SolarMagic M10 - BoatVent
Kuivattaa ja tuulettaa pelkällä aurinkoenergialla.
SolarMagic - raikas ja kuiva ilma ilmaiseksi
SolarMagic - M10 BoatVent, pitää veneen kuivana - edullisesti ja helposti.
Näinhän se on:
Veneen ilma tulee kosteaksi kun ulkoilma viilenee ja syksy alkaa – ja ilman haju ei
ole raikas. Kun ilma on kosteampi, myös sienikasvun riski on suurempi.
Kun veneessä on BoatVent siitä ei aina tarvitse ottaa mukaan kosteudelle herkkiä tavaroita,
kuten esimerkiksi tyynyt, patjat ja kirjat.
BoatVent pitää veneen kuivana puhaltamalla veneeseen kuivaa, raikasta ja haaleaa ilmaa –
eikä se aiheuta senttiäkään käyttökustannuksia.
Kostea ilma katoaa, ja sisäilmasta tulee raikas ja hyvä.
BoatVent toimii pelkällä puhtaalla aurinkoenergialla eikä sähköä tarvita.
BoatVent on täysin ilmainen käyttää, ja sen elinikä on todella pitkä.
BoatVent voidaan asentaa paikalleen ilman työkaluja.
BoatVent laitteen rakenne on erikoinen, ja se on tehokas vaikka se on pienikokoinen.
BoatVent on turvallinen laite kuivana pitämiseen, koska se ei voi aiheuttaa veneen tulipaloa,
kuten sähköiset kuivauslaitteet ja lämmittimet.
SolarMagic M10
BoatVent on valmistettu materiaaleista jotka eivät ruostu.
BoatVent, ”Tee se itse”
BoatVent pidentää esimerkiksi veneen tyynyjen, patjojen ja huonekalujen elinikää.
-malli.
BoatVent on tehokas - ilmamäärä on 50 m3 kuivaa, raikasta ja haaleaa ilmaa tunnissa.
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Miksi M10 BoatVent on parempi kuivauslaite ?
-Veneeseen ei tarvita muita lämmityslaitteita kuivana
pysymiseen - ei enää sähkölämmitystä tai
kosteuskerääjiä veneeseen !!
-BoatVent pitää esimerkiksi tyynyt, patjat ja huonekalut
kunnossa.

”BoatVent pitää sinut ja veneesi tyytyväisinä”
MG Engineering, Kumputie 8, 68600 Pietarsaari, puhelin 045 326 6565
www.solarmagic.fi. E-mail: info@solarmagic.fi, Y-tunnus 2310922-8

SolarMagic M10 - BoatVent
Kuivatus ja tuuletus aurinkoenergialla
Näin laite toimii:
Auringon paistaessa, se lämmittää ”mustan laatikon” sisällä olevan ilman. Laatikkoon asennettu aurinkokenno tuottaa sähköä tuulettimelle,
joka puhaltaa lämpimän ja kuivan ilman laatikosta veneeseen.
Kuiva ja raikas ilma korvaa vanhan kostean ilman joka poistuu veneestä.
Tuulettimen kapasiteetti auringon paistaessa on noin 50 m3 ilmaa tunnissa, joka riittää vaihtamaan normaalikokoisen veneen ilman monta
kertaa tunnissa.
Talven aikana, laite pitää veneen kuivana ja raikkaana kunhan aurinko paistaa tunnin tai pari.
Koska aurinkokenno on asennettu pystyyn, tuuletin käynnistyy myös auringon ollessa matalalla taivaalla.

Tekniset Tiedot:
Malli: SolarMagic
M10 - BoatVent
Kapasiteetti:
Noin 50 m3 ilmaa / tunti
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
MG Engineering ei vastaa lopullisesta
asennuksesta.

Auringon paistaessa, se lämmittää
mustaa laatikkoa, ja laatikossa olevan
ilman lämpötila nousee.

Aurinkokenno tuottaa
sähköä tuuletinyksikölle,
joka puhaltaa lämpimän,
kuivan ja raikkaan ilman
laatikon sisältä ja
aurinkokennon ympäriltä
veneeseen.

Veneen kansi

Maston reiän tai venttiilin läpi, kuiva, raikas ja
haalea ilma puhallutetaan veneeseen, jolloin vanha
kostea ilma poistuu veneestä.

Sijoitus ja asennus:
BoatVent sijoitetaan vennen kannelle maston reiän tai esimerkiksi venttiilin päälle.
BoatVent on helppo laittaa paikalleen kumiremmillä - kanteen ei tarvita reikiä eikä ruuveja.
BoatVent voidaan asentaa veneeseen riippumatta siitä, onko vene vedessä tai maalla talvisäilytyksessä suojapeitteen alla.

Käyttömahdollisuudet:

Tuotekehitys:

BoatVent voidaan käyttää kaikissa venetyypeissä riippumatta
siitä, onko vene vedessä vai maalla talvisäilytyksessä
suojapeitteen alla.
Jos vene on suojapeitteen alla, suojapeitteen alle laitetaan
levy tai esimerkiksi puukehikko, jonka päällä BoatVent
pysyy tukevasti, ja suojapeitteeseen tehdään reikä. Kun tämä
on kerran tehty, samaa levyä tai kehikkoa voidaan käyttää
vuodesta toiseen.

BoatVent on kehitetty perustuen monen vuoden kokemukseen ilmaaurinkolämmöstä.
BoatVent tuottaa lämpöä kun sitä tarvitaan, mutta ennen kaikkea, se pitää
veneen kuivana.
BoatVent tekee veneen sisäilman raikkaaksi ja pitää sen kuivana, sekä
veneen että omistajan iloksi.
BoatVent on kehitetty Tanskassa.

”Ei enää kosteutta eikä hajua”
Lähin -

BoatVent jälleenmyyjäsi:

MG Engineering, Kumputie 8, 68600 Pietarsaari, puhelin 045 326 6565
www.solarmagic.fi. E-mail: info@solarmagic.fi, Y-tunnus 2310922-8

