
Rum till rum 
LUFT FRÅN RUM TILL RUM ELLER I HELA HUSET

Vår värmeflyttare är 
en tyst varvtalsstyrd 
fläkt med inbyggd 
temperaturgivare,  
den transporterar 
överskottsvärme från 
ett rum till ett annat. 

Värmeflyttare

Flytta värme från rum till rum
Fler och fler installerar braskamin eller luftvärmepump 
som komplement till övrig uppvärmning. Problemet är att 
värmen ofta stannar i samma rum. Lösningen kan vara att 
installera en så kallad värmeflyttare, som hjälper till att fördela 
överskottsvärmen till angränsande rum.

Man talar om luft in och luft ut men glömmer 
ibland den så kallade överluften. 

Överluften är den luft som rör sig mellan rummen i 
bostaden. Den kan röra sig via en öppen dörr, galler, 
ventil i taket eller en springa nere vid tröskeln. 

Tips! 
Har du en äldre modell av 
väggventil kan du med fördel 
byta upp dig och få betydligt 
bättre teknik, design och 
funktion. Invändig del TL DE har 
som standard kondensskydd, 
stormsäkring, filter och är 
dessutom övermålningsbar.

Passar till kanal med invändigt 
mått Ø98 eller Ø100 mm.

För att du, din familj och ditt hus 
ska må bra behövs frisk luft. Det är 

ganska vanligt att man upplever luften 
i sovrum och allrum som dålig. Den kan 
kännas instängd och syrefattig eller att 
det bildas kondens, imma, på fönster. 
Problemet är oftast att det inte kommer 
in tillräckligt med frisk luft. 

I de allra flesta fall räcker det med 
nya friskluftsventiler. Våra ventiler är 
konstruerade för att ta in rätt mängd 
filtrerad luft utan att ge obehagligt drag. 

Friskluftsventiler

Tips! Komplettera dina frisklufts-
ventiler med Flimmer® filter som 
skyddar mot damm och pollen 
och/eller välj en produkt med 
bullerdämpning.
Vid montering använd våra 
hålsågar för enklare håltagning.

Luft in 

SOVRUM • ALLRUM
 

Placering vid 
element

Placering vid 
golvvärme

Tips! Använd vår borrmall vid 
monteringen,  den hjälper dig att 
få en rak linje samt rätt avstånd 
mellan hålen.

En annan och något enklare lösning 
är att sätta en fönsterventil i fönster-
karmens överdel. Fresh har ventiler för 
både inåt- och utåtgående fönster. 

Fönsterventiler

En tumregel 
för rätt antal 
ventiler är  
en i varje sovrum 
och två i allrum.

Ventiler monteras i sovrum och allrum.  
En tumregel för rätt antal ventiler är en 
i varje sovrum och två i allrum. I vissa 
fall är det klokt att öka antalet ventiler, 
om flera sover i samma rum eller om den 
totala boytan är större än vanligt.

Placering Ventilen placeras högt upp 
på väggen, cirka 220 cm från golv eller 
minst 10 cm från tak, överkant ventil.

Golvvärme Ventilen går utmärkt att 
använda vid golvvärme. Då placeras 
ventilen minst en meter från fönster 
på grund av köldstrålningen genom 
fönstret, för att förhindra kallras.

Element Ventilen bör placeras rakt 
ovanför värmeelementet. Då utnyttjas 
den stigande värmen från radiatorn, 
konvektionsström.

Tilluft Tilluft

Bättre ventilation är ett 
sätt att få ut mer av varje 
värmekrona. Genom 
att installera någon av 
Fresh värmeflyttare eller 
kanalfläktar, tar du vara på 
värmen som finns i huset.

Du kan balansera 
högt fukttillskott 
i rummen genom 
att ha ordentligt 
med friskluftsven-
tiler i alla rum och 
se till att du har 
god luftväxling. 

