
Kanalsystem
Flexpipe, Renopipe, F-pipe och Isopipe

Flexibla och smidiga kanalsystem för alla hem
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1. Ventilationsaggregat med värmeåter vinning  • 2. Mark- resp. luft-jordvärmeväxlare • 3. Isolerat rörsystem IsoPipe® för styrning av uteluft 

och avluft • 4. Luftfördelningssystem FlexPipeplus för frånluft och tilluft • 5. Tillbehör såsom ljuddämpare, tilluftsdon, frånluftsdon mm.

Helios har KWL®-lösningar för 
alla byggnadsinstallationer 
Det unikt breda KWL® utbudet från Helios 
täcker alla användningsområden inom kom-
fortventilation med värmeåtervinning. Allt 
från EcoVent för enskilda rum och högeffe-
ktiva kompaktaggregat för etagelägenheter 
eller villor till certifierade passivhuslösningar. 
Programmet omfattar också stora aggregat 
för industri och lokaler eller för central instal-
lation i flerfamiljshus.

Lika viktigt som KWL® ventilationsaggrega-
tet är den passande systemomgivningen i 
byggnaden. Perfekt anpassat tillbehör, luft-
fördelningssystem för frånluft, tilluft, uteluft 
och avluft samt jordvärmeväxlare garanterar 
en felfri och energibesparande drift av Helios 
KWL® anläggningen som helhet.
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Bostadsventilation är viktigare än någonsin. 
På grund av ökade energikrav bygger man alltmer lufttäta klimatskal. 
För varje nybyggnation och varje renoveringsåtgärd krävs därför ett 
ventilationskoncept enligt BBR som säkerställer den nödvändiga 
luftomsättningen för ett varaktigt fuktskydd, oavsett användare. På 
så sätt förhindras skador på konstruktionen och man undviker stora 
garantikostnader samt risker för de boendes hälsa. 

Det idealiska ventilationskonceptet för fuktskydd i värmeisolerade 
byggnader är en balanserad mekanisk ventilation, eftersom fön-
stervädring skulle omöjliggöra den besparing i värmekostnader som 
eftersträvs. Helios KWL®–system för kontrollerad bostadsventilation 
med värmeåtervinning säkerställer den nödvändiga luftomsättnin-
gen och reducerar värmekostnaden med upp till en tredjedel. 

Innehållsförteckning

Inledning  Sida 2-3

FlexPipe - Vid nyproduktion Sida 4-15
Runt ovalt, spelar ingen roll Sida 4-5

Av proffs, för proffs. Sida 6-7

Flexibilitet börjar med fördelaren Sida 8-9

Multitalangen Sida 10-11

Komponentförteckning Sida 12-15

Don för väggenomförningar Sida 16

 

RenoPipe - vid renoveringar Sida 17-19
Så fungerar RenoPipe Sida 17

RenoPipe-komponenterna i korthet Sida 18-19

1 .. 2 .. "klick", och den är klar!   Sida 19

IsoPipe - Isolerade kanaler Sida 20-22
Isopipe för friskluft och avluft Sida 20-21

Isopipe fasadgaller Sida 22

Kanalsystem F Sida 23
Platta och smidiga kanalsystem Sida 23

Mark- eller jordvärmeväxlare
SEWT -  Markvärmeväxlare Sida 24-25

LEWT,  - Jordvärmeväxlare Sida 26-27

METRO THERM har lösningen som passar dig
METRO THERM klimatanläggningar Baksidan
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Runt rör FRS–R 75 för installation i betongbjälklaget
Det beprövade runda FlexPipe® röret är mycket flexibelt men 
ändå robust. Det installeras direkt i betongbjälklaget. Mycket 
snäva böjradier gör det möjligt att utföra de mest komplic-
erade kanaldragningarna på ett enkelt och kostnadseffektivt 
sätt. Röret med dubbla väggar består av högkvalitativt och 
livsmedelsgodkänt PE. Den släta och antistatiska invändiga ytan 
förhindrar effektivt att dammpartiklar fastnar samt garanterar 
låga flödesmotstånd. 

Ovalt rör FRS–R 51 för installation på rågolvet 
Det nya ovala röret kompletterar FlexPipe® röret perfekt och 
används när låga bygghöjder så kräver. Med endast 51 x 114 
mm lämpar det sig perfekt för en platsbesparande installation i 
isoleringsskiktet på rågolvet. Den punktsymmetriska konstruk-
tionen möjliggör en flexibel installation i alla riktningar utan att 
behöva montera adapterstycken. 

