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VÄRMEFLYTTNING
Fresh värmeflyttningspaket - 3 rum

Ventilationsstartpaket för förflyttning av överskottsvärme från braskamin eller
öppen spis från ett rum till tre närliggande rum. Genom att förflytta värmen mellan
olika rum får du ett behagligare inomhusklimat och kan samtidigt minska dina
energikostnader. I paketet ingår plastkanaler, till- och frånluftsventiler, ljuddämpande
slang och kanalfläkt med två hastigheter (145/ 187 m³/h, förbrukning 24/ 37W).
Rumstermostat (art.nr: 195328), extra rör och övriga tillvalsprodukter finns att
köpa separat hos våra återförsäljare. För optimalt utnyttjande är det viktigt att
kanalerna isoleras (Kanalisolering art.nr. 395001). Frånluftsdonet placeras ovanför
värmekällan och tilluftsdonen i de rum där man vill att överskottsvärmen ska
spridas. Håldimension för plastkanalerna är Ø105mm.
Installeras en rumstermostat, kopplas den in via fläkten och den startar då
automatiskt när värmen överstiger det inställda värdet och stannar när den
understiger det förinställda värdet. Termostaten placeras 4-5m från värmekällan.

VARMEFLYTNING
Fresh varmeflytningspakke - 3 rum
For at udnytte den behagelige varme fra brændeovn eller pejs optimalt, kan du med
denne pakkeløsning flytte overskudsvarmen til tre nærliggende rum. Ved at flytte
varmen til andre rum i boligen, får du en behageligere temperatur og et meget
bedre indeklima og samtidig mindske dit energiforbrug. I pakken indgår diverse
plastkanaler, ind- og udblæsningsventiler, lyddæmpende slanger og kanalventilator
med to hastigheder (kapacitet enten 145 eller 187m³/h, forbrug 24 / 37W).
Rumtermostat (Fresh nr.195328), ekstra rør og andet tilbehør kan du købe separat
i dit byggemarked. For optimal udnyttelse er det vigtigt, at kanalerne isoleres
(isoleringsstrømpe art.nr. 395001) og at udsugningsventilen placeres ovenover
varmekilden. Huldimensionen for plastkanalerne er Ø105mm.
Installeres en rumtermostat (Fresh nr. 195328), så kobles den via ventilatoren der
så starter og stopper automatisk når varmen i ”fra” rummet kommer over eller
under den indstillede temperatur. Termostaten placeres ca. 4-5m fra varmekilden.

Innehåll / Indeholder

12 st

841100

Plastkanal, 1000 x Ø100mm

2 st

840492

T-stykke, Ø100mm

4 st

840491

Böj/ Bøjning 90°, Ø100mm

6 st

840493

Skarv/ Samlestykke Ø100mm

2 st

581401

Ljuddämpande slang/
Lyddæmpende flex alu.slange, Ø100x600mm

1 st

451010

Frånluftsdon/ Udsugningsventil Ø100mm

3 st

453011

Tilluftsdon/ Indblæsningsventil Ø100mm

1 st

430101

TT100 Kanalfläkt/ Kanalventilator, Ø100mm

Andra tillbehör/ Andet tilbehør

Standardfilter, Flimmerfilter, Isoleringstejp/ tape, Isoleringsstrumpa/strømpe
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