Fresh hjälper dig att hitta rätt  
lösning för just ditt hem.
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HUR DU KAN FÖRBÄTTRA DITT INOMHUSKLIMAT - som gör både dig och ditt hem friskare

Om inte luften kan röra sig mellan rummen 
fungerar inte ventilationen. Ibland kan det vara 
orsaken till att man har dålig luft i ett rum, trots att 
man installerat en friskluftsventil eller kanske en 
badrumsfläkt. 

Anlita alltid behörig installatör för elmontage. 
Tänk på att välja en fläkt med fuktstyrning. 
Montera aldrig på en kanal som redan används 
till annan fläkt! Glöm ej den viktiga överluften.

Vanliga problem i badrum och våtutrymmen

• Det känns fuktigt i badrummet, imma på spegel

• Det luktar unket och ofräscht

• Du har upptäckt mögel i skarvar och fogar.

För en bättre inomhusmiljö 
Läs mer på fresh.se
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Frånluftsfläktar kan 
vara fläkt på vinden, i 

spiskåpan, på taket kopplat 
till ett kanalsystem eller en 
badrumsfläkt i ett våtutrymme. 
Gemensamt är att de hjälper 
till att ta ut den förbrukade 
luften ur bostaden. I hus med 
självdragsventilation behövs 
det ofta förstärkning med 
badrumsfläktar i våtutrymmen 
som bad, tvätt och dusch. 

Badrumsfläkt
I våtrum gäller det att ha så bra cirkulation som möjligt. Se till att 
du får in ny luft genom att montera ventiler i angränsande rum. 
Sedan bör du montera en mekanisk frånluftsfläkt som snabbt 
och effektivt transporterar ut den fuktiga luften – antingen via en 
ventilationskanal eller direkt genom yttervägg. 

Ibland kan problemen kvarstå även då du har monterat in en fläkt. 
I de fallen bör du kontrollera att du har tillräckligt bra flöde av luft 
in till bad/våtutrymmet. Ofta räcker det med en ventil/galler eller 
en extra glipa mellan dörr och tröskel.

• Använd täckplatta vid överdimensionerade hål.

• Fresh fläktar kan monteras i både vägg och tak. Använd inte  
kallrasskydd vid takmontage, det förhindrar naturligt självdrag.

Luft ut 
TOALETT • BAD • TVÄTT

• Självjusterande  
fuktstyrning

• Extremt tyst

• Unik luktsensor

• Finjustering via  
touchpanel eller app

• Överlägsen  
tryckförmåga

Vinnare i  
produktdesign 

Teknik och design i harmoni 
Med en unik luktsensor, överlägsen 
tryckförmåga, extremt tyst och  
avancerad fuktkontroll är  
Intellivent® SKY optimerad för 
att skapa en frisk och behaglig 
våtrumsmiljö.  

Tänk på att luften 
måste kunna 
cirkulera i hela 
bostaden och 
särskilt viktigt i 
våtutrymmen där 
cirkulationen ska 
fungera även om 
dörren är stängd. 

Fresh är ett svenskt företag som har 
jobbat med högkvalitativa lösningar 
och system för en bättre innemiljö 
sedan 1970-talet. I Gemla i Småland 
tillverkar, designar och utvecklar vi 
ventilationsprodukter för lång livslängd. Det borgar 
för kvalitet och våra produkter är anpassade för vårt 
nordiska klimat och även vår kundservice finns här.  
Teknik, design och funktion är ledord för oss. 

Med våra produkter kan du ofta på egen hand få en 
välfungerande ventilation i ditt hem.

Tecken på dålig  
eller bristfällig ventilation

• Imma på dina fönster 
• Ojämn temperatur 
• Kallras i badrum och tvättstuga 
• Instängd lukt och dålig cirkulation 
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Må bra  
hemma

FÖ R BÄT TR A D IT T 
IN OM HUSK LIMAT
- gör både dig och  
ditt hem friskare
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• Flytta värme från ett till flera rum. 

• Isolera alltid kanaler i kalla utrymmen för att undvika kondens.