4
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Runt eller ovalt? – Det spelar ingen roll! 
Med FlexPipeplus finns äntligen ett luftfördelningssystem som 
verkligen gör det möjligt att kombinera runda och ovala rör. Utan 
kostsamma anpassningar och utan kompromisser. Det nya ovala 
röret har samma hydrauliska tvärsnitt och samma tryckförlust som 
det beprövade runda FlexPipe® röret. På så sätt kan man alltid byta 
från runt till ovalt när låga bygghöjder kräver detta. Där man van-
ligtvis behöver välja mellan runda och ovala system satsar man med 
Helios helt enkelt på ett enda system. Med FlexPipeplus har du alltid 

tillgång till det optimala och mest ekonomiska alternativet. Det bäs-
ta är att tack vare de identiska tvärsnitten hanteras FlexPipeplus runda 
och ovala rör likadant. Man behöver aldrig tänka om, oavsett om det 
gäller projektering, dimensionering, montering och injustering eller 
underhåll. Ingen kostsam lagerhållning krävs, och man slipper han-
tera olika system.  FlexPipeplus övertygar med så få delar som möjligt 
som samtidigt ger maximal flexibilitet.

Stor flexibilitet på fördelningslådan: 
blandbeläggning är möjlig.

Runt eller ovalt även i kanalen:  
Kan kombineras valfritt med horisontella 
och vertikala övergångsstycken. 

Rund. Oval. Egal!
Mit FlexPipeplus gibt es nun endlich ein Luftverteilsystem,
das die echte Kombination von Rund- und Ovalrohr er-
möglicht. Ohne aufwändige Anpassungen und Kompro-
misse. Das neue Ovalrohr verfügt über den gleichen
hydraulischen Querschnitt und Druckverlust wie das be-
währte FlexPipe® Rundrohr. So kann jederzeit von rund auf
oval gewechselt werden, wenn niedrige Bauhöhen dies er-
fordern. Muss üblicherweise zwischen Rund- oder Oval-
system entschieden werden, so setzen Sie bei Helios
einfach auf ein System: Mit FlexPipeplus haben Sie jederzeit

die ideale und wirtschaftlichste Option im Zugriff. Und das
Schönste – dank identischer Querschnitte verhält sich
beim FlexPipeplus Rund- und Ovalrohr alles gleich: Von der
Planung und Auslegung über die Montage und Einregulie-
rung bis hin zur Wartung ist kein Umdenken erforderlich.
Eine aufwändige Bevorratung und das schwierige Handling
verschiedener Systeme entfallen. FlexPipeplus überzeugt
durch kleinstmögliche Teile-Vielfalt und -Komplexität zu
Gunsten größtmöglicher Flexibilität.

flexpipeplus

Hohe Flexibilität am
Verteilerkasten: 
Mischbelegung möglich.

Rund oder oval auch in der
Strecke: Beliebig kombi nierbar
durch horizontale und vertikale
Übergangs stücke.

5
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Av proffs, för proffs.
Runt eller ovalt, ett eller två FlexPipeplus rör, alltid gäller följande: 1 rör 
= 30 m³/h, 2 rör = 60 m³/h. Detta ger en maximalt enkel, DIN-säker 
och flexibel planering och installation. Den beprövade stjärnforma-
de kanaldragningen minimerar användningen av formstycken och 
gör överhörningsljuddämpare överflödiga. Dessutom blir akustiken 
optimal tack vare flödesoptimerade anslutningskomponenter i 
plast i DN 125 och med låga tryckförluster. Samtliga komponenter 

levereras i separata förpackningar och skyddas med lock mot 
nedsmutsning fram till idrifttagningen. Det genomtänkta konceptet 
med FlexPipeplus formstycken erbjuder en optimal lösning för varje 
applikation, men med ett överskådligt antal delar. Till exempel är 
samtliga tillufts- och frånluftskomponenter identiska. Detta förhin-
drar förväxlingar, ger säkerhet på byggarbetsplasen och garanterar 
en platsbesparande lagring. 

Säkert. Synliga röda fixeringsklamrar 
för en slit- och glidsäker infästning av 
alla förbindelser. Kan lossas med ett 
handgrepp vid behov.  

Stabilt. Tippsäkring för upp lag 
av bjälklags-/vägglådan. 
Praktiskt. Fästanordningar för 
snabb och säker fixering. 

Måttnoggrannhet. Integrerade 
höjdmarkeringar för tidbesparande 
kapning av anslutningsstosarna till 
rätt höjd.

