Brakel® GNV/ANV

Geregelde of Automatische Natuurlijke Ventilatie:
een intelligent regelsysteem
Het GNV/ANV-besturingssysteem zorgt er voor dat dagelijkse natuurlijke ventilatie
en rook- en warmteafvoer installaties op een gebruikersvriendelijke manier met één
systeem geregeld kunnen worden. De centrale regelaar van dit systeem anticipeert op
veranderende weers- en gebruiksomstandigheden en stuurt op basis van deze gegevens
roostersecties met behulp van intelligente bustechnologie open of dicht of traploos.
GNV/ANV is met name geschikt voor situaties waarin weinig luchtstroming en relatief
veel warmteontwikkeling plaatsvindt. Met het oog hierop zorgt dit besturingssysteem
onder meer in industrieën, winkelcentra, atria en sportcomplexen voor een beheersbare,
gecontroleerde luchtverversing en creëert hiermee gezonde en veilige arbeids- en
leefomstandigheden.
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Automatische Natuurlijke
Ventilatie

GNV/ANV met nachtkoeling

Het ANV-systeem vindt zijn oorsprong in twee bestaande
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en het gecontroleerde van een Geregeld Natuurlijke
Ventilatie (GNV) systeem dat roosters aan de hand van
verschillende weers- en gebruikersgegevens traploos
open of dicht stuurt. ANV stuurt roosters op basis
van ontvangen gegevens (temperatuur binnen/buiten,
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GNV/ANV in combinatie met
RWA
ANV kan goed gecombineerd worden met een Rooken Warmteafvoer installatie (RWA). Aansturing van
ventilatieroosters bij een brandmelding is slechts een
klein onderdeel van wat er mogelijk is in het programma.
Het is eveneens mogelijk om per modem een melding
door te geven aan bijvoorbeeld de meldcentrale van
de brandweer, of technische dienst. Deze melding kan
naar keuze doorgegeven worden per e-mail, SMS, of
rechtstreeks worden doorgestuurd naar een personal

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze internetsite: www.brakelaero.com
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Technische wijzigingen voorbehouden

computer die gegevens verzamelt.

