
2010 Friskluftsventil

Fräsch ersättningsluft dragfritt
Liten och e�ektiv friskluftsventil för gamla byggnader med 
maskinell ventilation. Anläggningen filtrerar och värmer upp 
ersättningsluften som kommer in i rummet utifrån genom 
anläggningen. Passar speciellt boendeutrymmen i villor samt 
rad- och höghus.

Automatisk justerande värmare
Om så önskas kan luften värmas upp genom att koppla 
på värmeaggregatet. Anläggningen är dessutom 
energie�ektiv då värmeaggregatet kan kopplas på 
endast vid behov. Då belastas rummets egentliga 
värmeaggregat inte lika mycket.

Friskluftsfilter M5 
Partikelfiltret filtrerar bort damm och pollen.

SidaFramsida Baksida

Kammare 
för utelufts-

röret

Tekniska data
Luftström

Uppvärmningseffekt 20–600 W, steglöst justerbart

Filterklass M5 / ePM10 60%

Stomme Vitmålad MDF-skiva

Elanslutning 0,1–4,0 A / 230 V AC

6–12 l/s



Produktkod: M2010
LVI-nummer: 7929023

Stomme av 
MDF-skiva

Yttergaller och 
friskluftsrör

Steglöst justerbart
värmeelement

Friskluftsfilter M5
&

Inkommande 
friskluft

Till rummet strömmande luft

Användning
Säkerställ att luften kan strömma ut ur rummet genom 
en dörrspringa eller en ventil. På vintern när kall luft 
orsakar drag, anslut stöpseln i vägguttaget vilken startar 
värmaren. Värmaren reglerar e�ekten automatiskt.

Underhåll
Lösgör stöpseln från vägguttaget och lyft ner 
anläggningen från väggen. Filtret lösgörs genom att dra i 
den på anläggningens baksida. Nytt filter trycks på plats 
mot tätningarna. Filtret utbytes 1–2 gånger i året.

Uteluftsröret: Ø103 × 370 mm, Yttergaller, Installe-
ringsramen, Monteringstillbehör, Kompaktfilter (M5 / 
ePM10 60%), 1,9 m nätkabel / ojordad stickpropp
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Efter att luftintagsröret och 
yttergallret installerats fästs 
installeringsramen på innerväggen. 
Om öppningen är större än 
anläggningen kan en underlagsskiva 
installeras.

Intagsluftanläggningen trycks mot 
installeringsramen, där den 
samtidigt lägger sig tätt mot 
väggytan och ingen anslutning till 
luftintagsröret behövs. Elanslutning 
antingen fast eller med stickpropp.

Finfiltret filtrerar t.ex. pollen och 
damm från uteluften och den skall 
bytas årligen. För att byta filtret 
lyfts anläggningen ner från väggen 
och filtret lösgörs bakvägen.

Installation

Rätten till förandringar förbehålls.
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