
Fresh
Vægventil TL80DE dBs

Diskret design

Kraftig kondensbeskyttelse

Vejrbestandig

Flere filteralternativer

Lyddæmpende

Art. Nr 629087
DB nummer 1819107
VVS nummer 353462420

TL80DE dBs er en komplet lyddæmpende
ventil bestående af et lyddæmpende
gennemføringsrør og murrist. Et
fremragende valg, hvis du forstyrres af
støj udefra. Det lydabsorberende rør er let
at skære i den rigtige længde med en
hobbykniv.

Funktioner
Kondensbeskyttelse, Filter, Stormbeskyttelse, Støjreduktion

Teknisk data
Placering Ydervæg
[ProductDuct] 80
[ProductDuctLength] 360
[ProductUnpackageWidth] 160
[ProductUnpackageHeight] 160
[ProductUnpackageDepth] 428
Materiale Plast
[ProductPlasticMaterialDetail] ABS
[ProductEtimCode] EC011497

Målskitse
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Beskrivelse
Generelt
Vægventil med et meget diskret design. Forsiden kan
tapetseres og males. Ventilen er udstyret med kraftig
kondensisolering, overventilationsbeskyttelse,
stormsikring og filtre. Stormsikringen forhindrer energitab
i tilfælde af blæst. Luftstrømmen reguleres med fronten,
hvor man kan ændre åbningsvinklen. Fronten åbnes øverst
og tvinger luften opad, hvilket giver et behageligt
spredningsmønster selv med gulvvarme. Ventilen fås også
i andre varianter.

Lyddæmpende
Den lydabsorberende væggennemføring består af et
lydabsorberende rør i stedet for standard vægrør. Det
lydabsorberende rør er let at skære i den rigtige længde
med en hobbykniv. Standard rørlængde 360 mm.

Indvendig ventil
Den indvendige ventil har en kraftig kondensisolering,
filter og en front, der vippes ud i toppen og således
indstilles luftstrømmen. Filteret er monteret i en
filterkassette, som også er udstyret med en beskyttelse
mod evt. rindende vand. Fronten har fire åbningspositioner
til at variere luftstrømmen med. Spredningsbilledet er
omhyggeligt udviklet til at passe til gulvvarmesystemer,
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.

Montering/placering
Ventilen skal placeres højt op på væggen, hvis der er en
radiator, skal man stræbe efter en placering over denne.
Således udnyttes den stigende varme fra radiatoren,
såkaldt konvektionsstrøm og den bedste komfort opnås.
Ventilen kan bruges til gulvvarme, det er det, den er
designet til.

Drift/vedligeholdelse
For at sikre god luftkvalitet og bibeholde luftstrømmen skal
filteret rengøres/udskiftes 1-2 gange om året.
Standardfilteret kan vaskes, brug en mild sæbeopløsning.
Pollen- og miljøfiltre udskiftes med nye. Filteret er
monteret i en filterkassette bag fronten, som let kan
afmonteres ved at løsne fronten fra de nederste
fæstninger og derefter løfte den op. Tag filterkassetten
lige ud af ventilchassiset.

Tilbehør
Ventilen har et komplet sortiment af tilbehør for yderligere
fleksibilitet.
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Tilbehør

Flimmerfilter
Ø94 mm
Art. Nr 423778

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

Standardfilter
TL-D 3 stk.
Art. Nr 903286

Pollenfilter
TL-D 3 stk.
Art. Nr 903288

Borepatronholder
Ø32-210 mm
Art. Nr 804046

Forlænger til
borepatronholder
Ø32-210 mm
Art. Nr 804048

Hulsav Ø127
mm
Art. Nr 804044

#150 mm
plast murrist
sort
Art. Nr 181706

#150 mm
plast murrist
rød
Art. Nr 181705

#150 mm
plast murrist
grå
Art. Nr 181707

Insektnet
#150 mm sort
plast
Art. Nr 664004

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

#150 mm
plast murrist
brun
Art. Nr 181703

Lyddæmperrør
Ø81/98/124x500
mm
Art. Nr 858150

Murrist plast
#150 gul
Art. Nr 181708

Dækplade 18
hvid #180 mm
Art. Nr 661811

Stormkappe
T#170 Ø81
ulakeret
aluzink
Art. Nr 663037
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