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FRESH TL-F

Fresh TL-F serien
är en unik väggventilsserie 
med en kondensskyddande 
utformning som ger en 
mycket komfortabel
spridningsbild. Den
lämpar sig utmärkt även
vid golvvärme och är även 
försedd med filter.

Luftmängden regleras med 
ett steglöst precisions-
spjäll som manövreras av 
ett skjutreglage dolt under 
kåpan.

Tilluftsventilen finns även i 
ett antal ljudreducerande 
varianter.

Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler

• Steglöst inställbar

• Kondensskyddande
 konstruktion

• Spridningsbild optimerad
 för golvvärme

• Inbyggt grundflöde

• Flera filteralternativ

Montering/placering
Ventilen bör placeras högt upp på 
väggen. Finns det en radiator, bör
man sträva efter en placering ovanför 
denna. Vid en sådan placering utnyttjas
konvektionsströmmen och man får bästa 
komfort. Ventilen går även utmärkt att 
använda vid golvvärme.



FRESH TL-F

Standard (TL98F)
Tilluftsventil för väggmontage.
I komplett utförande levereras
ventilen med genomföring och
utvändigt galler. Genomföringen
består av två stosar, samt
modulrör. Modulrören är
byggbara mot varandra med
tryckpassning. Invändig ventildel
och utvändigt galler passar på
stosarna med snäppfäste. 

Ljudreduktion
(TL80F dBs)
Den ljudreducerande versionen
har en annan väggenomföring
jämfört med standard. Den
består av ett ljudabsorberande
rör, samt två korta stosar. Det
ljudabsorberande röret är lätt att
kapa till rätt längd med en vass
kniv. Standard rörlängd är 360 mm.

Invändig ventildel
(TL-F inv)
Den invändiga ventildelen har en
kondensskyddande utformning,
filter samt ett precisionsspjäll
för steglös inställning av flödet.
Spjällets reglage är dolt under
kåpan. Spridningsbilden är
noggrant konstruerad för att passa
till golvvärmesystem och ventilen
släpper luften både uppåt och åt
sidorna. Inblandningen av rumsluft
är mycket effektiv, redan någon
decimeter från donet har starkt
nedkyld luft fått en behaglig
temperatur.

Beteckning Artikelnr EAN nr Kapacitet Håltagn. Max väggtjocklek OBS!

TL-F invändig del 249825 7318112498251

TL98F 629842 7318116298420 8,1 l/s vid 10 Pa 105 mm 350 mm Vid tjockare vägg,
komplettera med
ytterligare modulrör.

TL80F-dBS 638052 7318116380521 7,8 l/s vid 10 Pa 125 mm 360 mm Vid tjockare vägg,
kontakta Fresh AB

Flimmerfilter start kit 249832 7318112498329

Flimmerfilter 423778 7318114237780

Standardfilter F 3-pack 183293 7318111832933

Pollenfilter F 3-pack 183294 7318111832940

Material: ABS plast (återvinningsbar)

Färg: Vit, NCS S0502Y

Tillbehör

Flimmer®filter
Flimmerfiltret
är en svensk,
världspatenterad
filterkonstruktion och
är ett högeffektivt filter
med lång livslängd.

Filtret har flera unika egenskaper:

• Avskiljning på djupet
 längs med fibrerna.

• Lågt och konstant tryckfall
 under hela driftstiden.

• Lång driftstid, 1-2 år mellan filterbyten.

• Hög avskiljningsgrad på alla typer av
 partiklar och partikelstorlekar.

• Filtret är i sin helhet
 miljöanpassat, dvs brännbart.

Flimmer®filter start kit
Vid komplettering av TL-F med det
högeffektiva flimmerfiltret behövs en
särskilt anpassad stos. Använd därför 
startkitet som innehåller både filter
och stos. Filter finns att köpa separat 
för utbyte.
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Återförsäljare

Kvalitet & Miljö

För att tillgodose marknadens krav på godkända produkter med hög 
kvalitet, har vårt sortiment genomgått tester i vårt eget testrum 
såväl som hos Semko och SP samt är typgodkända enligt gällande 
normer. I vårt testlaboratorium sker en stor del av vår produkt-
utveckling. Här utför vi olika kapacitet, klimat och strömningstekniska 
mätningar. Fresh AB:s kvalitets och miljö ledningssystem är certifierat 
av BVQI Sverige AB och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Fresh AB är en av Europas ledande leverantörer 
av produkter för ett bättre inomhusklimat.

Produkterna hjälper till att skapa ett sundare
och hälsosammare inomhusklimat för miljontals 
människor i sina hem och på jobbet.

Fresh ingår i en privatägd koncern. Vi är nu drygt 60 anställda och 
har en omsättning på ca 90 Mkr (2005). Ca: 50% av produktionen 
går på export till kunder i ett 15-tal länder, exempelvis Japan, Tyskland 
och Danmark.