• Ljuddämpa både före och efter kanalfläkten

Bygga nytt kanalsystem 

Frånluft från toalett, bad och  
tvätt för befintligt kanalsystem 

I vissa fall finns det ingen given plats för montage av frånlufts-
fläkt. Då kan det vara aktuellt att bygga in en kanal som leder 
ut luften från bad eller våtutrymmet. Fresh har även fläktar för 
montage i kanalsystem. Vi rekommenderar att du läser mer 
om montaget på  fresh.se före eventuell installation.

Kanalfläkt



Frisk luft IN  
i bostaden

Luft mellan 
rum,  
överluft

Luft UT  
ur bostaden

Ren luft minskar  
risken för hälsoproblem!
• Vi tillbringar omkring 90 procent inomhus.

• Luften vi andas är viktig för vårt välbefinnande  
 och hur vi presterar. 

• Allergierna ökar och dålig inomhusluft   
 kan vara en bidragande orsak.

Var rädd om dig och luften du andas!

Luftens väg  
i bostaden
Att ha god ventilation i sitt hem är 
viktigt. Ny frisk luft ska in i huset för att 
ersätta föroreningar som alstras i ditt 
hus såsom fuktig och smutsig luft.

God luftväxling är 
extra viktigt om du 
är allergiker eller 
vill undvika att få 
problem med allergi. 
Fresh erbjuder flera 
olika filter till dina 
friskluftsventiler, bland 
annat mot pollen. 

Ingen ifrågasätter det faktum 
att god ventilation är en 
förutsättning för frisk luft 
inomhus. 
Rapporter och 
undersökningar visar tydligt 
att god ventilation hemma 
gör oss friskare och att  
vi mår bättre.
Se till att ditt hem är väl 
ventilerat, Fresh visar vägen!

Visste du att grundregeln för god 
ventilation är att luften i din bostad 
ska bytas ut varannan timme?

Hur står det (s)till  
med din luft hemma?

Hela huset ska andas 
Passa på att se över hela husets ventilation 
när du ändå är igång med kök eller badrum. 
Det kräver ofta en liten insats men ger 
så mycket tillbaka i form av ett bättre 
inomhusklimat. Tips och råd om tillbehör och 
installation är inte längre bort än fresh.se

Bra att veta om fukt
All luft innehåller fukt. Dock olika mycket 
fukt beroende på årstid, väder och var i 
landet vi bor. Men den mesta fukten i vårt 
inomhusklimat alstrar vi faktiskt själva. 
Vanliga källor som ökar luftfuktigheten 
inomhus är:

• utandningsluft från människor och djur
• disk, tvätt, dusch och annan våt rengöring
• avdunstning från växter och akvarier

Om inte den fuktiga luften ventileras bort 
kan det skapa fuktproblem genom till 
exempel kondensbildning. Därför är
det viktigt med god ventilation.

Vanliga ventilationsproblem  
i bostaden

Allergier
Eftersom vi tillbringar största delen 
av vår tid inomhus är det viktigt med 
en bra luftomsättning och behaglig 
temperatur då det minskar risken för 
hälsoproblem. En god ventilation kan 
inte förhindra allergi eller astma men 
med bra ventilation har man påtagligt 
bättre förutsättningar att förbli frisk. 

Dålig ventilation 
ger ofta upphov till 
problem både för 
människor och hus. 
Lär dig mer om hur du 
förebygger dessa på 
fresh.se

Buller
När du installerar en friskluftsven-
til så bör den om möjligt placeras 
där ljudnivån är så låg som möj-
ligt, till exempel mot en bakgård 
eller trädgård. Men ibland går det 
inte och när du släpper in luft i din 
bostad så följer ofta ljudet med 
in. Ett tips är då att välja en ventil 
med bullerdämpning.

