
Smart-automatiikkapaketit

Smart-automatikkpakke
Intelligent helautomatisk 
ventilasjon som ekstrautstyr
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Hindrer 
fukt-

problemer

Ved hjelp av en ettermontert giverpakke kan du enkelt auto-
matisere boligens ventilasjon. Velg mellom tre alternativer: 
RH, RH + CO2 og RH + VOC.

Luftfuktighetsautomatikk (RH)
Aktiviteter som matlaging, dusjing og bading gir økt 
luftfuktighet i i boligen. Smart måler gjennomsnitt-
lig luftfuktighet i boligen og beregner passende for-
seringsgrenser automatisk. Når luftfuktigheten blir 
for høy, går ventilasjonen automatisk i forserings-
modus og fjerner overflødig fuktighet. Forseringen 
er trinnløs og tilpasser seg kontinuerlig det faktiske 
behovet. 
�Hindrer fuktproblemer

Luftfuktighets- og hjemme-/borte-/
forseringsautomatikk (RH + CO2)
I tillegg til luftfuktighet måler automatikken også 
inneluftens karbondioksidinnhold. Inneluftens kar-
bondioksidinnhold øker jo flere som oppholder seg 
i boligen. På tilsvarende måte reduseres inneluftens 
karbondioksidinnhold når ingen er hjemme. Auto-
matikken regulerer ventilasjonen trinnløst etter be-
hov, fra Borte-modus og helt opp til forsering.
�Hindrer fuktproblemer
�Energisparingspotensial på 5–20 %
�Alltid frisk inneluft, til enhver tid tilpasset behovet

Luftfuktighets- og luftkvalitetsauto-
matikk (RH + VOC)
Denne automatikken oppdager flyktige organiske 
forbindelser (VOC), som lukt, os osv., i luften. Ved 
for eksempel matlaging øker mengden VOC-forbin-
delser i luften. Ventilasjonen går da automatisk over 
i forseringsmodus og fjerner uønsket lukt fra boli-
gen. Automatikken reagerer også på andre VOC-
forbindelser som kan forekomme i for eksempel mø-
bler og leker.
�Hindrer fuktproblemer
�Alltid frisk inneluft, til enhver tid tilpasset behovet

Ettermontert automatikkpakke

Alltid frisk 
inneluft til 
enhver tid 
tilpasset 
behovet

Sparer
energi!

Legger du til en Smart-automatikkpakke til ventilasjonsaggregatet, kan du få helautomatisk 
boligventilasjon! Smart-automatikken måler luftfuktighet (RH) og karbondioksidinnhold (CO2) 
i luften og kan til og med registrere lukt og os (VOC). Den intelligente ventilasjonen stiller seg 
automatisk inn etter forholdene og garanterer frisk og sunn inneluft i hele huset og for alle som 
oppholder seg der. Den sparer energi og forebygger fuktproblemer – smart og helt uten at du 
trenger å foreta deg noe.

Art. nr Betegnelse

SRH RH automatiseringspakke

SRHCO2 Hjemme/Borte/Forsering-automatikk + fuktautomatikk 
(CO₂ + RH)

SRHVOC Luftkvalitetsautomatikk + fuktautomatikk (RH+VOC)
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Smart-ventilasjon tar seg av 
luftkvaliteten innendørs.

Den registrerer hvor mange som er
hjemme.

Den registrerer når du vasker, når du  
lager mat og når du tar en dusj.

Ventilasjonen tilpasser seg behovet,  
helt trinnløst!

Den garanterer et friskt og sunt
inneklima.
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