Fresh

Väggventil TL-F dBs D80
Art. Nr
SEG
RSK

638052
9302181
8758543

Bullerdämpande
Steglöst inställbar
Kondensskyddande konstruktion
Spridningsbild för golvvärme
Inbyggt grundflöde

Ljudreducerande väggventil för
väggmontage, avsedd för kontinuerlig
ventilation av bostäder.
Teknisk data
Kanal dimension nominal Ø (mm)
Kanal Längd

80
360

Bredd (mm)
Höjd (mm)
Djup (mm)
Material
Plastmaterial specefikation
Etim kod

435
168
152
Plast
ABS, PS
EC011497
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Beskrivning
Väggventil med en mycket komfortabel spridningsbild
framtagen för golvvärme
I komplett utförande levereras ventilen med filter,
ljudreducerande genomföring och ytterväggsgaller.
Genomföringen består av ett ljudreducerande rör och ett
utvändigt galler med stos.
Det ljudabsorberande röret är lätt att kapa till rätt längd
med en vanlig kniv. Standard rörlängd är 360 mm.
Invändig ventildel:
Den invändiga ventildelen har en kondens- skyddande
utformning, lter samt ett precisionsspjäll för steglös
inställning av ödet. Spjällets reglage är dolt under kåpan.
Spridningsbilden är noggrant utvecklad för att passa till
golvvärmesytem, ventilen släpper luften uppåt och år
sidorna. Inblandningen av rumsluft är mycket e ektiv,
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redan någon decimeter från donet har starkt nedkyld luft
fått behaglig temperatur.
Montering/ placering:
Ventilen bör placeras högt upp på väggen, nns det
radiator bör man sträva efter en placering ovanför denna.
Vid sådan placering utnyttjas konvektionsströmmen och
man når bästa komfort. Ventilen går utmärkt att använda
vid golvvärme då den är framtagen för detta.
Handhavande/ underhåll:
För att säkerställa god luftkvalité och bibehållet öde bör
ltret rengöras/bytas 1-2 ggr/år. Standard ltret är
tvättbart, använd mild tvållösning. Pollen och miljö lter
byts mot nytt. Filtret är monterat bakom kåpan, vilken
demonteras enkelt genom att dra den rakt ut från
ventilchassit.
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Tillbehör

Filter TL-F/P,
D-800 och D1200 standard
3-pack
Art. Nr

Filter TL-F/P
pollen 3-pack
Art. Nr

Chuck D32-210
Art. Nr

804046

183294

Förlängare till
chuck D32-210
Art. Nr

Hålsåg D127
Art. Nr

804044

804048

Galler plast
#150 svart
Art. Nr

181706

183293

Rör
ljudisolerat
Ø81/124X500
Galler plast

Galler plast

Insektsraster

Filterkopp TL-

#150 röd

#150 grå

svart plast
#150

F kompl.

Art. Nr

181705

Art. Nr

181707

Art. Nr
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Art. Nr

Art. Nr

858050

193278

664004
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