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© VALLOX • Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

VALLOX TILLUFTSVÄRMARE
Uteluften leds in i bostaden genom öppningarna
i manteln till följd av det undertryck som skapas
av frånluftssystemet. Tilluftsvärmaren möjliggör
filtrering och uppvärmning av den ersättningsluft
som tas in så att känslan av ”drag” reduceras.
Via kanaler kan tilluften ledas till olika rum som
t.ex. sovrum.

VALLOX 1000
TILLUFTSVÄRMARE I KANAL
Lämpar sig för föruppvärmning av uteluften till
ventilationsaggregatet som ett alternativ till
frostskydd genom stopp av tilluftsfläkten.

FUNKTIONSPRINCIP
1. Tilluftsvärmare
2. Tilluftskanal
3. Ljuddämpare
4. Spiskåpa
5. Takfläkt
6. Frånluftskanal

För att säkerställa en effektiv luftcirkulation ska
det från de rum till vilka luften leds med
tilluftsvärmaren finnas fri passage för luften till de
rum från vilka den leds ut. Detta sker via
dörrspringor eller andra flödesöppningar.



VALLOX TILLUFTSVÄRMARE
FUNKTION OCH PLACERING
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Kanalstos
ø 160 mm

Temperatur-
mätare för

tilluft

Filter

Kanalstosar
ø 125 mm

Avstängnings-
spjäll

Överhettnings-
skydd

Omkopplare
500 W

Omkopplare
1000 W

När den valda uppvärmningseffekten
kopplas på tänds en lampa på
värmarens omkopplare.

• Lämplig som ersättningsluftaggregat i frånluftssystem
• Fungerar med låg tryckdifferens
• Effekt: 500 W + 1000 W = 1500 W
• 3 st. 500 W elmotstånd
• Temperaturen på inkommande luft regleras med en termostat
• Uteluften leds in dragfritt t.ex. i sovrummen
• Försedd med grovfilter för uteluften
• Stickproppsanslutning
• Skyddsklass IP 30
• Vikt 10 kg

TRYCKFALL I TILLUFTSVÄRMAREN
• Tryckfallet i kanalnätet läggs alltid till tilluftsvärmarens tryckfall som

anges i diagrammet.
• Exempel: Om man inte känner till tryckfallet i kanalnätet kan man anta

att det är lika stort som tilluftsvärmarens. T.ex. om man via värmaren
vill ha 18 dm3/s luft till bostaden, behövs det i bostaden ett undertryck
på 3 Pa + 3 Pa = 6 Pa, som uppnås t.ex. med en frånluftsfläkt.

PLACERING

Den varma uteluften cirkulerar effektivare
om tilluftsvärmaren monteras så lågt som
möjligt.

Tilluftsvärmaren ovanför en hylla i
en garderob.

Tilluftsvärmaren ovanför en klädhylla
i ett vindfång.

400 mm
300 mm
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Reglage
för tillufts-
temperatur
0–40 °C

TILLUFTSVÄRMARE

Isolerad
manteldel



VALLOX TILLUFTSVÄRMARE
TEKNISK INFORMATION OCH MONTERING
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Galler ø 200 mm
(utan nät)

Vindpåverkan kan
förhindras med en
vindskyddsplatta.

Om det vintertid leds kall (under 10 ˚C) luft i
tilluftskanalerna ska de isoleras med minst 20 mm tjock
isolering som dras över med tät plast.

Tilluftskanal
(2 st. ø 125 mm)

Vid
ø 125 mm
ventil

Om tilluftskanalen är kort (kortare än 500 mm) eller
om en sådan inte alls monteras, ska den styrskiva som
levereras med värmaren monteras på plats för att säkra
att luften blandas om.

Kanal ø 160 mm
+ värmeisolering 50 mm
+ tät plast

LUFTFLÖDE LUFTFLÖDE

Filter

Ovansida Ovansida

ÄNDRING AV VÄNSTER-/HÖGERUTFÖRANDE
• Kan göras genom att vända manteldelen.
• Luften strömmar in på filtersidan genom ø 160 mm stosen.
• Givarna monteras på de ställen luftflödet förutsätter (se bild).
 - Iaktta försiktighet när givarna flyttas.

UNDERHÅLL
• Rengör värmaren inklusive filter minst en gång om året – de inre delarna rengörs t.ex.

genom att de dammsugs försiktigt.
• Tvätta filtret med ljummet vatten (under 40 ̊ C) och diskmedel. Byt ut filtret vid behov.

Det är absolut förbjudet att använda värmaren utan filter.

ELKOPPLINGAR

VALLOX tilluftsvärmare
Modell: 2352
T1 Begränsningstermostat

15 °C on 18 °C off
inne i aggregatet

T2 Reglage för tilluftstemperatur
0 °C on 40 °C off

T3 Överhettningsskydd 95 °C
R Värmemotstånd 500 W
K1 Omkopplare 1000 W med lampa
K2 Omkopplare 500 W med lampa
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TRYCKFALL
VALLOX 1000 tilluftsvärmare (kanalvärmare)

ELKOPPLINGAR

VALLOX tilluftsvärmare 1000
T1 begränsningstermostat fabriks-

inställning 15... 18 °C inne i
aggregatet, kan vid behov justeras
0...40 °C

T2 överhettningsskydd 90 °C
PT stickpropp
P elmotstånd 1000 W

T = termostat 0 ... 40 °C
M = indikeringslampa
N = noll
L = matning till termostaten
4 = spänningsförande när

temperaturen är över inställt värde
3 = tom
2 = matning till värmarens stickkontakt,

spänningsförande när
temperaturen är under inställt värde

1 = tom

400 mm
300 mm
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• Lämpar sig som föruppvärmare för uteluft som tas in till ventilationsaggregat
• Lämpar sig för uppvärmning av uteluft som tas in för ventilation
• Uppvärmningseffekt 1000 W, försedd med säkerhetstermostat
• Kan monteras i kalla utrymmen
• Lufttemperaturen regleras med en separat termostat
• Försedd med grovfilter för uteluften
• Stickproppsanslutning
• Elmotstånd 1000 W, 230 VAC, 50 Hz, 4,5 A
• Luftflödets riktning kan ändras
• Överhettningsskydd 90 °C
• Skyddsklass IP 34
• Luftflödet i värmaren kan variera fritt och sjunka till och med till noll, värmaren

behöver ingen separat övervakning av luftflödet
• Värmaren har en inbyggd begränsningstermostat som förhindrar onödig

uppvärmning t.ex. om luftflödet upphör eller sommartid. (Fabriksinställning
15–18 °C, möjlighet till efterjustering 0–40 °C.)

EXEMPEL PÅ INSTALLATION
OBS! Värmaren kan monteras endast
i ett läge: pilen på panelen uppåt.

UNDERHÅLL
• Rengör värmaren inklusive

filter minst en gång om året
– de inre delarna rengörs
t.ex. genom att de damm-
sugs försiktigt.

• Tvätta filtret med ljummet
vatten (under 40 °C) och
diskmedel. Byt ut filtret vid
behov. Det är absolut förbju-
det att använda värmaren
utan filter.

Luftflöde

VALLOX 0–40 TERMOSTAT FÖR
KANALVÄRMARE
• Reglerområde 0–40 °C,

kopplingsdifferens ca 4 °C
• Indikeringslampa

för uppvärmning
• Elanslutning 15 A,

250 VAC
• Växelkontakter
• Färdiga kabelgenomföringar
• Kapillärledningens längd 1,3 m


