
Ventilationsenheden BREATHE er et resultat af et 
femårigt forsknings- og udviklingsforløb og er en     
succes i forhold til luftskifte, virkningsgrad, design 
og støjniveau. Installationsprocessen er derudover 
nem og hurtig, hvilket betyder at fraflytning helt 
undgås. BREATHE sikrer et godt indeklima og har 
samtidig en høj energieffektivitet.

Kan som standard installers i vægtykkelser    
mellem 250 og 520 mm., men kan også 
tilpasses større vægtykkelser

Levere op til 55 m3 frisk luft i timen

Levere et balanceret luftskifte i henhold 
til bygningsreglementet, så der sikres et 
godt indeklima i alle opholdsrum

God dæmpning af transmissionsstøj og et 
meget lavt støjniveau fra selve enheden

Mulighed for behovsstyring på rumniveau 

Mulighed for intelligent styring både    
centralt og decentralt 

SEL-værdi der er langt under bygnings-
reglementets krav

HVAD KAN BREATHE 55?

Har en varmegenvinding på over 85% i            
almindelig drift

Filterskift foretages uden brug af værktøj. 

BREATHE 55 har et enkelt design. På billedet til venstre ses     
ventilen inde og til højre ses ventilen ude. 

BREATHE 55
DECENTRAL KOMFORT TIL ETAGEEJENDOMME



I ejendommens ydervæg bores et Ø255 mm hul med et diamantbor. Hullet bores med sug, så der ikke 
kommer støv i lejligheden, og derfor kan installationen udføres uden at lejligheden fraflyttes. BREATHE 
55 monters i hullet og tilsluttes 220V. Enheden kan som standard tilpasses vægtykkelser mellem 250 og 
520 mm.

Udviklingsarbejdet startede i 2011 hvor DTU Byg, 
PLH Arkitekter, Smith Innovation, Brønnum Plast, 
Ebmpapst og Gearcentralen gik sammen for at ud-
vikle en ny type decentral ventilationsenhed med 
støtte fra Fornyelsesfonden. Siden har Markeds-
modningsfonden også støttet projektet. 

Målet for projektet var at udvikle en ny                               
decentral ventilationsenhed, der skulle være                         
markedsledende indenfor performance og design. 
BREATHE 55 opfylder målene og er resultatet af 5 
års udviklingssamarbejde. 

INSTALLATION

UDVIKLINGEN 

Et udpluk af udviklingsholdet bag BREATHE 55. Bagerst fra venstre ses Anders Lund 
Jansen og Kevin Michael Smith. Forrest ses Charlotte Larsen og Henning Solfeldt. 

Antallet af enheder kan varieres afhængig af lejlighedstype. 
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