
Fresh
Seinäventtiili TL98F

Kaunis muotoilu

Puhalluskuvion ansiosta vedoton

Portaattomasti säädettävä ilmavirta

Teleskooppikanava 185-340 mm

Allergiasuodatin Flimmerfilter lisätarvikkeena

Art. Nr 629865
LVI-nro 8823720

Vaikka TL98F on tehokas
korvausilmaventtiili, vedon tunnetta ei
muodostu, koska ulkoa tuleva ilma
ohjautuu ylöspäin.

Toiminnot
Kondenssisuoja, Suodattaa

Tekniset tiedot
Sijoitus Ulkoseinä
Kanavakoko (mm) 100
[ProductDuctLength] 360
Tuotteen leveys (mm) 156
Tuotteen korkeus (mm) 168
Tuotteen syvyys (mm) 432
Materiaali Muovi
Materiaali tarkemmin ABS, PP
Etim koodi EC011497

Mittapiirros
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Kuvaus
TL98F korvausilmaventtiilissä on edistyksellinen
puhalluskuvio, jonka ansiosta vedon tunnetta ei muodostu.
Lisävarusteena siihen on saatavissa EU8-suodatusluokan
Flimmer Filter -allergiasuodatin, joka merkitsee entistä
tehokkaampaa suodatusta ja pidempää vaihtoväliä. TL-F -
venttiilisarja on suunniteltu käytettäväksi myös
lattialämmityksen kanssa. 

Yleistä
Seinäventtiili erittäin miellyttävällä puhalluskuviolla, siksi
se soveltuu myös lattialämmityksen kanssa. Tehokkaan
TL98F venttiilin kapasiteetti on jopa 8,1 l/s (10 Pa).
Myyntipakkaukseen kuuluu venttiilin sisäosa
vakiosuodattimella, teleskooppinen läpivientiputki ja
ulkosäleikkö. Sisäventtiili ja ulkosäleikkö kiinnittyvät
suoraan sisä- ja ulkoyhteisiin. Teleskooppikanavan pituus
on 185...340 mm, halkaisija 98/104 mm. Kanavan voi
asentaa jopa 100-150 mm:n paksuiseen seinään
lyhentämällä molempia kanavia päistä, jolloin
teleskooppiominaisuus säilyy.

Venttiilin sisäosa
Venttiilin sisäosassa on kondenssilta suojaava rakenne,
vakiosuodatin ja portaaton ilmavirran säädin, joka sijaitsee
sisäventtiilin alaosassa kannen alla. Puhalluskuvio on
tarkkaan kehitelty soveltumaan myös lattialämmityksen

kanssa, sillä tuloilma ohjautuu ylös ja sivuille. Raitisilman
sekoittuminen huoneilmaan on erittäin tehokasta. Jo
muutaman desimetrin päässä venttiilistä kylmä ulkoilma
on saavuttanut miellyttävän lämpötilan.

Sijoitus 
Venttiili on tarkoitettu asennettavaksi makuu- tai
olohuoneeseen. Suositeltava sijainti on korkealla seinässä
ja mikäli asunnossa on lämpöpatteri niin sijoitus mieluiten
patterin yläpuolelle. Näin saavutetaan miellyttävin ilman
virtaus huoneeseen. Fresh TL98F soveltuu erinomaisesti
käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa
ainutlaatuisen puhalluskuvionsa ansiosta.
Lattialämmityksen kanssa venttiili on parempi sijoittaa
kauemmas ikkunasta.

Huolto 
Varmistaakseen hyvän ilmanlaadun ja -virtauksen tulee
suodatin vaihtaa/puhdistaa 1-2 kertaa vuodessa.
Vakiosuodatimen voi pestä laimeassa pesuvedessä.
Siitepölysuodatin ja FlimmeFilter-allergiasuodatin
vaihdetaan uuteen. Suodatin löytyy sisäventtiilin kannen
alta, joka lähtee irti vetämällä kohtisuoraan pois rungosta.

Tämä teleskooppikanavalla oleva malli on korvannut
aikaisemman, tuotenumerolla 629842 olevan mallin.
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Lisätarvikket

Allergiasuodatin
FlimmerFilter

423778

TL-F
siitepölysuodatin
EU4, 3 kpl

183294

Vakiosuodatin
TL-F ja D-
800/D-1200, 3
kpl

183293

Paneelisäleikkö
110x154 mm

181756

Paneelisäleikkö
110x154 mm

181751

Ulkosäleikkö
#150 mm,
valkoinen

181701

Ulkosäleikkö
#150 mm,
ruskea

181703

Ulkosäleikkö
#150 mm,
punainen

181705

Ulkosäleikkö
#150 mm,
musta

181706

Ulkosäleikkö
#150 mm,
harmaa

181707

Hyönteisverkko
#150, musta
muovi

664004

Myrskysuoja
Tyfon Ø180,
valkoinen

910011

Myrskysuoja
Tyfon Ø180,
harmaa

910012

Reikäsahanterä
D108

804050

Istukka D32-
210

804046

Reikäsahanterän
jatke D32-210

804048

661075

661072

661073

Moduuliputki
100/104,
pit.130 mm

661080

Filterkopp TL-
F kompl.

193278
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