
Fresh
Veggventil TL 100DE

Kan males og tapetseres

Høy komfort - effektiv kondensbeskyttelse

Teleskopfunksjon 185-340 mm

Stormsikring gir god komfort og sparer energi

Med støydemping

Art. Nr 629700
[ProductElNr] 4910598
NRF-nummer 6551655

Friskluftsventil fullspekket med teknologi,
design og funksjoner. Med
teleskopfunksjon, kondensbeskyttelse,
stormsikring og kan dessuten males over.

Funksjoner
[Condensation protection], [Filter], [Stormprotection]

Tekniske data
Plassering [Exterior wall]
[ProductDuct] 100
[ProductDuctLength] 340
[ProductUnpackageWidth] 160
[ProductUnpackageHeight] 160
[ProductUnpackageDepth] 408
[ProductMaterial] Plast
[ProductPlasticMaterialDetail] ABS, PP
[ProductEtimCode] EC011497

Målskisse
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Beskrivelse
Fresh friskluftsventiler monteres i soverom og allrom. 
En huskeregel for rett antall ventiler, er en i hvert soverom
og to i allrom. I visse tilfeller er det smart å øke antall
ventiler, for eksempel om flere sover i samme rom, eller
om den totale boflaten er større enn vanlig.

Fresh TL DE-serien er forsvinnende fine veggventiler,
fullspekket med teknologi, design og funksjon. TL DE har
som standard kondensbeskyttelse, stormsikring og kan
dessuten males over. Ventilen har teleskopfunksjon 185-
340 mm, ved tykkere vegg, forleng med modulrør.

Montering/plassering
Ventilen plasseres høyt opp på veggen, cirka 220 cm fra
gulv eller at ventilens overkant er minst 10 cm fra taket.
Ventilen er utmerket å bruke ved gulvvarme. Da plasseres
ventilen minst en meter fra vinduet for å unngå kaldras,
som følge av kuldestråling gjennom vinduet. Ventilen bør
plasseres rett ovenfor varmeelementet. Da utnyttes den
stigende varmen fra radiatoren, såkalt konveksjonsstrøm. 

Behagelig luftspredning
Luftens spredningsbilde er nøye utviklet, ventilen slipper

luften oppover og til sidene. Luften utenfra blandes svært
effektivt med romluften, allerede noen desimeter fra
ventilen har den innkommende luften fått en behagelig
temperatur.

Stormsikring sparer energi
Uansett vær og vind bremser stormsikringen for høye
luftstrømmer, noe som bidrar til lavere
oppvarmingskostnader sammenlignet med en tradisjonell
ventil. Stormsikring gir god komfort i rommet og minsker
risikoen for trekk. 

Filter og vedlikehold
Bevar den gode innendørsluften gjennom å bytte og
vedlikeholde filtrene regelmessig. For å sikre god
luftkvalitet og opprettholde luftstrømmen, bør filteret
rengjøres elle byttes en til to ganger i året. Standardfilteret
kan vaskes i mild såpeløsning. Pollenfilteret og
flimmerfilteret byttes mot nytt. Filteret er montert i en
filterholder bak fronten. Fronten kan enkelt løftes opp for
tilgang til filterholderen. Når du bruker Flimmerfilter,
erstattes filterholderen og kan ikke kombineres med
stormsikring.
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Tilbehør

Filter flimmer
D94
Art. Nr 423778

Filter TL-D 3-
pack pollen
Art. Nr 903288

Filter TL-D 3-
pack standard
Art. Nr 903286

Luftinntak
Tyfon hvit
D180
Art. Nr 910011

Insektsnett
svart plast
#150
Art. Nr 664004

Hullsag D108
Art. Nr 804050

Chuck D32-210
Art. Nr 804046

Forlenger til
chuck D32-210
Art. Nr 804048

Rist plast #150
hvit
Art. Nr 181701

Rist plast #150
brun
Art. Nr 181703

Rist plast #150
rød
Art. Nr 181705

Rist plast #150
svart
Art. Nr 181706

Rist plast #150
grå
Art. Nr 181707

Rist
plastpanel 110
x 154
Art. Nr 181756

Rist
plastpanel 110
x 154
Art. Nr 181751

Luftinntak
Tyfon grå
D180
Art. Nr 910012

Art. Nr 661075

Art. Nr 661072

Art. Nr 661073

Rist plast #150
gul
Art. Nr 181708

Dekkplate 18
hvit #180
Art. Nr 661811

Modulrør
100/104x130
Art. Nr 661080
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