
FRESH 
® TL-F

korvausilmaventtiili

• Portaattomasti säädettävä ilmavirta
• Kondenssisuojaus
• Lattialämmitykselle sopiva puhalluskuvio
• Jatkuva perusilmavirtaus
• Useita suodatinvaihtoehtoja  

Fresh korvausilmaventtiilit valmistetaan Ruotsissa



Pidä huolta itsestäsi        
ja ilmasta, jota hengität!



Fresh TL-F sarja
on ainutlaatuinen seinäventtiilisarja, jossa on erityisen miellyttävä 
ilmavirtaus. Se sopii erinomaisesti lattialämmityksen kanssa. Ilmavir-
taa voidaan säätää portaattomasti liukusäätimellä. TL-F venttiileitä on 
saatavissa myös äänenvaimentimella.
• Portaattomasti säädettävä ilmavirta
• Kondenssisuojaus
• Lattialämmitykselle sopiva puhalluskuvio
• Jatkuva perusilmavirtaus
• Useita suodatinvaihtoehtoja

Venttiilin sijainti
Venttiili asennetaan ylös seinään. Jos huoneessa on lämmityspatteri, 
venttiili sijoitetaan ylös patterin kohdalle. Silloin patterista nouseva 
lämpö lämmittää venttiilistä tulevan raikkaan ilman, joten tuloilma 
tuntuu miellyttävältä. Venttiili sopii erinomaisesti lattialämmityksen 
kanssa.

Vakiomalli TL98F
Korvausilmaventtiili seinälle. Pakkaus sisältää venttiiliosan vakiosuo-
dattimella ja kondenssieristeellä, läpivientiputket, putkiyhteet sekä 
ulkosäleikön. 

Äänenvaimennettu malli TL80F dBs
Venttiilin putki on ääntä vaimentavaa materiaalia. Pakkaus sisältää sen 
lisäksi venttiilin sisäosan vakiosuodattimella ja kondenssieristeellä, 
putkiyhteet sekä ulkosäleikön. Putken pituus on 360 mm, mutta on 
helppo leikata sopivan pituiseksi.

Venttiilin sisäosa TL-F
Soveltuu erinomaisesti vanhan Fresh 80, 90 ja 100 venttiilin päivittä-
miseen. Myyntipakkaus sisältää venttiilin kondessisuojatun sisäosan, 
vakiosuodattimen sekä kanavayhteet Ø81 ja Ø98 mm kanaviin. Ilma-
määrä on portaattomasti säädettävissä. Venttiilin erityinen rakenne 
valuttaa tuloilman tehokkaasti ylös ja sivuille, joten vedontunnetta ei 
tule.

Lisävarusteet
Flimmer®filter on Ruotsissa kehitelty, maailmanlaajuisesti patentoitu 
tehosuodatin. 

Suodattimella on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia:

• Suodatus perustuu pitkiin kuituihin suodatinkotelossa.
• Alhainen painehäviö suodattimen koko käyttöajan.
• Pitkä käyttöaika, 1-2 vuotta.
• Suodatin erottelee lähes 100% hiukkasista.
• Suodatin on ympäristöystävällinen ja paloturvallinen.

Kaaviokuva Fresh Flimmer®fi lterin suodatusnopeudesta.
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MILJÖMÄRKT
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Nimitys Tuotenro EAN numero Kapasiteetti Aukon 
halk.

Max seinän 
paksuus

HUOM!

TL-F sisäosa 249825 7318112498251

TL98F 629842 7318116298420 8,1 l/s (10 Pa) 105 mm 350 mm Moduliputkien 
määrää lisätään,   
jos seinä paksumpi.

TL80F-dBS 638052 7318116380521 7,8 l/s (10 Pa) 125 mm 360 mm Ota yhteyttä Fresh 
AB:hen, jos seinä 
paksumpi.

Flimmerfi lter 423778 7318114237780

Vakiosuodatin 3 kpl 183293 7318111832933

Siitepölysuodatin 3 kpl 183294 7318111832940




