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Nyttja
varm luft

i ditt hem som normalt går ut 
via ventilationen.

Danfoss Vent är en värmeåtervinningsenhet som 
går att kombinera med Danfoss värmepumpar. Den 
hjälper dig att ta tillvara värmen i den inomhusluft 
som ventileras ut från ditt hus och ökar därmed 
effektiviteten för din värmepump. 

Danfoss Vent är en så kallad frånluftsmodul 
som använder husets frånluft för att värma 
köldbärarvätskan till din värmepump. 

Detta innebär att värmen återvinns istället för att gå 
till spillo och värmepumpens verkningsgrad ökar. 
Ett sätt som är värdefullt för vår miljö och för din 
ekonomi.  

Återvinning av värmen 
du redan har

Danfoss Vent frånluftsmodul  

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



Teknisk specifikation Vent
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1) Vid luftflöde 40 l/s - 80 l/s
2) Vid luftflöde 80 l/s - 140 l/s  
Aggregatets kapacitet räcker i normalt fall till cirka 250 m2 boyta. 

Effektöverföring

Diagrammet gäller för: lufttemperatur in +20°C, relativ fuktighet 50 %,  
temperatur brine in 0°C, Etylenglykol 29 %.

Den varma frånluften passerar en värmeväxlare och överför sin  
värme till vattnet som kommer från mark-, sjö- eller 
borrhålskollektorer. Den överförda energin levereras till den  
kalla sidan av värmepumpen och ökar därmed värmefaktorn på  
värmepumpen. Danfoss Vent är utformad för att monteras på  
väggen i anslutning till din värmepump eller på annan plats i ditt 
hem. 

Vent

Elektrisk inkoppling 230 V
Effekt fläkt 120 W
Vattenflöde 0.151) l/s 0.22) l/s
Anslutning ventilation 160 mm
Dim kondensledning DN 15 mm
Vikt 34 kg

Anslutning

1 Luftning
2 Vatten IN, 15 mm koppar
3 Vatten UT, 15 mm koppar
4 Luft IN, anslutning 
 dim. 160 mm 
5 Luft UT, anslutning 

dim. 160 mm
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Danfoss ansvarar inte för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss bibehåller rättigheten att utföra ändringar på sina produkter, inklusive produkter som redan beställts, utan förvarning, 
så länge som dessa ändringar kan utföras utan att ändra förutbestämda specifikationer. Alla varumärken i denna text tillhör de respektive bolagen. Danfoss och Danfoss logon är varumärken tillhörande Danfoss A/S. 
Eftertryck förbjudes. 
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Frånluft

Tilluft

Markkollektorslinga Pump