6
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Rund. Oval. Egal!
Mit FlexPipeplus gibt es nun endlich ein Luftverteilsystem,
das die echte Kombination von Rund- und Ovalrohr er-
möglicht. Ohne aufwändige Anpassungen und Kompro-
misse. Das neue Ovalrohr verfügt über den gleichen
hydraulischen Querschnitt und Druckverlust wie das be-
währte FlexPipe® Rundrohr. So kann jederzeit von rund auf
oval gewechselt werden, wenn niedrige Bauhöhen dies er-
fordern. Muss üblicherweise zwischen Rund- oder Oval-
system entschieden werden, so setzen Sie bei Helios
einfach auf ein System: Mit FlexPipeplus haben Sie jederzeit

die ideale und wirtschaftlichste Option im Zugriff. Und das
Schönste – dank identischer Querschnitte verhält sich
beim FlexPipeplus Rund- und Ovalrohr alles gleich: Von der
Planung und Auslegung über die Montage und Einregulie-
rung bis hin zur Wartung ist kein Umdenken erforderlich.
Eine aufwändige Bevorratung und das schwierige Handling
verschiedener Systeme entfallen. FlexPipeplus überzeugt
durch kleinstmögliche Teile-Vielfalt und -Komplexität zu
Gunsten größtmöglicher Flexibilität.

flexpipeplus

Hohe Flexibilität am
Verteilerkasten: 
Mischbelegung möglich.

Rund oder oval auch in der
Strecke: Beliebig kombi nierbar
durch horizontale und vertikale
Übergangs stücke.

5

Designat golvgaller
Det snygga rostfria golvgallret är abso-
lut robust och stegsäkert och ser till att 
tilluften kan strömma in komfortabelt 
och dragfritt.

Gallerram
för problemfri montering i nivå med 
golvet. Med vertikal resp. horisontell ut-
jämningsmekanism för snabb och enkel 
anpassning till olika höga golvbeläggnin-
gar resp. till väggar och fönster. 

Multigolvlåda
för problemfri montering i nivå med 
golvet. Med vertikal resp. horisontell 
utjämningsmekanism för snabb 
och enkel anpassning till olika höga 
golvbeläggningar resp. till väggar 
och fönster. 

Tätring 
FlexPipeplus tätringen läggs enkelt in i rörets 
andra skåra och ger ett absolut luftätt system.

7
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Flexibilitet börjar med fördelaren 
Konceptet för den universella FlexPipeplus fördelningslådan tillåter 
mångsidiga installationsmöjligheter och anpassning till alla krav på 
bygget.  
Anslutningsstosarna som ingår i leveransen monteras enkelt där 
de behövs - på smalsidan, förskjuten med 90° eller i kombination - 
valfritt i runt eller ovalt utförande eller som blandad bestyckning. På 

så sätt kan lådorna användas flexibelt i byggnaden, både som vägg- 
eller takfördelare i teknikrummet, liggande på vinden eller som platt 
och kompakt genomgångsfördelare i undertaket i hallen. 
Programmet avrundas med en multifördelare som kan installeras 
som våningsfördelare eller direkt i eller på det råa betongbjälklaget 
(se nästa sida). 

Kan användas som genomgångsfördelare, 
90°-fördelare eller med kombinerade anslut-
ningar. Allt är möjligt och kan anpassas efter 
situationen på plats.  

För första gången kan man 
utöver bestyckning med 
antingen runda eller ovala 
stosar också välja ett blandat 

alternativ.  
Inklusive fixeringsklamrar för 
slitsäker infästning av rören.   

Leverans med tätslutande bajonetts-
tosar och lock. Monteras läckagefritt 
i önskad position med ett handgrepp.

Kraftig ljuddämpning med ljudabsorber-
ande invändig beklädnad. Inga ytterligare 
överhörningsljuddämpare krävs

Enkel rengöring med stora inspek-
tionsöppningar. Optimal hygien 
tack vare släta invändiga ytor.  
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Rund. Oval. Egal!
Mit FlexPipeplus gibt es nun endlich ein Luftverteilsystem,
das die echte Kombination von Rund- und Ovalrohr er-
möglicht. Ohne aufwändige Anpassungen und Kompro-
misse. Das neue Ovalrohr verfügt über den gleichen
hydraulischen Querschnitt und Druckverlust wie das be-
währte FlexPipe® Rundrohr. So kann jederzeit von rund auf
oval gewechselt werden, wenn niedrige Bauhöhen dies er-
fordern. Muss üblicherweise zwischen Rund- oder Oval-
system entschieden werden, so setzen Sie bei Helios
einfach auf ein System: Mit FlexPipeplus haben Sie jederzeit

die ideale und wirtschaftlichste Option im Zugriff. Und das
Schönste – dank identischer Querschnitte verhält sich
beim FlexPipeplus Rund- und Ovalrohr alles gleich: Von der
Planung und Auslegung über die Montage und Einregulie-
rung bis hin zur Wartung ist kein Umdenken erforderlich.
Eine aufwändige Bevorratung und das schwierige Handling
verschiedener Systeme entfallen. FlexPipeplus überzeugt
durch kleinstmögliche Teile-Vielfalt und -Komplexität zu
Gunsten größtmöglicher Flexibilität.

flexpipeplus

Hohe Flexibilität am
Verteilerkasten: 
Mischbelegung möglich.

