
Fresh
Vægventil F90 Ø102 mm

Unikt spedningsbillede

Kondensbeskyttelse

Grundventilation

Komplet tilbehørsserie

Flere filteralternativer

Art. Nr 190002
DB nummer 2212240
VVS nummer 353462090

Kvadratisk vægventil til vægmontering,
beregnet til kontinuerlig ventilation af
boliger.

Funktioner
Kondensbeskyttelse, Filter

Teknisk data
Placering Ydervæg
[ProductDuct] 100
[ProductDuctLength] 340
[ProductUnpackageWidth] 150
[ProductUnpackageHeight] 150
[ProductUnpackageDepth] 424
Materiale Plast
[ProductPlasticMaterialDetail] ABS
[ProductEtimCode] EC011497

Målskitse
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Beskrivelse
Standard:
Friskluftsventil til vægmontering. Som komplet leveres
ventilen med gennemføring og udvendig rist.
Gennemføringen består af tre modulrør, et der er 50 mm
lang og to som er 100 mm lange. Modulrørene kan samles
med trykfæste. Ventilstudsen passer ind i modulrøret og er
80 mm lang, dette giver en teleskopfunktion på ca. 60 mm.
Det korte modulrør som er 50 mm lang, gør man ikke
behøver, at afkorte rørene. Den udvendige rist har en
studs, der passer ind i modulrøret.

Fås i en lyddæmpende version, som benævnes F90 dB.

Indvendig ventildel:
Den indvendige ventildel består af et chassis med et
trinløst spjæld samt en front med filter og
kondensbeskyttelse. Spjældet justeres ved hjælp af en
skydeknap, som er placeret på undersiden af ventilen.

Fronten har en unik udformning, som gør at større
mængder kold luft kan tilføres rummet, uden det giver
problemer med træk. Der findes ingen åbninger på
undersiden af ventilen, i stedet er åbningerne på
oversiden store.Fronten er forsynet med et støv- og
insektfilter, som er enkelt at afmontere og gøre rent. Der
findes flere forskellige filtre til ventilen. Udover
standardfilteret findes der også pollenfilter (EU4).

Grundventilation opnåes ved at fjerne et stik i
spjældbladet.

Montering/placering: Ventilen bør placeres højt oppe på
væggen, gerne over en radiator. Ved denne placering
udnyttes konvektionsstrømmen og man opnår den bedste
komfort. Fresh 90 kan også bruges til boliger med
gulvvarme, takket være den unikke konstruktion af
luftåbningerne.
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Tilbehør

Modulrør
Ø98/102x100
mm
Art. Nr 188010

Dækplade 18
hvid #180 mm
Art. Nr 661811

Regnbeskyttelse
ulakeret
Art. Nr 000176

110x154 mm
plast murrist
sort
Art. Nr 181756

110x154 mm
plast murrist
hvid
Art. Nr 181751

Standardfilter
F90 3 stk.
Art. Nr 193000

Pollenfilter
F90 3 stk.
Art. Nr 193002

Insektnet
#150 mm sort
plast
Art. Nr 664004

Tyfon regn- og
stormkappe.
Ø180 mm.
Hvid.
Art. Nr 910011

#150 mm
plast murrist
hvid
Art. Nr 181701

Borepatronholder
Ø32-210 mm
Art. Nr 804046

Forlænger til
borepatronholder
Ø32-210 mm
Art. Nr 804048

Tyfon regn- og
stormkappe.
Ø180 mm. Grå.
Art. Nr 910012

Hulsav Ø108
mm
Art. Nr 804050

#150 mm
plast murrist
sort
Art. Nr 181706

#150 mm
plast murrist
grå
Art. Nr 181707

#150 mm
plast murrist
brun
Art. Nr 181703

#150 mm
plast murrist
rød
Art. Nr 181705

Murrist plast
#150 gul
Art. Nr 181708

STORMSIKR.95
ISOLER
Art. Nr 833264

2023-02-03 fresh.dkWe accept no liability for printing errors and reserve the right to make material and design changes.


