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Luftmiljö MultiWin - en kostnadseffektiv lösning

Fördelarna med MultiWin

• Upp till 80 % lägre driftskostnad med energiåtervinning
• Förbättrat inomhusklimat och komfort
• Säkerställer att energin återvinns innan den gamla luften 

lämnar fastigheten 
• Tilluftsventilation garanterar frisk luft i hela bostaden
• Undanröjer radonproblem
• Ingen luktspridning mellan lägenheter
• Ingen överhörning mellan lägenheter
• Tar ingen boyta i anspråk 
• Mindre ingrepp i fastigheten jämfört med centralt FTX
• Mindre påverkan för hyresgäster
• Större frihet i investeringstakten
• FTX-aggregatet kräver inte mycket underhåll. Normalt räcker 

det med fi lterbyte en gång om året, vilket är en enkel manöver.

Att bygga om till FTX 
är inte längre ett stort problem
Med MultiWin-konceptet blir lösningen 
avsevärt enklare än centralt installerad 

FTX-Ventilation.

FTX-Ventilation för bostäder
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Luftmiljö MultiWin - decentral FTX-Ventilation

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

Förenklad installation - snabbare återbetalning på investeringen

MultiWin konceptet
MultiWin konceptet innebär att ett ventilationssystem 
med Luftmiljö MiniWin-V60 återvinningsaggregat 
installeras i varje lägenhet – en anläggning används 
för varje enskild bostad och enkelt kan anpassas 
efter ventilationsbehovet.

Kostnadseffektiv lösning
Decentralt installerad ventilation som installeras 
inom en och samma brandcell minimerar kraven på 
kostsamma åtgärder för brand där brandspjäll och 
styrautomatik kan uteslutas. Installationen tar ingen 
plats i anspråk för fl äktrum och innehåller inga stora 
ventilationskanaler vilket håller nere investerings-
kostnaden.  
 
Enkel installation
Enkel att projektera och montera i både nyinstal-
lationer och ROT objekt. Med Luftmiljö MiniWin 
decentrala FTX-aggregat med värmeåtervinning 
frigörs värdefull golvyta. Kanaldragning förenklas 
och reduceras till ett minimum.

Minimalt ingrepp i fastigheten
Varje projekt kan utföras i anpassad installations-
takt, i samband med lägenhetsvis renovering, 
delupprustning eller full upprustning av fastigheten. 
 
Låg energiförbrukning
Luftmiljö’s decentrala ventilationsaggregat för 
bostadsventilation har mycket låg energiförbruk-
ning samt lägre förluster jämfört med stora centrala 
system med långa kanaldragningar. 

Förenklad injustering och OVK
I centrala system blir ofta luftinjustering och inställ-
ningar relativt komplicerade, med MultiWin blir det 
enkelt att kontrollera och justera luftfl öden efter som 
det görs individuellt för varje lägenhet. Luftmiljö’s 
aggregat har noggrann justering inom hela fl ödes-
området som gör det enkelt att ställa in. 

 

Slipp luktöverföring
Efter som installationen sker lägenhetsvis sker inget 
luftutbyte mellan lägenheterna.

Enkelt, felsäkert och bekvämt
Luftmiljö’s aggregat är konstruerade för låg ljud-
nivå. Efter som kanaldragningen förkortas undviks 
ett högt lufttryck – ett lufttryck som annars medför 
högre ljudnivå samt högre energiförbrukning. 

För att anläggningen skall fungera så enkelt som 
möjligt för brukaren så är Luftmiljös aggregat för 
bostadsventilation utrustade med:
• Comfortpanel där användaren enkelt och 
 felsäkert kan välja driftsläge
• Återvinning som värmer eller kyler tilluften 
 beroende på valt comfortläge 
• Driftindikering för central övervakning
 
Säker energiåtervinning
Luftmiljö’s aggregat för bostäder har ett unikt styr-
system som säkerställer att inte den gamla luften 
lämnar bostaden utan att släppa ifrån sig energin. 

Aggregaten är utrustade med roterande värmeåter-
vinnare som återvinner energin i den förbrukade 
luften och beroende på årstid överför både värme 
och kyla till den friska luften på väg in till bostaden. 
Energiåtervinningen innebär att kostnaden för ven-
tilationsdriften kan reduceras upp till 80%, fuktåter-
vinningen ger ett behagligare inomhusklimat under 
de torra vintermånaderna.   