Rund oder oval auch in der
Strecke: Beliebig kombi nierbar
durch horizontale und vertikale
Übergangs stücke.

5

Den passande lösningen för alla installationer

Platt fördelningslåda FVK 6-75 
passar med sin höjd på endast 
160 mm även vid begränsade 
platsförhållanden. Montage som 
genomgångsfördelare. För anslut-
ning av upp till 6 runda ventilations-
rör. Bestyckning med ovala stosar 
(beställs var för sig) eller blandad 
bestyckning möjlig. 

Fördelningslåda VK 10–75  resp. 
VK 10–51 
20 anslutningsmöjligheter för upp 
till 10 ventilationsrör. Montering 
valfritt som genomgångsfördelare–, 
90°–fördelare eller kombinerat. 
Finns med runda (10–75) eller ovala 
(10–51) stosar, blandad bestyckning 
är möjlig (stosar kan beställas var 
för sig).

Fördelningslåda VK 15–75 
30 anslutningsmöjligheter för upp 
till 15 ventilationsrör. Montering 
valfritt som genomgångsfördelare–, 
90°-fördelare eller kombinerat. Lev-
ereras för anslutning av runda rör, 
bestyckning med ovala stosar (kan 
beställas var för sig) eller blandad 
bestyckning möjlig. 
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Multitalangen
Multifördelningslådan som är speciellt utvecklad för montering med 
90° är den perfekta kompletteringen till FlexPipeplus fördelningskon-
ceptet. Den kompakta och robusta konstruktionen tillåter många 
olika installationstyper i alla byggfaser. De omlöpande stosöppnin-
garna och konceptet med separata stosar ger den flexibilitet för 
montaget som krävs i praktiken på byggarbetsplatsen. Både runda 

och ovala rör kan anslutas på alla sidor av fördelaren. 
Fördelningslådan själv kan monteras i betongbjälklaget på ett 
platsbesparande och nästan osynligt sätt. Eftersom ventilationsrören 
ansluts direkt till fördelningslådan behöver de inte föras ut från bjälk-
laget. Detta underlättar monteringen och sparar plats i teknikrum-
met (bild 1). 

Bjälklag
Tack vare multifördelarens speciella konstruktion kan 
en problemfri installation ske direkt i betongbjälklaget. 

Undertak
Idealiskt för installation av luftkanalerna i ett undertak. 
Multifördelaren som 90°-fördelare med omlöpande 
anslutningsmöjligheter för ventilationsrören. 

3

4
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När betongbjälklaget redan är färdigställt kan multifördelaren inte-
greras i golvkonstruktionen för anslutning av det ovala FlexPipeplus 
röret i nivå med golvet (se bild 3 och bild 4). I regel behöver golvet 
inte byggas på ytterligare. 

Även efter att flytspacklet är applicerat erbjuder multifördelaren 
intressanta installationslösningar. Den kan integreras i väggkonstruk-
tionen eller monteras framför väggen. Med 90°-anslutningen leds 
rören direkt nedanför innertaket och kan monteras i ett minimalt 
undertak (bild 2). 

Rund. Oval. Egal!
Mit FlexPipeplus gibt es nun endlich ein Luftverteilsystem,
das die echte Kombination von Rund- und Ovalrohr er-
möglicht. Ohne aufwändige Anpassungen und Kompro-
misse. Das neue Ovalrohr verfügt über den gleichen
hydraulischen Querschnitt und Druckverlust wie das be-
währte FlexPipe® Rundrohr. So kann jederzeit von rund auf
oval gewechselt werden, wenn niedrige Bauhöhen dies er-
fordern. Muss üblicherweise zwischen Rund- oder Oval-
system entschieden werden, so setzen Sie bei Helios
einfach auf ein System: Mit FlexPipeplus haben Sie jederzeit

die ideale und wirtschaftlichste Option im Zugriff. Und das
Schönste – dank identischer Querschnitte verhält sich
beim FlexPipeplus Rund- und Ovalrohr alles gleich: Von der
Planung und Auslegung über die Montage und Einregulie-
rung bis hin zur Wartung ist kein Umdenken erforderlich.
Eine aufwändige Bevorratung und das schwierige Handling
verschiedener Systeme entfallen. FlexPipeplus überzeugt
durch kleinstmögliche Teile-Vielfalt und -Komplexität zu
Gunsten größtmöglicher Flexibilität.

flexpipeplus

Hohe Flexibilität am
Verteilerkasten: 
Mischbelegung möglich.

