Bådens dæk

Via mastehul eller ventil blæses lun, tør og frisk luft
ind i båden, hvorved den gamle og fugtige luft bliver
presset ud af båden.

Placering og montage:
BoatVent placeres på dækket af båden over en ventilationsåbning, mastehul eller lignende.
BoatVent er nem at montere med gummistropper - der skal hverken bores huller i båden eller monteres skruer i dækket.
BoatVent kan monteres på båden uanset om den er vinteroverdækket på land, eller den ligger i vandet.

Anvendelsesmuligheder:

Produktudvikling:

BoatVent kan anvendes på alle typer både uanset om båden
ligger på land og er vinteroverdækket med presenning, eller
den ligger i vandet vinteren over.
Hvis båden er vinteroverdækket med presenning kræver det
blot, at der laves et simpelt træskelet under presenningen
som BoatVent kan stå fast på. Når dette skelet først er lavet
kan det bruges år efter år.

BoatVent er udviklet efter flere års arbejde indenfor branchen med luftsolvarme.
BoatVent giver et varmetilskud om vinteren, men først og fremmest holder
den fugten væk.
BoatVent giver et væsentligt bedre indeklima i båden til glæde for både dig
og din båd.
Boat Vent er udviklet i Danmark.

”Fugten og lugten forsvinder som dug for solen”
Hvad kunderne siger:
Vi er meget tilfredse, den opfylder hvad I har lovet, der er
blevet en helt anden luft i skibet siden BoatVent blev sat på,
så jeg vil slå et slag for at der er flere der vil bruge den.

Find din lokale

- BoatVent forhandler:

Venlig hilsen
Poul H. Nielsen, Skyum
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