Fresh

Spalteventil AL-dB 450/40 hvit
Art. Nr

464540

Lydreduserende
Trinnløst spjeld
Ekstrudert aluminium
Filter

Lydreduserende spalteventil for
montering i vinduskarmens øvre del.
Utstyrt med trinnløst spjeld og filter.
450/40 hvit.
Tekniske data
[ProductUnpackageWidth]
[ProductUnpackageHeight]
[ProductUnpackageDepth]
[ProductMaterial]

456
30
100
Aluminium

[ProductEtimCode]

EC011497
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Beskrivelse
Generelt
Lydreduserende spalteventil som møter høye krav til
lydreduksjon. Ventilen har en spesielt utviklet front som gir
lav lufthastighet og god innblanding av romluften. Finnes i
to lengder: 456 mm og 806 mm. Den kortere finnes også i
en variant med stormsikring, et utmerket valg for
vindutsatte steder. Stormsikringen forhindrer
overventilasjon som følge av vind. Som tilbehør finnes
utvendig vannese laget av ABS-plast.
Innvendig ventildel
Den innvendige ventildelen er laget av ekstrudert
aluminium med gavler i ABS-plast. Utstyrt med støv og
insektfilter som standard. Luftstrømmen reguleres med et
trinnløst spjeld som stilles inn via en
reguleringsmekanisme på fronten. Ventilen kan også
bestilles med en grunnventilasjonssperre, som sikrer en
viss grunnventilasjon.
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Montering/plassering
Ved montering skrus to festeklips fast i vinduskarmens
øvre del. Ventilen trykkes fast på disse. En tetningslist som
sitter på baksiden av ventilen, tetter mot karmen. For å
gjøre boringen eller fresingen for luftkanalen lettere,
finnes bormal og hullmal som tilbehør. Denne styrer boret
og gir rett avstand mellom hullene.
Vedlikehold
For å sikre god luftkvalitet og opprettholde ventilasjonen,
skal filteret rengjøres i mild såpeløsning 1-2 ganger per år.
Utover dette kreves det ikke annet regelmessig
vedlikehold. Ved behov er ventilen enkel å demontere for
rengjøring med for eksempel støvsuger eller en liten
børste. Ventilen fjernes ved å løsne skruene til festeklipsen
via hullet i spjeldet. Filteret sitter i fronten, som er lett å
demontere.
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Tilbehør

Bormal F42
Vannese F42
H-G + spik vit
Art. Nr

Art. Nr

420020

421401
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