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Dålig ventilation är ett problem idag. Täta, felbyggda hus 
gör att vi ofta måste vädra för att få in lite frisk luft. Luften 
som då kommer in är inte bara frisk. Den är också kall 
och måste värmas upp, vilket kostar onödiga tusenlappar. 
Lösningen är ett ventilationsaggregat från Mitsubishi 
Electric som ser till att du får frisk, fräsch luft utan att 
behöva öppna ett fönster. Samtidigt återvinner du cirka 
80% av energin och behåller värmen.

Miniventilation passar utmärkt till alla sorts byggnader. 
Allt från byggbodar och mindre lokaler till hemmabruk 
i friggebodar, källare och garage. Utmärkt för radon-
hus eller små konferensrum där ventilation saknas. 
Passar helt enkelt alla som vill ha god ventilation utan 
att gå miste om den sköna värmen. Installationen görs 
enkelt. Bara 2 hål i väggen.  

Ventilationsvärmeväxlare som vädrar 
med stängda dörrar

Miniventilation
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Produktinformation

Lukt, mögel, pollen, radon, rökning - det finns mycket 
som kan påverka din inomhusmiljö och ditt välbefinnande. 
Två hål i väggen och nya ventilationsaggregatet Miniventilation 
förbättrar effektivt din inomhusmiljö med sin fantastiska 
värmeåtervinningsfunktion. 

Med en temperaturverkningsgrad på upp till 80% garanterar 
Miniventilation ekonomisk och effektiv ventilation. Anledningen 
till den höga verkningsgraden är den patenterade 
värmeväxlaren som eliminerar avfrostningsbehovet och som 
överför en betydligt större del av energin i frånluften än en 
traditionell värmeväxlare gjord av plast eller aluminium. 

Med nya Miniventilation får du dessutom en värmeväxlare med 
slimmad design som lätt smälter in i hemmamiljön. Tack 
vare aggregatets ljudisolering går den nu även ännu tystare, 
allt för att inte störa dig i din vardag. 

Funktion
Vinter

Funktion
Sommar

Stale cold air
(exhaust)

Fresh cold air
(outdoor air)

Stale hot air
(exhaust)

Fresh hot air
(outdoor air)
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Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.

Modellbeteckning VL-100U5-E

Luftflöde (m3/h)                             Hög / Låg 105 / 60

Ljudnivå (dB(A))                            Hög / Låg 37 / 25

Temp. Återvinning Prestanda (%) Hög / Låg 73 / 80

Vikt (kg) 7,5

Dimensioner (mm)                             BxDxH 620 x 265 x 200

Elmatning 220-240/50Hz

Effekt (W) 13 - 34

Kanalstorlek (mm) 75 (79)

Mitsubishi Electric’s stora styrka är att all forskning och 
produktutveckling sker i egna laboratorier, samt att alla viktiga 
komponenter tillverkas i egna fabriker. 
Detta gör att vi kan garantera kvaliteten och prestandan på alla 
produkter som säljs under varumärket Mitsubishi Electric.

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

Tillvalsutrustning

Produkt Modellbeteckning Antal Anmärkning

High Performance 
Filter

P-100HF5-E 1
Uppgraderat hög-
presterande filter, 

ex. mot pollen

Replacement Filter P-100F5-E 1 Utbytesfilter, standard


