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Energieffektivitet står i fokus
Grundfos-pumper

COVA kommer nå med en helt ny varme- /kjølesentral hvor energisparing er satt i fokus. Kombinasjonen med energisparende pumper og dynamiske
regulerings-ventiler gir den optimale energigevinst
i ditt anlegg. COVAmaXi leveres i størrelser fra
1 m²/h til over 100 m²/h, og i mange utførelser.

Grundfos MAGNA3
benyttes alltid som
hovedpumpe, i enkeleller tvillingutførelse

COVAmaXi har et meget stort anvendelsesområde
og passer perfekt i varme- /kjølesystem til alle større
bygg; f.eks. skoler, sykehjem, kontorbygg, næringsbygg av alle slag osv. Ved valg av COVAmaXi
får du alltid den optimale løsningen tilpasset ditt
behov og tilpasset de ulike energikilder, det være
seg varmepumpe, fjernvarme, biokjel osv.

Fem gode grunner for
å velge COVAmaXi
1. Maksimal energisparing ved at det alltid
nyttes såkalt mengdestyring.
2. Maksimal ytelse gjennom et stort utvalg
pumpestørrelser og med forskjellige parameter.

Grundfos MAGNA
benyttes overalt ellers i
COVAmaXi-sentralen

Ingen innregulering på
anleggstedet
Frese-ventiler

3. Maksimal driftsikkerhet oppnås med komponenter fra anerkjente leverandører med godt
ry på sine produkter.
4. Maksimal anleggstilpassing gjennom ordreproduksjon. Valgbare funksjons-moduler
settes sammen til et totalsystem helt tilpasset
det aktuelle anlegg.
5. Maksimal prefabrikasjon gir den optimale
løsning innen planlegging, produksjon og
kostnadsstyring.

COVA er en ren ordreproduserende bedrift

Varmepumpe og COVAmaXi i en pakke

ma i-vp
Systemtegning

ma i-vp

Få hele «pakken» levert
fra COVA. Du kjøper selv
inn varmepumpa, el.kjel,
buffertank og varmtvannsbereder, men adresserer
dette for levering til
COVA, i stedet for levering til byggeplassen.

Du sparer mye på prefabrikasjon
Alle ønsker å ha så god økonomi i byggeprosjektet som mulig. Har du regnet på all
dødtid som medgår ute på byggeplassen?
Har du regnet på hvilke administrasjonskostnader som medgår? Og hva med feilkostnader og annet som oppstår? I sannhet ligger her
betydelig mulige besparelser. Få hele varme/kjøleanlegget i teknisk rom levert ferdig til
byggeplassen – det sparer du mye på!
En stor kjølesentral levert fra COVA
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