På vår hemsida berättar vi mer om hur 
du ”Mår bra hemma” genom att förbättra 
ventilationen i din bostad. Läs mer på 
fresh.se  om oss och våra produkter. 
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Fresh Flimmer® filter 
vårt bästa filter* stoppar högeffektivt 
föroreningar i luften, som pollen och 
vägdamm. Utmärkt för allergiker och 
andra känsliga personer.

*Svensk världspatenterad filterkonstruktion  
som stoppar partiklar ner till ePM2.5.

Vad är kallras?
När rumsluft intill en 
kall glasruta kyls ned. 
Eftersom kall luft är 
tyngre än varm faller 
den ned mot golvet. 
Ju kallare glasytan är 
och ju större fönstret 
är, desto kraftigare 
blir kallraset. Då 
uppstår luftrörelser 
som upplevs som 
drag i rummet och det 
känns kallare än det 
egentligen är.
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Sovrum

Allrum

Toalett • Bad • Tvätt

Kök

LUFT IN

LUFT IN

Köks�äkt

Toalett • Bad • Tvätt

Allrum

Sovrum

KökMekanisk frånluft
vanligt under 1970-talet 
och framåt

Mekanisk till- och frånluft
- förekommer från 1980-tal 
och framåt

Principen är densamma som själv-
drag med skillnaden att du drar ut 
luften mekaniskt med hjälp av fläktar. 
Fläkten är kopplad till ett kanalsystem 
och kan vara placerad på vinden, i 
spiskåpan eller en huv på taket. 

Ett mekaniskt till/frånluftssystem med 
värmeväxlare (värmeåtervinning) 
tillsätter och tar ut exakt rätt mängd luft 
i bostaden. Du får ett bra inneklimat 
med ventilation i perfekt balans och 
kan dessutom göra en energibesparing 
på upp till 8 000 kWh/år*.  
(*källa: energimyndigheten)

Vanliga problem
Dålig luft kan bero på att du 
har för få friskluftsventiler 
installerade.

Med rätt antal friskluftsventiler 
och en korrekt inställd fläkt så  
har du väl fungerande ventila-
tion  med minimalt underhåll. 
Läs mer  under avsnittet – luft in.

Vanliga problem 
Dålig luft/cirkulation

Uppdatera inställningen av 
anläggningen för bästa resultat. 
Var noga med regelbundna 
filterbyten enligt tillverkarens 
rekommendationer.

I många äldre fastigheter är 
detta den vanligaste typen av 
ventilation. Principen bygger 
på skillnaden mellan inne- och 
utetemperatur och fungerar 
därför väldigt olika beroende 
på årstid. Därför kan det vara 
svårt att få en bra ventilation 
över hela året.

Äldre fastigheter renoveras, 
tilläggsisoleras eller byter 
värmesystem och fönster vilket 
också kan påverka ventilationen 
negativt. Detta kan till största 
del lösas med Fresh frisklufts-
ventiler och fläktar.

Vilken ventilation  
har ditt hem?

Självdragsventilation 
Vanligt i hus byggda 
fram till 1960-talet

LUFT IN

LUFT IN

Köksfläkt

Toalett • Bad • Tvätt

Allrum

Sovrum

Kök

Vanliga problem

För lite ventilation  
under den varma 
årstiden
Vanligt är att  
självdraget kan  
behöva förstärkas  
med frånluftsfläktar. 
Läs mer under –luft ut.

Dålig cirkulation,  
instängt
Detta kan bero på att 
luften mellan dina 
rum inte cirkulerar. 
Överluft kan lätt av-
hjälpas med ventiler/
galler eller luftspalt 
vid dörrtröskeln.  

Det kan vara svårt att 
klara kraven på god 
ventilation i hus med 
självdrag.

- för en bättre inomhusmiljö

Må bra  
hemma

D I N  G U I D E  
T I L L  B R A  V E N T I L A T I O N

fresh.se
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Tänk på att renoveringar kan förändra 
och försämra ditt inomhusklimat.
• fönsterbyte
• tilläggsisolering
• byte av värmekälla


