
Fresh
Seinäventtiili Thermo F100, Ø102 mm

• Termostaattiohjaus • Kondenssisuojaus • Säädettävä
minimi-ilmavirtaus • Soveltuu myös
tuuletusluukkuun

Termostaattiohjaus

Kondensaatiosuojattu

Säädettävä minimi-ilmavirtaus

Myös tuuletusluukkuun

Art. Nr 188005
LVI-nro 8823512

Termostaattiohjattu korvausilmaventtiili
seinäasennukseen. Säätyy ulkolämpötilan
mukaan automaattisesti.

Tekniset tiedot
Kanavakoko (mm) 100
[ProductDuctLength] 360
Tuotteen leveys (mm) 404
Tuotteen korkeus (mm) 150
Tuotteen syvyys (mm) 150
Materiaali Muovi
Materiaali tarkemmin ABS
Etim koodi EC011497
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Kuvaus
Venttiili säätyy automaattisesti ulkoilman lämpötilan
mukaan. Myyntipakkaus sisältää venttiilin sisäosan
vakiosuodattimella, kondensiosuojalla ja termostaatilla,
sekä läpivientiputket, putkiyhteet ja ulkosäleikön. F100
Thermo on helposti asennettava korvausilmaventtiili,
johon kuuluu sisäventtiili, läpivientiputki ja ulkosäleikkö.
Venttiili voidaan täydentää jatkoputkella seinän ollessa on
yli 360 mm paksu. Ulkosäleikköön on monta
värivaihtoehtoa: valkoinen (kuuluu toimitukseen), harmaa,
punainen, ruskea, musta ja keltainen. Venttiilit on
valmistettu ympäristöystävällisestä kierrätyskelpoisesta
muovista. Nyrkkisääntö on, että asennetaan vähintään yksi
Fresh 100 Thermo/20 m². 

Termostaatti säätää venttiilin kannen ilmarakoa
pienemmäksi, kun lämpötila laskee alle +10 °C. Kansi
sulkeutuu kokonaan -5 °C:ssa. Tätä perusasetusta voidaan
säätää kääntämällä venttiilin kantta myötäpäivään tai
vastapäivään. Jokainen milli, jonka kansi avautuu, on noin
1°C. Yksi kierros avaa/sulkee kantta 4 mm, jolloin
lämpötilan muutos on noin 4°C. Jos haluat palauttaa
perusasetuksen, käännä kantta kunnes kuulet vaimean
napsahduksen. F100 Thermo sopii erinomaisesti

painovoimaiseen ilmanvaihtojärjestelmään pienentämällä
liian suuren ilmanvaihdon sopivaksi talvella. Jatkuva
ilmavirtaus on mahdollinen käyttämällä lukituspalaa
venttiilin sulkeutumisen estämiseksi (lisävaruste, tuote nro
000128, LVI-nro 8823721). Lukituspala(t) asennetaan
termostaattikoteloon venttiilin kannen alle, yksi lukituspala
mahdollistaa noin 2,5 l/s (10 Pa) perusilmanvaihdon.

F100 Thermon sisäosa (tuote 870013/8823535, ilman
pakkausta) soveltuu myös tuuletusluukkuun, kunhan
luukun sisässä vain on tilaa termostaatin liikkumiselle
(tilavaraus yht. 75 mm). Sisäosaa voidaan käyttää myös
vanhan venttiilin päivittämiseen. Sisäosan putkiyhde on 45
mm pitkä, se sopii hyvin 100 mm:n kanavan sisään.
HUOM.: Tarkistathan, että olemassa olevan kanavan pää
tulee läpivientiaukon suulle ihan luukun tasalle. Jos väliin
jää rakoa, peitä se esim. kosteutta kestävällä
silikonimassalla, muuten ulkoa tuleva ilma pääsee luukun
sisään, mikä ei ole hyvä. Tarvittaessa voit jatkaa kanavaa
moduuliputkella (tuote 188010/8823513), jonka halkaisija
on 98/102 mm ja pituus 100 mm. Muovinen moduuliputki
on helposti lyhennettävissä sahaamalla/leikkaamalla.
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Lisätarvikket

Moduuliputki
Ø98/102mm

188010

Asennuslevy
18,
180x180mm

661811

Paneelisäleikkö
110x154 mm

181756

Paneelisäleikkö
110x154 mm

181751

Hyönteisverkko
#150, musta
muovi

664004

Myrskysuoja
Tyfon Ø180,
valkoinen

910011

000176 Ulkosäleikkö
#150 mm,
valkoinen

181701

Istukka D32-
210

804046

Reikäsahanterän
jatke D32-210

804048

F100 Thermo
vakiosuodatin,
3 kpl

183298

F100 Thermo
siitepölysuodatin
EU4, 3 kpl

183299

Myrskysuoja
Tyfon Ø180,
harmaa

910012

Myrskysuoja
T#140 D98,
valkolakattu
metalli

663033

Stormkåpa
T#140 D98
olackad
aluzink

663032

Reikäsahanterä
D108

804050

Ulkosäleikkö
#150 mm,
musta

181706

Ulkosäleikkö
#150 mm,
harmaa

181707

Ulkosäleikkö
#150 mm,
ruskea

181703

Ulkosäleikkö
#150 mm,
punainen

181705

Ulkosäleikkö
#150 mm,
keltainen

181708

833264
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