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Smart automatikpaket
Intelligent helautomatisk 
ventilation som tillbehör
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Med hjälp av ett eftermonterat givarpaket är det lätt att göra 
din lägenhets ventilation automatisk. Det finns tre alternativ 
att välja mellan: RH, RH+CO2 samt RH+VOC.

Luftfuktighetsautomatik (RH)
Bland annat matlagning och användning av dusch 
och bad ökar fuktigheten i bostaden. Smart mäter 
bostadens genomsnittliga luftfuktighet och beräknar 
automatiskt lämpliga forceringsgränser. När luftfuk-
tigheten blir för hög växlar ventilationen automatiskt 
till forcering och avlägsnar överflödig fukt. Forcering-
en är steglös och regleras alltid efter behovet. 
� Förhindrar fuktproblem

Luftfuktighets- och hemma/borta/for-
cerings-automatik (RH+CO2)
Förutom luftfuktigheten mäter denna automatik ock-
så inomhusluftens koldioxidhalt. Inomhusluftens kol-
dioxidhalt ökar när flera människor vistas i bostaden. 
På motsvarande sätt minskar inomhusluftens koldiox-
idhalt när ingen är hemma. Med hjälp av automati-
ken regleras ventilationen steglöst efter behovet, från 
Borta-läget hela vägen till forcering.
� Förhindrar fuktproblem
�Möjligt att spara 5–20 % energi
� Alltid fräsch inomhusluft efter behov

Luftfuktighets- och luftkvalitets- 
automatik (RH+VOC)
Denna automatik upptäcker olika lättflyktiga orga-
niska föreningar (VOC) i luften, dvs. olika lukter och 
os. Vid exempelvis matlagning ökar mängden av 
VOC-föreningar i luften. Ventilationen växlar då till 
forcering och avlägsnar den oönskade lukten ur bo-
staden. Automatiken reagerar också på andra VOC-
föreningar som kan förekomma  i till exempel möbler 
och leksaker.
� Förhindrar fuktproblem
� Alltid fräsch inomhusluft efter behov

Eftermonterat automatikpaket

Förhindrar 
fuktproblem

Alltid fräsch 
inomhusluft 
efter behov

Spar 
energi!

 Genom att lägga till Smart automatikpaket i ditt ventilationsaggregat kan du göra din bostads 
ventilation helautomatisk! Smart-automatiken mäter luftens fuktighet (RH) och koldioxidhalt 
(CO2), och till och med detekterar lukter och os (VOC). Den intelligenta ventilationen ställer in 
sig automatiskt och garanterar en fräsch och hälsosam inomhusluft för hela huset och alla som 
befinner sig i det. Den sparar energi och hjälper till att förhindra fuktproblem – smart och helt av 
sig själv.

Art. nr Tuote

SRH RH sensor package

SRHCO2 RH + CO2 package

SRHVOC RH + VOC package
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Älykäs ilmanvaihto huolehtii  
puolestasi sisäilman laadusta. 

Se tietää milloin lähdet kotoa ja 
milloin palaat takaisin. 

Se tietää milloin laitat ruokaa, 
peset pyykkiä tai peseydyt.

Se säätää ilmanvaihdon täysin 
automaattisesti tarpeidesi mukaan.

Takaa terveellisen sisäilman  
kaikissa olosuhteissa. 




