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För en bättre inomhusmiljö
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Fresh
friskluftsventiler TL F
- 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.
Montering och 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.

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 F serien är fullmatade
med teknik, design och funktion.
Väggventilerna i TLF-serien har en
kondensskyddande utformning som ger en
mycket komfortabel spridningsbild. Den passar
även vid golvvärme och är försedd med filter.
Luftmängden regleras med ett steglöst
precisionsspjäll som manövreras av ett
skjutreglage dolt under kåpan.
Friskluftsventilen finns även i ett antal
ljudreducerande varianter.

AIR DIRECTION

TELESCOPIC

Hög komfort
Kondensskyddad
Teleskopfunktion
med packning
Finns med
bullerdämpning

NOISE REDUCTION

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 98F

Komplett ventil

•
•
•
•
•

Steglöst spjäll
Kondensskyddande konstruktion
Luftspridning även för golvvärme
Inbyggt grundflöde
Flera filteralternativ

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.

Tips!

Byt din invändiga del
Har du en äldre modell av
friskluftsventiler kan du med fördel
byta upp dig och få betydligt bättre
teknik, design och funktion. TL F har
som standard kondensskydd och filter.
Passar till kanal med invändigt mått
Ø81 och Ø98 mm.

Komplett ventil med
väggenomföring
och utvändigt galler.
Väggenomföringen
består av två långa stosar med teleskopfunktion. Ena
stosen med packning för säker tätning. Den andra
stosen går att förlänga med extra rör.
Invändig ventildel och utvändigt galler passar på
stosarna med snäppfäste.

TL 80F dBs

Bullerdämpad
Komplett ventil med ett
bullerdämpande genomföringsrör och utvändigt
galler. Ett utmärkt val om
du störs av buller utifrån.
Det ljudabsorberande röret är lätt att kapa till rätt längd
med en vass kniv. Standardrörlängd är 360 mm.

TL F

Invändig del
Invändig del för utbyte av
befintliga ventiler eller beslag.
Passar till kanal med invändigt
mått Ø81 och Ø98 mm.

Var rädd om dig och luften du andas!
Uppgradera till
vårt bästa filter

Filter och skötsel
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.
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360 mm

46 mm

26

#150

168 x 158

#150

168 x 158

185 mm

Ø104 mm

168 x 158 mm

46

DE

Art. nr. 423778

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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Standardfiltret är tvättbart, använd mild
tvållösning.

Ø124 mm

Beteckning

Artikelnr EAN nr

TL F invändig del
med stosar

249833

7318112498336

Kapacitet

Håltagning

Max vägg

OBS!

TL 98F

629865

7318116298659

8,1 l/s vid 10 Pa

108 mm

340 mm

Vid tjockare vägg,
komplettera med
ytterligare modulrör.

TL 80F dBS

638052

7318116380521

7,8 l/s vid 10 Pa

125 mm

360 mm

Vid tjockare vägg,
kontakta Fresh AB

Flimmerfilter

423778

7318114237780

Standardfilter F 3-pack

183293

7318111832933

Pollenfilter F 3-pack

183294

7318111832940

Passar till kanal med
invändigt mått Ø81
och Ø98 mm.

Material: ABS plast (återvinningsbar) - Färg: Vit, NCS S0502Y
Fler tillbehör hittar ni på fresh.se
FRESH AB
Gransholmsvägen 136
SE-355 99 GEMLA

Tel
0470-70 77 00
Webb fresh.se
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