90 procent av småhusägarna 
som har mekanisk till- och frånlufts-
ventilation med värmeåtervinning 

(FTX-system) är så nöjda att de 
rekommenderar andra att skaffa det

 skriver Energimyndigheten 
på sin hemsida
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Luftmiljö MultiWin - decentral FTX-Ventilation

• Tar ingen boyta i anspråk

• Inget fläktrum behövs

• Enkel kanaldragning

• Inga brandspjäll

• Ingen luktöverföring

• Enkel projektering och installation

• Enkelt att använda och sköta

• Enkelt att behovsstyra

Luftmiljö MiniWin 
med vit spiskåpa Modulbyggda kanalsystem med inklädnad

Idag fi nns enkla, lättmoterade och snygga prefabricerade system för 
distribution av luften inom lägenheten. Kanalen monteras i vinkeln mel-
lan vägg och tak och kläds sedan in med en lackerad täckdel. Oftast är 
kanaldragning begränsad till hallen och köket,. Lindab och Hallströms 
Verkstäder är två exempel som båda har utvecklat speciella system med 
rör och kanalinklädnader. 

Att värmeåtervinning är en bra affär är idag självklart, 
- med MultiWin decentral ventilation hålls även kostnader nere.

FTX-aggregatet dolt över spisen
Luftmiljö MiniWin-V60 kan integreras med 

spiskåpa och göms bakom köksluckan  
Resultatet blir både diskret och 

kostnadseffektivt
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Luftmiljö MultiWin - decentral FTX-ventilation

Ingen risk för överföring av lukt eller ljud 
mellan lägenheter, efter som installationen 
utförs lägenhetsvis sker ingen luftväxling 
mellan lägenheterna. Installationen sker 
inom brandcellen och brandspjäll kan 
uteslutas.

Konceptet är enklare att installera, och 
eftersom installationen sker individuellt per 
lägenhet kan utförandet ske lägenhetsvis 
vid renovering, delupprustning eller vid full 
upprustning av fastigheten.

Ett ventilationssystem i varje lägenhet.

MultiWin ett FTX-system per lägenhet.
• Hela lägenheten ventileras effektivt med frisk, fi ltrerad och förvärmd luft med återvunnen, miljövänlig energi.
• Brandspjäll kan uteslutas eftersom installationen utförs inom en och samma brandcell.
• Ingen risk för överföring av lukt eller ljud mellan lägenheter.
• Luftmiljö’s MiniWin med integrerad spiskåpa kan placeras över spisen och erbjuder en kostnadseffektiv lösning.  
• Installationen är ofta begränsad till kök eller tvättstuga beroende på utförande, och kanaldragning via entrén till angränsande rum. 
• Den gamla imkanalen från kökskåpan kan många gånger återanvändas för avluft från FTX-aggregatet. 
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Flexibel installation
Låg ljudnivå, genomtänkt konstruktion och hög finish ger nya möjligheter 

Luftmiljö’s aggregat erbjuder prestanda och kvalité i toppklass. 

• Flexibla produkter

• Lågt ljud

• Energieffektivt

• Enkelt att sköta & använda

• Lång livslängd

• Gedigen konstruktion

• Pulverlackerat hölje

• Diskret & tilltalande design

• Certifierade för S-märke

• Svensk tillverkning

Exempel på MiniWin 
installerad i tvättstuga

Exempel på MiniWin med vit spiskåpa 
installerad över spisen i köket.
MiniWin är godkänd för anslutning till 
spiskåpa och imkanal

Installation i köket
MiniWin passar i överskåpsraden, en kökslucka kan 
monteras framför aggregatet och installationen döljs i sin 
helhet. Även spiskåpan kan integreras och samverka med 
MiniWin. Lösningen blir diskret, praktisk och kostnads-
effektiv efter som utsuget från spiskåpan använder sam-
ma avluftskanal som MiniWin. Internt är MiniWin är försett 
med en bypass-kanal som leder den smutsiga luften från 
spiskåpan förbi återvinnaren för att inte smutsa ner och 
försämra funktionen.   

Installation i tvättstuga, klädkammare m.m.
Aggregatet kan likväl placeras i andra utrymmen. I dessa 
fall helt avskiljt från utsuget över spisen som då bör gå 
direkt ut i det fria. Detta installationsalternativ är lämpligt 
i bostäder som har större wc, tvättstuga i varje lägenhet, 
eller klädkammare.   

Flera möjligheter
• Vit standard spiskåpa
• Vit ljudisolerad täckpanel
• Vit förlängningsdel mot tak
• Rostfri design spiskåpa
• Rostfri design ljudisolerad täckpanel

Både den vita standardspiskåpan och den 
rostfria designspiskåpan har aluminium-
fi lter som standard. Rengörs enkelt med 
maskindisk och håller länge.
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Renovera klokt - och i rätt ordning
Stigande energipriser och modernt byggande skapar behov 

Modernt byggande
Vårt byggande idag håller hög kvalité, vi eftersträvar att 
spara energi och våra fastigheter bli tätare för att förhindra 
värmeläckage från byggnaden. Det samma gäller ventila-
tionssystemet, på samma sätt som vi med tilläggsisolering 
och nya fönster minskar energiförlusterna eftersträvar vi 
att kontrollera att all varm luft som lämnar fastigheten går 
ut via FTX-aggregatets energiåtervinnare där energin 
effektivt kan tas tillvara.    

