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Ikke kommet ud  
af den blå luft ...
Ivar Haahr A/S har været mange år i 

branchen og har den håndværksmæssige 

ekspertise, der skal til for at levere varen.

Ring, skriv eller kig ind forbi. Vi er klar til at 

hjælpe dig.

God byggeøkomi
Det betaler sig altid at gøre det rigtigt første 

gang. Vores produkter leveres i færdige sekti-

oner – klar til brug. Det sikrer lave installati-

onsomkostninger.

Lavt energiforbrug
Vores naturlige løsninger belaster ikke miljø-

et, og samtidig sparer det på driftsomkostnin-

gerne.

Vejrbestanding
Vi har nøje udvalgt og afprøvet materialer til 

dig. Der er ikke gået på kompromis med kvali-

teten, det sikrer lang holdbarhed i al slags vejr

Ivar Haahr A/S udvikler, fremstiller og leverer en række innovative 

ventilations- og ovenlysprodukter til agro og industri.

Hos os får du høj kvalitet og faglighed, og vi ved, at troværdighed 

og tillid er grundlæggende forudsætninger for et godt samarbejde.

vi leverer lys 
og luft
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Med en klimacomputer med vejrstation kan du auto- 
matisk regulere luftindtaget og afkastarealet. Syste- 
met tager desuden højde for både vindretning og tem-
peratur.

Resultatet bliver et optimalt klima med 
større velvære og trivsel for dyr og men-
nesker, der færdes i bygningen.

Klimastyring leveres i samlede enheder, der er lette at 
montere. Både indkøring og justering foregår ganske 
let, hvilket sikrer lave installationsomkostninger.

Trækstationen er komplet med indbygget endestop og 
potentiometer, der gør det nemt og sikkert at montere.

optimalt klima
- helt automatisk

Klimastyring kan eftermonteres
på bestående anlæg»

god til
gardinventilation 

Et system med gardinventilation kan med fordel ud-
bygges med en klimacomputer, som automatisk sør-
ger for at regulere den naturlige ventilation.

Lad gardinerne overvåge
En klimacomputer med vejrstation kan konstant over- 
våge hejsegardinernes aktuelle position i forhold til 
vejrsituationen, og give besked til en trækstation om 
at hæve eller sænke gardinet efter behov.

styrer som
vinden blæser
klimaet optimeres helt automatisk
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Et installationsvenligt system, der automatisk tager højde for vindretningen
og åbner eller lukker hejsegardinerne separat efter behov.

Klimastyring kan eftermonteres 

på bestående anlæg

Montering
Vi udarbejder den tekniske tegning 

af placering, ledningsføring mv., så 

du let kan installere det hele.

Styring
Med en tilkoblet vejrstation juste-

res gardinets stilling optimalt efter 

de skiftende vind- og vejrforhold.

Forbrug
Med en klimacomputer opnås 

ideelle klimaforhold og dermed 

optimeret energiforbrug.
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det ligger i luften...

naturlig ventilation

du får mange klare fordele med ovenlys 

Ventilation fra ivar Haahr a/s:

 »kan leveres på mål

 »Er let at montere

 »langtidsholdbare løsninger

 »Vejrbestandige materialer

derudover giver det et optimalt indeklima 

med velvære for dyrene og en øget pro

duktivitet – og så er der ingen støjgener 

og intet forbrug af strøm. det betaler sig 

at investere i naturlig ventilation.

mangler du effektiv ventilering, så er naturlig ven
tilation en rigtig god og enkelt løsning – helt uden 
elektriske installationer. resultatet er et optimalt 
indeklima. Vi anvender ude  luk kende vejrbestan

dige materialer af høj kvalitet. ovenlys Ventilation 
fra ivar Haahr a/s leveres efter mål eller i stan
dardbredder fra 100 til 500 cm. Vores lysplader  
er altid konstrueret med ekstra god inddækning.

…og giver et behageligt indeklima og en sundere bygning

fordele ved 
naturlig ventilation

mange valgmuligheder
du kan frit vælge mellem fast eller regulerbart af

kastareal, og om lyspladerne skal være isolerede eller 

uisolerede, klare eller opalhvide. Vindskærmene leve

res som standard i grå, men kan også fås i andre ral

farver. ring til os, så snakker vi om dine ønsker.

varmgalvaniseret
profilerne udføres solidt i stål med forborede huller 

klar til montering. alle færdige produkter varmgalva

niseres i danmark. resultatet er optimal holdbarhed.


