TrygghetsVakten Vind

TrygghetsVakten Vind är ett komplett skydd mot fukt, lukt och mögel på vinden.
Avfuktaren är enkel att installera, har en mycket låg energiförbrukning och levereras
med marknadens bästa garantier. Enkelt, genialt och baserat på modern forskning.
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Extremt energisnål (ca:4 kwH per m2 och år)
Minimalt underhåll
Låg ljudvolym
Upp till 50 års livslängd
Enkel att installera
Sju års fabriksgaranti*
Ett års Nöjd Kund Garanti*

A

tt det kan uppstå fuktproblem i kalla
vindsutrymmen är inget nytt, men problemen har ökat i takt med åtgärder för
att spara energi. Ökad isolering och installation
av fjärrvärme och värmepump istället för panna
är några av dessa. De flesta fuktskador på vinden
uppstår då det ventileras in fuktig luft som kyls
ner mot och kondenserar på innertaket. Den
ökade fukten skapar grogrund för mögel och röta.

* Sju års garanti på alla delar förutom fläkten som levereras med tre års garanti. Är du inte nöjd med
resultatet efter ett år kan du lämna tillbaka TrygghetsVakten och få 95% av köpesumman tillbaka. Läs
mer på www.trygghetsvakten.se
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En tredjedel av alla uteluftsventilerade vindar har
synligt mögel. Hur står det till med din?
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rygghetsVakten Vind är en miljövänlig
lösning på de flesta fuktproblem som
uppstår på uteluftsventilerade vindar.
Systemet övervakar klimatet i vindsutrymmet och
jämför det med utomhusklimatet. När luften är
torrare ute än inne ventilerar TrygghetsVakten
Vind in torr luft och torkar på så sätt utrymmet.
När det är fuktigare ute stängs ventilationen av
och på så sätt fuktas inte utrymmet upp. Genom
att utnyttja torra perioder i utomhusklimatet håller systemet vinden torr utan att slösa med energi.

rygghetsVakten Vind finns i två utföranden. Dels som ett komplett skydd med
både värme och ventilation - TrygghetsVakten Vind Classic - och dels en enklare produkt
med enbart ventilation - TrygghetsVakten Vind
Start.
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ed TrygghetsVakten Vind Classic följer
en dator som övervakar klimatet på
vinden och fastställer om det finns risk
att mögel- och rötsvampsporer kan gro. Om den
fuktstyrda ventilationen inte håller tillräckligt
torrt kopplas uppvämningen in vilket sänker den
relativa luftfuktigheten och effektivt hindrar mögel och röta från att etableras. Uppvärmningen är
normalt bara aktiv under ett par veckor på ett år.

entilationen på vinden sätts för så att huvuddelen av ventilationen kontrolleras av
fläkten. En inloppsventil och en utloppsventil lämnas öppen för att säkerställa ett flöde
genom hela vinden.
ystemet är modulärt och kan utökas med
fler fläktar och värmekablar vid behov. Fråga
din återförsäljare eller ring oss på TrygghetsVakten om du är osäker på vilken utrustning du
behöver.
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rygghetsVakten Vind är mycket energisnål
och är byggd för ett minimalt krav på underhåll. Som standard ingår en ljuddämpare vilket gör systemet tystgående. Tack vare det
minimala underhållskravet och avfuktarens långa
livslängd kan vi erbjuda marknadens säkraste
lösning för fuktskydd av vindsutrymmen.

Maximal effekt: 500 W
Fläktens kapacitet ca: 350 m3/h
Värmekabelns längd: 36 m
Normal energiåtgång: 4 kWh per m2/år
Systemets kapacitet: ca: 100 m2
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