Airmove 3.0

SKANNA FÖR MONTAGE& PRODUKTFILMER

Den smarta friskluftsventilen
Airmove 3.0 är en självreglerande
friskluftsventil som följer årets
väderväxlingar.
Med vår smarta friskluftsventil kan du vara säker
på att du får ett sundare inomhusklimat året runt,
utan att slösa energi på onödig överventilering! Den
temperaturkänsliga termostaten reglerar automatiskt
ventiltallrikens luftspalt och anpassar därmed
luftmängden efter utomhustemperaturen.

”Ett sundare inomhusklimat,
dygnet runt, året om”

Checklista - inomhusklimatet
Är värmen ojämn i huset?
Är ni ofta förkylda?
Återkommande virusinfektioner?
Har ni eksem eller allergi?
Sover ni oroligt?

Inbyggd termostat som känner av temperaturen
och reglerar sig automatiskt.
Vid stigande utomhustemperatur ökar
lufttillförseln.
Vid fallande utomhustemperatur minskar
lufttillförseln.
Airmove 3.0 är även försedd med ett
självreglerande backspjäll som förhindrar kallras.

Auktoriserad återförsäljare

MADE IN SWEDEN

www.airmove.se

MONTAGEANVISNING

Airmove 3.0

INOMHUS:
▶ Borra ett 6-8 mm genomgående centrumhål på lämplig plats, från insidan av huset.
▶ Använd därefter 110 mm hålsåg med centrumborr för att ta upp hålet större.

Förpackningen innehåller:
Ventilhuvud
Ventiltallrik
Filter
Backspjäll
Rör x 2
Väggaller
Gallerbakstycke
Skruv
Montageanvisning / Garantibevis

▶ Mät tjocklek på vägg (utsidan till insidan). Anpassa och kapa rör (1+2) vid behov.
▶ Skruva av ventiltallrik (3), tag bort backspjäll (4) (kallrasskyddet) från ventilhuvudet (5).
▶ Skruva fast ventilhuvud i vägg tillsammans med rör (2). Ventilhuvud monteras
med text PRIMAL TL 100 upp mot tak (se bild). I annat fall fungerar inte backspjäll
(kallrasskyddet).

OBS! Säkerställ med hjälp av regelkännare och mätinstrument att el, vatten
och väggreglar inte förhindrar montering vid tänkt placering. Vid osäkerhet,
anlita en ackrediterad montör.

▶ Sätt tillbaka backspjäll och ventiltallrik. Skruva in till autoläget (ett knäpp hörs och känns).

UTOMHUS:
▶ Passa in gallerbakstycke (6) + rör 1 i rör 2. Skruva fast i yttervägg.
▶ Tryck fast yttergaller (7). Täta ev. runt yttergaller med latex.

FUNKTIONSBESKRIVNING:
Airmove 3.0 har en temperaturkänslig och helt
självreglerande termostat som reglerar ventiltallriken och anpassar luftspalt och därmed luftmängd efter utetemperaturen. Är ventilen ställd i
sitt autoläge (klickläget) minskar friskluftstillförseln
gradvis ner till -5°C. När temperaturen stiger, öppnar ventilen successivt och är fullt öppen vid +10°C.
Vill man att den ska stänga tidigare, vrids ventiltallriken ur autoläget medurs. Vill man att den ska
vara något öppen hela tiden, vrids ventiltallriken
ur autoläget moturs. Ventilen är även utrustad med
ett backspjäll som effektivt förhindrar kallras.

Rekommenderade verktyg:
Borrskruvdragare / 6-8 mm långborr / 110 mm hålsåg /bits.

GARANTIBEVIS
2

2 års garanti gäller fabrikationsfel.

års
GARANTI

Gäller under förutsättning att villkoren följs.

RÅD OCH ANVISNINGAR

Montage: Använd regelsökare samt mätinstrument för el och vatten så ni kan
klargöra att montage/borrning inte sker i regel, elkabel eller vattenledning. För
betongväggar krävs specialverktyg. Vid minsta osäkerhet och/eller oklarhet,
kontakta återförsäljaren för ytterligare beskrivning och anvisning.
Rengöring: Rengöring sker endast med mild diskmedelslösning. Använd aldrig
lösningsmedel eller liknande produkter på ventilens plastdetaljer. Filtret kan
dammsugas och sköljas med rent vatten.. Rengöring sker endast med mild
diskmedelslösning. Använd aldrig lösningsmedel eller liknande produkter på
plastdetaljer.
Eget montage: Sker montaget av ej ackrediterad person, måste funktionskontroll säkerställas. Vid minsta osäkerhet kontakta inköpsstället för ytterligare
information.

VARNING

Denna produkt är inte ämnad för användning av människor
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med
bristande erfarenhet eller kunskap, om de ej övervakas eller
instruerats angående produktens användning av en person
ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för
att försäkra att de inte leker med produkten.

Läs noga igenom garantivillkoren före montage och installation.
Garantin gäller under förutsättning att:
• Airmove monteras / installeras enligt montageanvisning.
• Airmove rengörs periodiskt enligt montageanvisning.
• Airmove inte används i utsatta miljöer, t.ex. inom industri
eller andra miljöer där ventilen riskerar att exponeras mot
lösningsmedel, hög dammtäthet, gaser m.m.
• Att kund vid eget montage utför egenkontroll gällande
monteringsanvisning.
• Att montage sker i normal bostadsmiljö.
• Inte installerats i en miljö där temperaturen överstiger 55° Celsius.
• Att inköpsbevis/kvitto kan uppvisas.
• I övrigt enligt konsumentköplagen.
• Vid garantianspråk, kontakta återförsäljaren.

WARNING

This appliance is not intended for use by humans with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instructions concering use of the appliance by
person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

