
Fresh
Vægventil TL100DE

Kan tapetseres og males

Høj komfort - effektiv kondensbeskyttelse

Teleskopfunktion 185-340 mm

Stormsikring giver god komfort og sparer energi

Findes også i en lyddæmpende version

Art. Nr 629700
DB nummer 2084444
VVS nummer 353462410

Friskluftventil fyldt med teknologi, design
og funktion. Med teleskopfunktion,
kondensbeskyttelse, stormsikring og den
kan males.

Funktioner
Kondensbeskyttelse, Filter, Stormbeskyttelse

Teknisk data
Placering Ydervæg
[ProductDuct] 100
[ProductDuctLength] 340
[ProductUnpackageWidth] 160
[ProductUnpackageHeight] 160
[ProductUnpackageDepth] 408
Materiale Plast
[ProductPlasticMaterialDetail] ABS, PP
[ProductEtimCode] EC011497

Målskitse
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Beskrivelse
Fresh friskluftsventiler monteres i soveværelser og stuer
En tommelfingerregel for det rigtige antal ventiler er en i
hvert soveværelse og to i stuen. I nogle tilfælde er det klogt
at øge antallet af ventiler, hvis flere sover i samme rum,
eller hvis det samlede boligareal er større end normalt.

Fresh TLDE serien er utrolig stilfulde vægventiler, fyldt
med teknologi, design og funktion. TLDE har som standard
kondensbeskyttelse, stormsikring og den kan males.
Ventilen har teleskopfunktion 185-340 mm, ved tykkere
væg forlænges med modulrør.

Montering/placering
Ventilen placeres højt op på væggen, ca. 220 cm fra gulvet
eller så der er mindst 10 cm fra ventilens overkant til
loftet. Ventilen kan anvendes i boliger med gulvvarme.
Ventilen placeres mindst en meter fra vinduer for at
forhindre træk på grund af kulden fra vinduet. Hvis boligen
opvarmes med radiatorer skal ventilen placeres over
radiatoren. Således udnyttes den stigende varme fra
radiatoren, såkaldt konvektionsstrøm.

Behagelig luftspedning
Luftspedningen er omhyggeligt udviklet, ventilen frigiver
luften opad og til siderne. Luften udefra blandes meget

effektivt med rumluften, allerede et par decimeter fra
ventilen, har den indkommende luft nået en behagelig
temperatur.

Stormsikring sparer energi
Uanset vejr og vind bremser stormsikringen for store
luftstrømme, hvilket bidrager til lavere
varmeomkostninger sammenlignet med en traditionel
ventil. Stormsikringen giver god komfort i rummet og
reducerer risikoen for træk.

Filter og pleje
Bevar den gode indeluft ved regelmæssigt, at skifte og
vedligeholde dine filtre.
For at sikre god luftkvalitet og opretholde
gennemstrømning, skal filteret rengøres eller udskiftes en
eller to gange om året.
Standardfilteret er vaskbart, anvend en mild
sæbeopløsning.
Pollenfilteret og miljøfilteret erstattes med nyt. Filteret er
monteret i en filterholder bag fronten.
Fronten kan let løftes op for at få adgang til filterholderen.
Når du bruger miljøfilter, fjernes filterholderen og
miljøfilter kan derfor ikke kombineres med stormsikring
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Tilbehør

Flimmerfilter
Ø94 mm
Art. Nr 423778

Pollenfilter
TL-D 3 stk.
Art. Nr 903288

Standardfilter
TL-D 3 stk.
Art. Nr 903286

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

Insektnet
#150 mm sort
plast
Art. Nr 664004

Hulsav Ø108
mm
Art. Nr 804050

Borepatronholder
Ø32-210 mm
Art. Nr 804046

Forlænger til
borepatronholder
Ø32-210 mm
Art. Nr 804048

#150 mm
plast murrist
hvid
Art. Nr 181701

#150 mm
plast murrist
brun
Art. Nr 181703

#150 mm
plast murrist
rød
Art. Nr 181705

#150 mm
plast murrist
sort
Art. Nr 181706

#150 mm
plast murrist
grå
Art. Nr 181707

110x154 mm
plast murrist
sort
Art. Nr 181756

110x154 mm
plast murrist
hvid
Art. Nr 181751

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

Art. Nr 661075

Art. Nr 661072

Art. Nr 661073

Murrist plast
#150 gul
Art. Nr 181708

Dækplade 18
hvid #180 mm
Art. Nr 661811

Modulrør
Ø100/104x130
mm
Art. Nr 661080
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