SolarMagic M10 - BoatVent
Avfuktning och ventilation med solenergi.
SolarMagic - frisk och torr luft gratis
SolarMagic - M10 BoatVent, håller båten torr - billigt och enkelt.
Man känner igen det så väl:
Båten blir fuktig inne när det blir kallare och fuktigare ute på hösten – och det börjar
lukta illa. Luften blir rå och risken för svampväxt ökar.
Med en BoatVent behöver du inte alltid tömma ur allt du vill hålla torrt, såsom
sittdynor, madrasser och böcker m.m.
Med BoatVent kan man nu få torr, frisk och ljum luft blåst in – utan att det kostar
en enda cent i driftskostnader.
Den fuktiga och råa luften försvinner som dagg i solen, och luften blir frisk och god.
BoatVent drivs enbart av ren solenergi och kräver ingen elanslutning.
BoatVent är helt gratis i drift och har mycket lång livslängd.
BoatVent kan monteras på båten enkelt utan att använda verktyg.
BoatVent har en speciell uppbyggnad, och är väldigt effektiv trots att den är liten.
BoatVent är en säker avfuktare, eftersom den inte som en elektrisk avfuktare eller elvärmare
kan orsaka brand i båten.
SolarMagic M10
BoatVent är tillverkad av material som inte korroderar.
BoatVent, ”Gör det
BoatVent förlänger livslängden på båtens sittdynor, madrasser och möbler m.m.
själv” –modell.
BoatVent har en hög kapacitet - 50 m3 torr, frisk och lätt uppvärmd luft i timmen.
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Varför är M10 BoatVent en bättre avfuktare ?
-Båten behöver ingen annan värme för att hållas torr slut på elvärme och fuktuppsamlare i båten !!
-BoatVent förhindrar att fukten förstör båtens sittdynor,
madrasser, möbler m.m.

”BoatVent gör både dig och din båt nöjd”
MG Engineering, Klubbvägen 8, 68600 Jakobstad, telefon 045 326 6565
www.solarmagic.fi. E-mail: info@solarmagic.fi, FO-nummer 2310922-8

SolarMagic M10 - BoatVent
Avfuktning och ventilation med solenergi
Så fungerar anläggningen:
När solen skiner värms luften i den ”svarta lådan” upp. Solcellen på lådans sida producerar elektricitet till fläkten, som blåser in den varma
och torra luften från lådan in i båten.
Den fuktiga luften i båten pressas ut genom båtens ventilation eller otätheter.
Fläktens kapacitet vid fullt solsken är ca 50 m3 luft i timmen, vilket räcker till för att byta ut luften i de flesta båtar flera gånger per timme.
Under vinterhalvåret, när anläggningen ska hålla båten avfuktad och torr, räcker det att solen skiner en timme eller två, för att luften ska bytas
ut till torr och frisk luft.
Eftersom solcellen är placerad lodrätt, får solen vara ganska lågt på himlen, och fläkten startar när solen skiner på den.

Tekniska Data:
Modell: SolarMagic
M10 - BoatVent
Solcell:
Dimension: 46 x 31 x 0,8 cm
Effekt vid 12V: 7 Watt
Fläkt: Sunon
Effekt: 1,8 Watt
Solcellen producerar
elektricitet till fläktenheten,
Kapacitet:
3
som blåser in den varma,
Ca 50 m luft / timme
Rätt till ändringar förbehålles.
MG Engineering ansvarar inte för den
slutliga installationen.

När solen skiner, värmer den upp
den svarta lådan, och
temperaturen inne i lådan stiger.

torra och friska luften, från
lådan och från solcellen ner
i båten.

Båtens däck

Via masthål eller ventil blåses ljum, torr och frisk
luft in i båten, varvid den gamla fuktiga luften
pressas ut ur båten.

Placering och montering:
BoatVent placeras på båtens däck över en ventilationsöppning, masthål eller liknande.
BoatVent är lätt att montera med en gummirem - man behöver varken borra hål eller skruva i däcket.
BoatVent kan monteras på båten oberoende av om den är övertäckt för vintern eller om den ligger i vattnet.

Användningsmöjligheter:

Produktutveckling:

BoatVent kan användas på alla typer av båtar oberoende om
båten står på land och är övertäckt för vinter, eller om den
ligger i vattnet.
Om båten är övertäckt för vintern med presenning krävs
endast en ram eller skiva av trä som BoatVent kan stå stadigt
på, och ett hål i presenningen. När man en gång gjort t.ex. En
ram kan den användas år efter år.

Produkten BoatVent är utvecklad efter flera års arbete inom branschen
med luftsolvärme.
BoatVent ger ett värmetillskott när det behövs, men först och främst
håller den fukten borta.
BoatVent ger ett väsentligt bättre inneklimat i båten som är till glädje för
både dig och din båt.
BoatVent är utvecklad i Danmark.

”Fukten och lukten försvinner som dagg i solen”
Din lokala -

BoatVent återförsäljare:
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