3.0

Friskluftsventilen

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

ETT SUNDARE INOMHUSKLIMAT

DEN SMARTA FRISKLUFTSVENTILEN
Med en inbyggd termostat känner Airmove
3.0 av utomhustemperaturen och reglerar sig
automatiskt mellan -5 och +10 grader.
Vid stigande utomhustemperatur
ökar lufttillförseln.
Vid fallande utomhustemperatur
minskar lufttillförseln.
Airmove 3.0 är även försedd med ett självreglerande backspjäll som förhindrar kallras.

Airmove 3.0
självreglerande ventilen

Resultatet - ett sundare inomhusklimat,
dygnet runt, året om!

Lämpar sig för
bland annat lägenheter, villor, fritidshus,
lokaler, förråd, torpargrunder
och arbetsbodar.

EN SVENSK UPPFINNING
TILLVERKAD I FAGERSTA

Otillräcklig växling av inomhusluften höjer koncentrationen av de
ämnen som kan vara allergiframkallande eller på annat sätt skapa
hälsoproblem.
Fukt tillförs till inomhusluften genom att man t.ex. lagar mat,
tvättar, diskar och duschar.
Om du har ett undertryck i huset (från t.ex ett frånluftsaggregat) så
jämnar Airmove 3.0 ut lufttrycket i ditt hem.
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LUFTKVALITÈ
Förbättrad luftkvalité bidrar till sundare inomhusklimat
för överkänsliga och allergiska personer.

LUFTCIRKULATION
Med förbättrad luftcirkulation minskar risken för
fukt- och mögelskador.

ENERGISNÅL
Airmove 3.0 kräver inga elektriska installationer
eller styrcentraler.

Airmove 3.0 kan justeras manuellt för att kunna
öka eller minska luftflödet efter behov. Det görs
genom att vrida ventilen förbi autoläget. Moturs
för ökat luftflöde och medurs för minskat luftflöde.

Symptomer som kan uppstå vid dålig tilluft är:
• trötthet
• koncentrationssvårigheter
• huvudvärk
• irriterade luftvägar
• allergi
• hudbesvär

Med Airmove 3.0 kan du vara säker på att du får ett
sundare inomhusklimat året om, utan att slösa dyr
energi på överventilering!

Med Airmove 3.0 sparar du på din hälsa,
din energi och dina pengar!
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