
Fresh
Seinäventtiili TL80F dBs

• Portaattomasti säädettävä ilmavirta •
Kondensaatiosuojattu • Puhalluskuvion ansiosta
vedoton • Jatkuva perusilmanvirtaus • Ääniä
vaimentava kanava • Useita suodatinvaihtoehtoja

Portaattomasti säädettävä ilmavirta

Kondensaatiosuojattu

Puhalluskuvion ansiosta vedoton

Jatkuva perusilmanvirtaus

Ääntä vaimentava kanava

Art. Nr 638052
LVI-nro 8823525

Vaikka TL80F dBs on tehokas
korvausilmaventtiili, vedon tunnetta ei
muodostu, koska ulkoa tuleva ilma
ohjautuu ylöspäin.

Tekniset tiedot
Kanavakoko (mm) 80
[ProductDuctLength] 360
Tuotteen leveys (mm) 435
Tuotteen korkeus (mm) 168
Tuotteen syvyys (mm) 152
Materiaali Muovi
Materiaali tarkemmin ABS, PS
Etim koodi EC011497
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Kuvaus
TL80F dBs 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.
Asettaaksesi FlimmerFilterin, poista
äänenvaimennuskanavan toisesta päästä valmiiksi leikattu
pala sisärenkaan vaahtomuovia. TL-F -venttiilisarja on
suunniteltu käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa.

Yleistä
Seinäventtiili erittäin miellyttävällä puhalluskuviolla, joka
soveltuu hyvin myös lattialämmityksen kanssa. 

Myyntipakkaukseen kuuluu sisäventtiili vakiosuodattimella
ja kondenssieristeillä, äänieristetty läpivientiputki,
putkiyhteet ja ulkosäleikkö. Äänenvaimennuskanavan sisä-
/ulkohalkaisija on 81/124 mm, pituus 360 mm. Materiaali
on solumuovia, helppo leikata veitsellä oikeaan mittaan.
Sisäventtiili ja ulkosäleikkö kiinnittyvät suoraan sisä- ja
ulkoyhteisiin.

Sisäventtiili
Sisäventtiilissä on kondensaatiolta suojaava rakenne,
vakiosuodatin ja portaaton ilmavirran säädin, joka sijaitsee

sisäventtiilin alaosassa kannen alla. Puhalluskuvio on
tarkkaan kehitelty soveltumaan myös lattialämmityksen
kanssa. Ilma ohjautuu ylös ja sivuille, jolloin sisään tulevan
raittiin ilman sekoittuminen huoneilmaan on erittäin
tehokasta. Jo 20 cm:n 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 TL80F dBs soveltuu
erinomaisesti käytettäväksi myös lattialämmityksen
kanssa ainutlaatuisen puhalluskuvionsa ansiosta.

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

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

183293

TL-F
siitepölysuodatin
EU4, 3 kpl

183294

Istukka D32-
210

804046

Reikäsahanterän
jatke D32-210

804048

Reikäsahanterä
D127

804044

Ulkosäleikkö
#150 mm,
musta

181706

Ulkosäleikkö
#150 mm,
punainen

181705

Ulkosäleikkö
#150 mm,
harmaa

181707

Hyönteisverkko
#150, musta
muovi

664004

Filterkopp TL-
F kompl.

193278

858050
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