Komfortventilation
Grunden för all ventilation i bostäder är att skapa komfort. 
I takt med att vårt byggande förbättras, ökar också kraven 
på inomhusklimatet. Otillräckligt luftutbyte är upplevs som 
obehagligt och kan vara skadligt. Frisk luft gör att vi sover 
bättre, mår bättre, orkar mer, och upplevs som mycket 
komfortabelt.

Transportera bort föroreningar
För människors hälsa har det gång på gång påvisats att 
skadliga föroreningar som radon, giftiga ämnen från golv, 
möbler, färger och olika byggmaterial måste transporte-
ras bort från boendemiljön. Fler och fl er får problem med 
astma och allergi, och en del av förklaringen är dåligt in-
omhusklimat. Minkravet för tilluft i bostäder är 0,35 l/s/m². 

Undertryck
I alla byggnader i kallt klimat är det viktigt att säkerställa 
att varm luft inte läcker ut i byggnadens konstruktion. 
Fastigheter som utsätts för övertryck så fi nns risk att varm 
luft läcker ut genom sprickor och otätheter i diffusions-
spärren och möter den kalla uteluften inne i väggen. Då 
varm och till viss del fuktig luft möter den kalla ytan så 
uppstår kondensutfällning som tränger in i byggnadskon-
struktionen. Dessutom ger fukten upphov till rötskador 
och lukt. Det är därför viktigt att FTX-aggregatet är rätt 
inställt, med ett litet undertryck (5-10% enligt norm).  

Täta byggnader är bra för
 värmekostnaderna, 

- men ställer nya krav på 
inomhusklimatet.

Copyright © 2013 Luftmiljö Lidköping AB. All rights reserved Rätten till konstruktionsändringar förbehålls



Närproducerat

Vi producerar våra produkter i Lidköping efter som Sverige är vår hu-

vudmarknad, vi köper in ingående komponenter som produceras lokalt i 

största möjliga mån, för att minska transporter både på land och vatten. 

Lagom är bäst

Vi producerar vårt presentationsmateriel själva, det betyder att vi en-

dast trycker det vi behöver och vi kan enkelt uppdatera informationen 

om något förändras. Vi får sällan inaktuella broschyrer som behöver 

kasseras. 

Minskat spill

Vi försöker minimera spill vid vårt tillverkning för att minska produk-

tionskostnader. Vi samarbetar med duktiga företag som tar vara på och 

återvinner metaller, emballage och andra råvaror som ändå blir över i 

vår produktion. 

Minskad miljöpåverkan

Vi strävar ständigt i att eff ektivisera och förbättra vår verksamhet för att 

spara mer energi och minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Detta 

är bra för våra kunder, och det är bra för oss som företag. Genom detta 

bidrar vi inte bara till minskade koldioxidutsläpp i Sverige utan även i 

våra grannländer och världen i stort.

M:Dokumentation/produktbroschyrer

Luftmiljö AB 

Vi tillverkar luftbehandlingsaggregat med inbyggd styrutrustning samt 

tillhörande kringutrustning. Verksamheten bedrivs med produktion och 

utveckling i Lidköping och försäljning i Stockholm och Göteborg. 

Produkten

Vårt starkaste argument är att våra produkter minskar våra kunders 

energiförbrukning, med upp till 80 % lägre kostnad för ett friskt och 

miljövänligt inneklimat än motsvarande ventilation utan återvinning. 

Energieff ektiv

Våra produkter använder mindre energi för att göra jobbet, med fl äktar 

som redan nu uppfyller EU’s ekodesigndirektiv för 2015 och väl tilltagna 

dimensioner har produkterna lägre energiförluster men samtidigt en låg 

ljudnivå.

Lång livslängd

De produkter vi utvecklar ska vara av hög kvalité och hålla länge, det 

innebär minskat underhåll under produktens livslängd, och med längre 

livslängd minskar vi belastningen på miljön eftersom aggregaten inte 

behöver bytas lika ofta. 

Luftmiljö AB

Änghagsgatan 13

531 40 Lidköping

Tel: 0510 228 00
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Vi gör vad vi heter

Med effektiv FTX-ventilation reduceras 
utsläppen av koldioxid med upp till 1,6 

ton/år för en trerumslägenhet
 i Stockholmsområdet

(att jämföra med familjens bil som på 2000 mil/år 
släpper ut ca 2 ton koldioxid per år)


