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friskluftsventiler

TL DE

- försvinnande
snygga
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För en bättre inomhusmiljö
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Fresh friskluftsventiler

TL DE

- 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 ventilens överkant
minst 10 cm från tak.

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

Golvvärme Ventilen går utmärkt att använda vid
golvvärme. Då placeras ventilen minst en meter
från fönster för att förhindra kallras, på grund av
köldstrålningen genom fönstret.
Element Ventilen bör placeras rakt ovanför
värmeelementet. Då utnyttjas den stigande
värmen från radiatorn, så kallad konvektionsström.

TL 100DE

Komplett ventil

För att du, din familj och ditt hus
ska må bra behövs frisk luft. Du kan
enkelt förbättra luftomsättningen
i huset genom att installera
friskluftsventiler. Trivs och må bra
hemma, i en sund inomhusmiljö.
Fresh TL DE serien är försvinnande
snygga väggventiler, fullmatade
med teknik, design och funktion.

WALLPAPERING

AIR DIRECTION

TELESCOPIC

Komplett ventil med
väggenomföring
och utvändigt galler.
Väggenomföringen
består av två långa stosar med
teleskopsfunktion. Ena stosen med packning för
säker tätning. Den andra stosen går att förlänga
med extra rör.

Friskluftsventilen passar i sovrum och allrum
- där du vill tillföra frisk luft in i ditt hem.

TL 80DE dBs
Kondensskydd

Bullerdämpad

Front

Standardfilter

Stormsäkring

Tapetsering och
övermålningsbar
Hög komfort
Effektivt kondensskydd
Teleskopfunktion
med packning

STORM SHIELD

Stormsäkring
ger god komfort

ENERGY SAVING

Spar
energi

NOISE REDUCTION

Finns med
bullerdämpning

Komplett ventil med
ett bullerdämpande
genomföringsrör och
utvändigt galler. Ett
utmärkt val om du störs av buller utifrån.

TL 100DE

Invändig del

Filterhållare

Ventilchassi

Behaglig luftspridning
Luftens spridning är noggrant utvecklad, ventilen
släpper luften uppåt och åt sidorna. Luften
utifrån blandas mycket effektiv med rumsluften,
redan någon decimeter från ventilen har den
inkommande luften fått en behaglig temperatur.

Stormsäkring spar energi
Oavsett väder och vind bromsar stormsäkringen för höga luftströmmar., vilket bidrar till lägre uppvärmningskostnad jämfört med
en traditionell ventil. Stormsäkringen ger god komfort i rummet och
minskar risken för drag.

Invändig del för utbyte
av befintliga ventiler eller
beslag. Passar till kanal
med invändigt mått Ø98 eller Ø100 mm med
monterad packning.

Tips!

Har du en äldre modell kan
du med fördel byta upp dig
och få betydligt bättre teknik,
design och funktion. TL DE har
som standard kondensskydd,
stormsäkring och är dessutom
övermålningsbar.
Passar till kanal med invändigt
mått Ø98 eller Ø100 mm.

Var rädd om dig och luften du andas!
Filter och skötsel

Uppgradera till
vårt bästa filter

Bevara den goda
inomhusluften
genom att byta och
underhålla dina filter
regelbundet.

Fresh Flimmer® filter
vårt bästa filter* stoppar högeffektivt

föroreningar i luften, som pollen och
vägdamm. Utmärkt för allergiker och
andra känsliga personer.

Måhe bmrmaa
fresh.se

För att säkerställa god luftkvalité och bibehålla flöde
bör filtret rengöras eller bytas en till två gånger per år.

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

Standardfiltret är tvättbart, använd mild
tvållösning.
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När du använder Flimmerfilter ersätts filterhållaren och
kan inte kombineras med stormsäkring.
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Pollenfiltret och flimmerfiltret byts mot nytt.
Filtret är monterat i en filterhållare bakom fronten.
Fronten kan enkelt fällas upp för åtkomst av
filterhållaren.
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Måttskisser
TL 100DE
komplett ventil
20,5 - 42

TL 80DE-dBs
bullerdämpande
185-340 mm

26

20,5 - 42

TL 100DE
invändig del

360 mm

26

20,5 - 42

185 mm

112 mm

Material: ABS plast
återvinningsbar

Ø104 mm

#160

Ø150

#160

#150

#160

Färg: Vit, NCS S1002-G50Y

Ø98 mm

Ø124 mm

Sortimentet
Beteckning

Beskrivning

Art. nr.

E-nummer EAN nummer

Kapacitet/klass

Håltagning

Max väggtjocklek

TL 100DE

Standard

629700

9302600

7318116297003

7,5 l/s vid 10 Pa

Ø108 mm

340 mm*

TL 80DE-dBs

Bullerdämpande
Dn,e,w 49dB

629087

9302573

7318116290875

7,5 l/s vid 10 Pa

Ø127 mm

360 mm

TL DE invändig del Utbytesventil

629066

9302571

7318116290660

7,5 l/s vid 10 Pa

-

-

Standardfilter TL D 3-pack

903286

9302574

7318119032861

Damm/ insekter

-

-

Pollenfilter TL D
Flimmer®filter

3-pack

903288

9302575

7318119032885

Coarce ≥85%

-

-

Högeffektivt
filter

423778

9302183

7318114237780

ePM2,5

-

-

* vid tjockare vägg, förläng med modulrör.
Fler tillbehör hittar ni på fresh.se
FRESH AB
Gransholmsvägen 136
SE-355 99 GEMLA

Tel
0470-70 77 00
Webb fresh.se

E-post

info@fresh.se
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