LVX LUFT VÄXLING

Ventilerar effektivt
dina torkutrymmen
Både effektiv och miljövänlig
LVX är en både klimatsmart och effektiv produktserie anpassad för
torkskåp, torktumlare, torkrum eller annan miljö i behov av tillfällig ventilation.
När luftväxlingsanordningen är inkopplat med en frånluftsfläkt får du en
klimatanpassad ventilationsanläggning där varm, fuktig och dålig luft snabbt
byts ut mot ny, frisk uteluft.
LVX är utrustad med självreglerande friskluftsventiler som stänger och
öppnar sig efter utomhustemperaturen – även när anläggningen inte
används – vilket förhindrar onödig självventilation. När fuktig luft leds ut
genom luftväxlingsanordningen från rummet, tillförs direkt ny torr luft och
luftbytet blir snabbt och effektivt. Den varma och fuktiga luften passerar
termostaten och ventilen öppnar sig.
Friskluftsventilerna reglerar mellan +5 och +20 °C. Är friskluftsventilerna
stängda, på grund av låg utomhustemperatur, kommer ventilerna ändå att
öppnas en stund efter det att frånluftsfläkten har startat. Friskluftsventilerna
känner den varma luften, öppnar sig och släpper in frisk luft i rummet.
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När fuktig luft leds ut genom ventilen
från rummet, tillförs direkt ny torr luft
och luftbytet blir snabbt och effektivt.

TEKNISK DATA

LVX 12

LVX 16

Styrutrustning
Termostatventiler, +5° – +20° C känselkropp för forcering tilluft
vid evakuering

Styrutrustning
Termostatventiler, +5° – +20° C
Känselkropp för forcering tilluft vid evakuering

Inomhusdel VIT
Bredd 230 mm
Höjd 252 mm
Djup 240 mm

Inomhusdel VIT
Bredd 295 mm
Höjd 295 mm
Djup 230 mm

Monteringsram VIT
Bredd 310 mm
Höjd 330 mm

Monteringsram VIT
Bredd 380 mm
Höjd 380 mm

Yttre Luftintagslåda Grå
Bredd 200 mm
Höjd 230 mm
Djup 210 mm

Yttre Luftintagslåda Grå
Bredd 295 mm
Höjd 290 mm
Djup 235 mm

Monteringsram Grå
Bredd 280 mm
Höjd 306 mm

Monteringsram Grå
Bredd 370 mm
Höjd 370 mm

Stosanslutning
Runt 125 mm

Stosanslutning
Runt 160 mm

Håltagning
Fyrkantigt 200*200 mm
Runt 200 mm

Håltagning
Fyrkantigt 250*250 mm
Runt 300 mm

Leveransinnehåll
• Luftintagsdel grå med demonterbart skyddsgaller för enkel
rensning från textilfibrer m.m. från utsidan
• Fästram Grå
• Flexibelt rör dim. 125 mm
• Luftväxlingsdon vitt med självreglerande friskluftsventil i dim.
160 mm.
• Fästram vit

Leveransinnehåll
• Luftintagsdel grå med avluft och demonterbart skyddsgaller för
enkel rensning från textilfibrer m.m. från utsidan.
• Fästram Grå
• Flexibelt rör dim. 160 mm – Luftmixdon vitt med två självreglerande friskluftsventiler i dim. 160 mm – Fästram vit
• Håltagning
• Fyrkantigt hål 250 x 250 mm eller runt hål 280 mm i diameter.

Vikt
Innedel 3,0 kg
Utedel 2,0 kg
Rör 0,5 kg

Vikt
Innedel 5,0 kg
Utedel 3,0 kg
Rör 1 kg

Luftflöde
50 l/s vid 50Pa
70 l/s vid 100Pa

Luftflöde
72 l/s vid 50Pa
97 l/s vid 100Pa
PAT.
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