
Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:05
FRESH 40

• Filter som standard

• Luftriktare

• Dolda skruvfästen

• Enkel reglering

• Lågt tryckfall

Fresh 40
Spaltventil med modern design avsedd att 
monteras i fönsterbåge eller karm. Kan 
användas för både utåt- och inåtgående 
fönster. Ventilen har en unik konstruktion 
med en front som fungerar både som
luftriktare och spjäll.

Specifikation
Beteckning Beskrivning Art. nr.

Fresh 40 k-p Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa k-pack 401031

Fresh 40 i -p Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i -pack 401021

Fresh 40 inv. del Invändig del i -pack 401011

Donet kan även objektanpassas efter kundens önskemål, t ex. med stormsäkring och ljudreducerande 
genomföringskanal.
k-p = konsumentpack, i-p = industripack

Fresh 40

Snabbfakta
Kapacitet: 9,2 l/s vid 10 Pa

Håltagning: Spalt 400 x 10 mm eller hålrad 24 st Ø10 mm

Material: Konstruktionsplast (återvinningsbar)

Färg: Vit, NCS S0502-Y
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Beskrivning/funktion
Spaltventil för utanpåliggande montage i 
fönsterkarm eller båge. I komplett utförande 
levereras ventilen med invändig del och 
utvändig droppnäsa. Den invändiga delen 
levereras med ett fi lter som standard och 
utvändig droppnäsa har inbyggt insekts-
raster. För att underlätta montering fi nns
en borrmall att tillgå (tillbehör).

Ljudreducerande
Ventilen kan förses med ljudreducerande 
kanal. För mer information kontakta Fresh 
AB.

Invändig ventildel
Den invändiga ventildelen består av ett 
chassi med lock som fungerar både som 
spjäll och luftriktare. Locket är försett med 
små grepp på vardera sidan avsedda för 
manövrering. Vid fullt öppet lock går luften 
nästan rakt ut från ventilen, genom att fl ytta 
locket mot stängt läge förändras luftrikt-
ningen åt detta håll.

Underhåll
För att säkerställa god luftkvalité och bibe-
hållet fl öde bör fi ltret rengöras/bytas 1-2 
ggr/år. Standardfi ltret är tvättbart, använd 
mild tvållösning.

Tillbehör
Till ventilen fi nns en komplett tillbehörsserie 
för ytterligare fl exibilitet. Mer information i 
folder ”Tillbehör spaltventiler”.

FRESH 40

Tekniska data Fresh 40

Kapacitet vid 10 Pa: Spalt 9,2 l/s
Hålrad 5,3 l/s

Håltagning: Spalt 400 x 10 mm
Hålrad 24 st Ø10 mm

Filter

Material: Konstruktionsplast

Färg: vit, NCS S0502-Y

Vertikalgaller VG, 
utvändig del
vid vertikal
montering.

Stormsäkring,
skyddar vid stor
vindpåverkan.

Borrmall, styr 
borret och ger 
rätt avstånd 
mellan hålen.

Filter, tvättbart 
standardfi lter.

Kanal 33,
avsedd för
hålkammarprofi l.


