Bosch Vent 2000 D
Enkelt ventilationssystem för alla hustyper
www.bosch-climate.se

Frisk luft
- För ett bättre inomhusklimat

Bosch Vent 2000 D
Med Bosch ventilationslösning får du en enkel och effektiv ventilation
som fungerar för nästan alla typer av hus. Fläktsystemet monteras direkt
genom väggen och du slipper ventilationskanaler som vid vanlig FTXventilation. Förutom frisk och ren luft i hemmet håller Bosch Vent 2000 D
fukten borta och ger upp till 90% värmeåtervinning.

Många fördelar med Bosch Vent 2000 D
u Förhindrar mögel och hälsobesvär
u Motverkar dålig lukt
u Bättre luftfuktighet och luftflöde
u Enkel kontrollpanel med tydlig display
u Sänker din uppvärmningskostnad tack vare värmeåtervinning
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Manuell drift - öka luftflödet
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Visar aktuellt luftflöde
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Automatisk drift
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Manuell drift - minska luftflödet
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Aktiverar värmeåtervinning
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Sommarläge utan värmeåtervinning
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Stand by – sovfunktion – pause på 2 timmar
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Indikerar filterbyte
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För alla typer av hus
Bosch Vent 2000 D är ett kanalfritt ventilationssystem som
fungerar till alla typer av hus. Från mindre fritidshus till villa,
garage, Attefallshus, förråd och den större fastigheten. Varje
enhet placeras strategiskt runtom i huset för ett optimalt luftflöde där enheterna kan samarbeta på ett energieffektivt sätt. I
större byggnader behövs fler enheter.
Fritt från pollen och skadliga partiklar
Luftfiltret i Vent 2000 D tar effektivt hand om partiklar innan de
kommer in i huset. Kontrollpanelen indikerar automatiskt när
filtret ska plockas ut och rengöras. Som tillbehör finns också
ett pollenfilter som fångar upp pollen innan det tar sig in i
huset och orsakar allergiska besvär.

Snabb installation. Minimalt underhåll.
Vent 2000 D installeras direkt genom väggen. Är du en händig
hemmafixare installerar du produkten själv. Fläktarna arbetar i
par och kopplas till en central styrning som ger dig full kontroll
över systemet. Mindre hus upp till 65 kvadratmeter klarar sig
med två fläktar. För större utrymmen kompletteras systemet
med ytterligare fläktar, så att hela boytan kan ventileras effektivt. Kontrollpanelen indikerar automatiskt när luftfiltren
behöver rengöras.

De parvis installerade fläktarna skapar luftgenomströmmning mellan varandra för
att på ett effektivt sätt ventilera stora ytor.
Set 1

Set 2

Sovrum

Förhindrar mögel och hälsobesvär
Fukt inomhus är inte bara skadligt för själva huset, det kan
också leda till luftvägsbesvär och astma för de som bor i huset.
Med Bosch Vent 2000 D får du ett bättre luftflöde i hela huset
som förhindrar en fuktig inomhusmiljö. Den inbyggda fuktsensorn styr luftflödet för att skapa ett bättre inomhusklimat.

Set 3

Sovrum

Set 4

Badrum

Kök

Styrning

Vardagsrum
Sovrum

Badrum

Gillestuga

Kontor
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Vent 2000 D

Enhet

Utsugsventil

Vent 2000 D

Garanti

3 års produktgaranti

Värmeåtervinningsgrad

Upp till 90%

Energiklass

A

Hastighetssteg

1

2

3

4

Luftström (parvis)

m3/h

16

22

30

43

Ljudtrycksnivå

dB(A)

14

20

32

35

W

0,9

1,1

1,6

2,8

Strömförbrukning
ljudnivå från buller

dB

40 / 44 (med ljuddämpare)

Väggtjocklek

mm

(ner till 280 med metallskärm ute ) 315 - 500 (upp till 700 med tillbehör)

Borrning

mm

162 Ø

Storlek på inneskärm

mm

196 x 235 x 46

Storlek på uteskärm

mm

197 x 205 x 46

kg

4,6

Vikt

Sovrum

