Rask og enkel montering

Anbefalt ventilasjonsnivå basert på romstørrelse
Romstørrelse i m

dB(A) – Viftestøy sammelignet med kjente dagligdagse situasjoner
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*Luftstrømsverdiene vil bli høyere uten G3 filter
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Varmegjenvinning en gjennomsnittlig vinterdag
Temperatur ( C°)

Varmt

Romtemperatur

Smart ventilation
mengde av
gjenopprettet
varme til rommet

0 C°

Utetemperatur

Kaldt

Værbestandig

Varme fra annen
varmekilde

00:00

06:00

12:00

18:00

24:00 Tid/timer

Gjennomsnittlig verdi
76%

5 års garanti

Energieffektiv

Godt inneklima

VELUX Norge AS
Gjerdrumsvei 10D
Postboks 4224 Nydalen
0401 Oslo
Telefon: 22 51 06 00
email: velux-no@velux.com
www.velux.no

V-N 295 0617 © 20XX VELUX GROUP. ® VELUX, THE VELUX LOGO, INTEGRA AND IO-HOMECONTROL ARE REGISTRED TRADEMARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP.

Varmegjenvinning

VELUX Smart Ventilation
VELUX Smart Ventilation er utstyrt med et innovativt
to-kanals system. Hver kanal inneholder to ventilatorer som
sikrer konstant utskifting av luften, samt en regenerator
som lagrer varmen. Den ene kanalen fjerner fuktig luft, men
tar vare på varmen. Den andre kanalen trekker inn kald luft,
som varmes opp av den lagrede varmen før den slipper inn
i rommet. Ventilatorene sikrer at luften skiftes ut også når
vinduet er lukket.

Energieffektiv lufting med varmegjennvinning

Rød lampe lyser:
feil; se brukermanualen

Bryter for valg
av luftstrømsnivå

Grønn lampe
lyser: enheten
er på

VELUX Smart Ventilation med varmegjenvinning som
forbedrer inneklimaet ved stadig å fornye luften uten
vesentlig varmetap.

• Desentralisert ventilasjon med energieffektiv
varmegjenvinning

• Ventilasjonsenheten er ikke synlig fra innsiden
av huset

• Sikrer konstant utskifting av luften og skaper
et sunt inneklima

• Svært stillegående

• Mer enn 75% varmegjenvinning

• Enkel montering på midthengslede vinduer, 		
som er produsert etter april 2012

• Balansert ventilasjon til enkeltrom

• Perfekt integrering med VELUX takvindu

• Gir frisk luft uten trekk, minimalt varmetap

• Aktiveres ved å åpne vinduets lufteklaff

• Fullt justerbar luftstrøm tilpasset deg

• Passer til følgende vindusbredder: MK (78cm),
PK (94cm), SK (114cm).

Regulerbar styrke, og filter som byttes
lett. VELUX Smart Ventilation leveres med
2 filtertyper, ett pollenfilter (G3) og ett
grovere (G2), som slipper inn mer luft.

1
Monter VELUX takvinduet
som vanlig frem til toppkassen skal monteres

Gul lampe
lyser:
skift filter

VELUX Smart Ventilation
monteres over vinduet
istedenfor toppkassen

ENERGIEFFEKTIV
Mer enn 75 % av varmen
innenfra gjenvinnes

INNENDØRS STRØMFORBRUK
Bare 0.18 W/(m3/t)
26 kWt årlig
(på nivå 5)

LAVT STØYNIVÅ
Ned mot 14 dB - knapt
hørbart

Hvit knapp:
tilbakestille filter

Når du har valgt ditt foretrukne luftingsnivå, trenger du bare å sjekke om det gule
lyset indikerer at filteret må byttes.

2

TREKKFRITT
Frisk, oppvarmet
luft og minimalt
med trekk

3
Monter VELUX Smart
Ventilation til steinlektene.
Ingen grunn til gjennomføring i taket

Perfekt dimensjonert for montering i overkant av standard midthengslede takvinduer,
produsert etter april 2012.

4
Monteres i forlengelse av
inndekningen

5
Monter dekselet og
skottrennen og avslutt
med takstein

MONTERING
Kan monteres av
en montør alene

MONTERING
Monteres utvendig i
overkant av vinduet

PERFEKT FORM
Skreddersydd for
VELUX takvinduer

• Kun for GGL/GGU midthengslede takvinduer
• Passer perfekt til takvinkler fra 20–60 grader
• Kan ikke kombineres med VELUX INTEGRA® takvinduer, 		
lydvinduer4eller manuelle screen
• Kan kombineres med elektrisk eller solcelledreven utvendig 		
solskjerming
• Kan kombineres med manuelle, elektriske og solcelledrevne 		
innvendige gardiner
• Skal kun monteres til enkeltstående vinduer
• Kan monteres med inndekningene EDZ, EDW, EDS

