
2015 Friskluftsventil

Fräsch ersättningsluft dragfritt
Friskluftsventilen för gamla byggnader med naturlig och 
mekanisk ventilation. Mobair 2015 filtrerar och värmer 
rummet e�ektivtflödande ersättningsluft.

Till rummet 
strömmande luft

Utifrån 
kommande 
fräsch luft

Uteluftsröret 
och filter M5

Från rummet återkommande rotationsluft—uppvärmningsluft

Fläkt 27 dB(A)

Steglöst justerbart 
värmeelement

Frisk inomhusluft också för stugan!
Vanligtvis öppen spis absorberar kall, ofiltrerad 
ersättningsluft från ventilerna, eller okontrollerad 
läckage luft flyter mellan strukturer för med sig 
föroreningar och lukt. Kall ersättningsluft kyler 
golvytan och bromsar ned stigningen i 
rumstemperatur komfort. 

Med hjälp av Mobair 2015 finns också ett fritidshus 
stagkomfort maximeras, inte värmeenergi förlora till 
taket eller loftet termiskt lager. Termostatstyrd 
kraftutgången för hjälpvärmen minskar med 
inomhustemperaturen när du stiger till levande 
temperatur, så att enheten kan cirkulera tillräckligt 
för att förhindra känslan av utkast.

Påsfilter M5
Inkluderar ett påsfilter som är installerat inuti 
uteluftsröret. 

Fläkt för luftcirkulation
En fläkt med en e�ekt 1,0 W blandar luften i rummet 
med den kalla luften utifrån. Den kalla intagningsluften 
värms upp med hjälp av den varma luften i rummets 
övre del nära taket. 

Extra värmeelement
Eventuellt kan du slå på värmaren, som justeras helt 
automatiskt. Den patenterade konstruktionen garanterar 
dragfritt resultat.
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Rätten till förandringar förbehålls.

Användning
Säkerställ att luften kan strömma ut ur rummet genom en 
dörrspringa eller en ventil. Anslut stöpseln i vägguttaget. Då 
fläkten är påkopplad strömmar mellan ventilen och väggen in 
varm rumsluft för att värma upp den utifrån kommande luften. 
Fläktens strömförbrukning är bara 1,0 W, så fläkten kan alltid 
vara på. På sidan av maskinen finns det brytaren för värmare. 
Värmaren ska endast sättas på när det kalla luftflödet orsakar 
ett drag.

Underhåll
Lösgör stöpseln från vägguttaget. Lyft ner anläggningen från 
väggen. Byt filtret som ligger i röret. Utbyte 1–2 gånger per år.

Produktkod: M2015
LVI-nummer: 7929044

Uteluftsröret: Ø103 × 370 mm, Yttergaller, Installeringsramen, 
Monteringsskruvar, Påsfilter (M5 / ePM10 60%), 1,9 m nät-
kabel / ojordad stickpropp
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I paketet ingående installationstillbehör

Placering av strömbrytaren för varmare

Ventilen installeras i sovrummet 
eller annat torrt utrymme. Ventilen 
placeras på ytterväggen i rummets 
övre del, ventilens överkants 
avstånd från taket min. 200 mm. 
Med anläggningen levereras 
nätkabel med stickpropp, men 
elanslutningen kan även göras fast.

I ytterväggen mitt i där ventilen 
placeras görs ett Ø110 mm hål. I 
hålet placeras plaströret Ø103 mm, 
som ingår i leveransen, med en 
liten lutning utåt. Röret tätas mot 
väggen. Ändan av röret skall 
komma i nivå med väggytan.

Utanför installeras med ventilen 
kommande yttergaller. Insektnätet 
är valfritt. Om en redan 
existerande uteluftsöppning 
används bör, med ventilen 
kommande uteluftsröret, anpassas i 
öppningen så att filter passar i den.

Installation
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