
Fresh
Ventilationsaggregat Flow FDX

Styres via app eller kontrolpanel

Monteres i ydervæggen uden behov for ekstra
kanaler

Meget energieffektiv 3 W, standby 1 W

Driftssikker ned til -20° C

Varmegenvinding op til 85%

Art. Nr 810001
DB nummer 2074638
VVS nummer 353474000

Decentral ventilationsaggregat med
varmegenvinding uden ekstra kanaler.
Styres via app eller Fresh kontrolpanel
(tilbehør)

Funktioner
Timer, Konstant strøm

Teknisk data
Placering Væg, Vandret
[ProductFreeToAirM3H] 43
Strømforbrug (W) 3
Spænding (V) 230V AC
Tilslutning 1-fase
Isoleringsklasse II
Type motor EC
Trådløs Bluetooth, RF868
Kapslingsklasse IP 20
[ProductDuct] 160
[ProductUnpackageWidth] 270
[ProductUnpackageHeight] 306
[ProductUnpackageDepth] 430
Materiale Rustfrit stål, Plast,

Keramik
[ProductEtimCode] EC011286
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Beskrivelse
Decentral ventilationsaggregat med varmegenvinding
Fresh Flow udnytter husets udadgående varme og
genbruger 85% til opvarmning af den friske luft, der
tilføres. Dette gør Fresh Flow til en klimasmart investering
for både dig og miljøet.

Sådan fungerer Fresh Flow
Fresh Flow fungerer bedst parvis monteret i ydervægge i
separate rum, i samme bolig.
Flows kraftfulde Xenion-ventilator arbejder kontinuerligt og
skifter automatisk luftretning hvert 70. sekund. Når
ventilatoren trækker luft ud af boligen, fanges en stor del
af varmeenergien fra luften, som bliver trukket ud og
lagres i den indbyggede keramiske akkumulator. Derefter
skifter ventilatoren retning og trækker luft ind i boligen,
den passerer den opvarmede keramiske akkumulator i de
næste 70 sekunder. Den kølige luft udefra opvarmes under
dens passage gennem keramikken og bliver til frisk,
opvarmet luft der spredes i f.eks. stuer eller soveværelser.

For optimal funktion kan to Fresh Flow-aggregater let
forbindes via en trådløs forbindelse og derved ventilere
trykneutralt i gensidigt skiftende luftretninger.

Helt uden ventilationskanaler
Traditionelle ventilationsaggregater bruger meget plads til
kanaler til alle rum, som har brug for ventilation. Det bliver
ofte en dyr og omfangsrig installation. I mange ældre huse
kan det føles næsten håbløst, da det er både dyrt og
besværligt. Med Fresh Flow er det lidt anderledes. Fresh
Flow skaber en både sund og energieffektiv ventilation,
uden du behøver, at installere en eneste ventilationskanal.
Enhederne monteres let i ydervæggen i boligens "tørre"
rum. Med andre ord direkte i det rum, der har brug for
ventilation. Systemet er perfekt til boliger med naturlig
ventilation og har en række automatiske funktioner, der
konstant arbejder for at sikre optimal ventilation.

Fresh Flow er specielt udviklet til det nordiske marked og
passer til vægtykkelse 185-310 mm i både træ- og
murstenshuse. Den indvendig del kan males eller
tapetseres.

Arbejder bedst parvis
Som punktindsats i udvalgte rum anbefaler vi, du
installerer mindst to Fresh Flow, så de kan arbejde parvis.
Alternativt kan flere aggregatpar samarbejde om, at
ventilere samtlige af boligens "tørre" rum. Husets
badeværelse ventileres for sig selv, ved hjælp af en
badeværelsesventilator f.eks. Fresh Intellivent Sky samt en
friskluftsventil i tilstødende rum, så der er balance i
indefrakommende og udefrakommende luft. Systemet er
let at installere og udvide, op til 16 enheder i boligen kan
styres via et kontrolpanel. En tommelfingerregel er: Et
aggregat pr. rum eller cirka pr. 15 m². Ved montering af en
enkelt Flow fungerer den på samme måde, som ved
montering af to eller flere aggregater.

Trådløs styring og kommunikation
Fresh Flow styres trådløst via appen Fresh Ventilation eller
via Fresh kontrolpanel (tilbehør).
Frekvensen på 868 MHz i systemets trådløse netværk
skaber kommunikation mellem de enkelte
ventilationsaggregater. Frekvensen er adskilt fra andre RF
/ Wi-Fi-netværk og har fremragende rækkevidde. 20 meter
indendørs og op til 250 meter udendørs.

Både via appen og kontrolpanelet får du fuld kontrol over
dit Fresh Flow-system, og du kan styre dine enheder, så de
arbejder sammen i henhold til et antal forudvalgte
driftsprofiler. På denne måde kan du let tilpasse Fresh
Flow til optimal luftudveksling i det område af boligen, du
vil ventilere. Der er mulighed for selv at planlægge en
ventilationsprofil til de forskellige zoner, aggregaterne er
monteret i. Når du vil have Fresh Flow-aggregaterne til at
arbejde sammen, er der ikke behov for komplicerede
kanaler. Al kommunikation mellem enhederne foregår helt
trådløst.

Let at montere
Du kan selv udføre det meste af installationen, men den
elektriske installation skal udføres af en aut. el-installatør.
Den elektriske installation udføres i det indvendige dæksel,
og der kræves ikke andre kabler eller enheder for at starte
systemet.
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Det indvendige dæksel kan monteres på væggen eller
forsænkes i væggen og dækslet har sensorer til måling af
den omgivende fugtighed og temperatur.

Du kan selv vedligeholde og rengøre dine aggregater.

Fresh Connect (tilbehør)

Alle boliger, kontorer og bygninger er forskellige, derfor
findes der forskellige slags tilbehør og muligheder, så du
kan tilpasse systemet til dine unikke forhold. Se vores
tilbehør til Fresh Flow under fanen "Tilbehør".

Aggregatet er meget energieffektiv - 3 W, stand by 1 W og
driftssikker ned til -20° C.
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Tilbehør

Pollenfilter
Flow FDX 2
stk.
Art. Nr 810100

Standardfilter
til Flow FDX 2
stk.
Art. Nr 810101

Vægrør FDX
Ø180x550 mm
Art. Nr 810080

Kontrolpanel
Fresh Connect
Art. Nr 810050

Sensor CO2
(inkl.
temperatur-
/fugtsensor)
Art. Nr 810051

Sensor
temperatur/fugt
indendørs
Art. Nr 810052

Sensor
temperatur/fugt
udendørs
Art. Nr 810053
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