
2030S Friskluftsventil

Fräsch ersättningsluft dragfritt
Fläktstyrd friskluftventil  för byggnader med mekanisk frånluft 
eller självdragsventilation. Enheten filtrerar och värmer 
utsidan av rummet utan ersättning. Särskilt lämplig för 
bostadsområden, radhus flerfamiljshus. Apparaten har 
mycket låg bullernivå, under 27 dB(A) och passar därför fint 
till sovrummet.

Tekniska data
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Påsfilter M5 
Inkluderar ett påsfilter som är installerat inuti 
uteluftsröret.

Värmer med cirkulerande luft
En fläkt med en e�ekt av 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.

Nätadapter: 8,5 V DC

20 l/s, varav uteluft: 6–12 l/s



Produktkod: M2030S
LVI-nummer: 7929033

Användning
För att ventilen kan uppvärma den utifrån kommande 
luften, skall ventilen vara ca 15 mm från väggen med hjälp 
av justeringsproppar. Då fläkten är påkopplad strömmar 
mellan ventilen och väggen in varm rumsluft för att värma 
upp den utifrån kommande luften. Anläggningen behövs 
inte avstängas, elkonsumtion endast 1,0 W.

Underhåll
Lösgör sladden från ventilen. Lyft ventilen från väggen. 
Byt filtret som ligger i röret. Utbyte 1–2 gånger per år.

Till rummet 
strömmande 

luft

Från rummet återkommande rotationsluft—uppvärmningsluft
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kommande 
fräsch luft

Uteluftsröret 
och filter M5 Fläkt 27 dBAUteluftsröret: Ø103 × 370 mm, Yttergaller, Monterings-

skruvar, Påsfilter (M5 / ePM10 60%), Ljuddämpare, 
Nätadapter: 8,5 V DC, 1,3 m lång elsladd och en separat 
7,5 m förlängningssladd

Detta medföljer:

E�ektförbrukning enbart 1,0 W
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Ventilen installeras i sovrummet 
eller annat torrt utrymme. Ventilen 
placeras på ytterväggen i rummets 
övre del, ventilens överkants 
avstånd från taket min. 200 mm. 
Elanslutning till nätadapter. 
Elsladden kan placeras bakom en 
list eftersom driftsspänningen är 
8,5 V DC.

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 ner. 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

Rätten till förandringar förbehålls.
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