Rund oder oval auch in der
Strecke: Beliebig kombi nierbar
durch horizontale und vertikale
Übergangs stücke.

5

Golv 
Oavsett om den monteras i bjälklagskonstruktionen 
eller som väggmonterad våningsfördelare erbjuder 
multifördelaren en lösning för alla installationskrav. 
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Flexibelt rörsystem FlexPipe®plus

runt 75 mm Ø i kombination med ovalt 51x114 mm

FlexPipe®plus system med runda och ovala rör. Kan kombineras valfritt. FlexPipe®plus är en vidareutveck-
ling av det framgångsrika Flex-
Pipe® luftfördelningssystemet. 
Det förenar runda och ovala rör 
i ett smart systempaket med alla 
tänkbara kombinationer av runt 
och ovalt

Det nya ovala röret har exakt samma 
hydrauliska tvärsnitt och tryckförlust 
som det runda röret samt en punkt-
symmetrisk konstruktion. Detta ger 
unika fördelar: 
– Runda och ovala rör hanteras på sam-
ma sätt, från projektering och dimen-
sionering till montering, injustering och 
underhåll.
– Beroende på förutsättningarna på 
plats kan man därför växla valfritt 

FlexPipe®plus omfattar två kon-
struktionsformer som kan kom-
bineras valfritt med varandra:
FRS.. 75, runt: utvändig ø: 75 mm, 

invändig ø: 63 mm för flöden 

upp till 30 m³/h. För installation i 

betongbjälklaget. Hög ringstyvhet 

(SR24 > 8 kN/m²). Böjradie horison-

tellt och vertikalt 150 mm.

FRS.. 51, ovalt: 51 x 114 mm, för 

flöden upp till 30 m³/h, idealiskt för 

platsbesparande installation t.ex. 

på rågolvet eller i väggen. Böjradie 

horisontellt 300 mm, vertikalt 200 

mm.

Installation, hantering, idrift-
tagning 
Mycket enkel projektering tack 

vare rör med identiska tvärsnitt och 

tryckförluster.

Snabb installation med stjärnfor-

mad kanaldragning från rulle.

Smidig hantering på byggarbet-

splatsen p.g.a. låg vikt

Snabb idrifttagning med minimalt 

injusteringsarbete

Jämn luftfördelning

Hygieniskt optimalt, lätt att rengöra

Röregenskaper och fördelar
Speciellt runt och ovalt ventilations-

rör av hygieniskt kvalitetssäkrad 

PE-HD-material.

Konstruktion i två lager - korrugerat 

på utsidan, släta väggar och anti-

mellan runda och ovala rör med hjälp 
av övergångsstycken. Detta gäller både 
för fördelningslådan och kanalsträckan. 
Upplägget garanterar maximal frihet 
vid projekteringen och installationen.
– Man kan alltid välja den optimala och 
mest ekonomiska lösningen. Det plats-
besparande ovala röret används till 
exempel där det krävs låga bygghöjder.
– Kompatibiliteten mellan runda och 
ovala rör gör att man slipper hantera 
många olika delar.  Lagerhållning och 
rådgivning förenklas avsevärt. Installa-
tionen sker nästan intuitivt.
– Den punktsymmetriska ovala formen 
gör det möjligt att dra en kanal från 
horisontellt till vertikalt läge utan att 
behöva använda adapterstycken för 
korrigering.

statiskt på insidan. Detta minimerar 

tryckförluster och minskar flödesl-

jud och smutsavlagringar.

Den extrema horisontella och 

vertikala böjelasticiteten för båda 

rörgeometrierna reducerar antalet 

nödvändiga komonenter till ett 

minimum.

Tack vare den punktsymmetriska 

konstruktionen kan det ovala röret 

dras från horisontellt läge uppåt 

eller neråt, helt utan adapterstyck-

en.

Kanalkoncept, montering
Fästanordningar på alla formstyck-

en för säker fixering i golvet, väggen 

eller taket.

Löstagbara fixeringsklamrar 

garanterar en snabb och slitsäker 

rörinfästning vid alla förbindelser.

Med ljuddämpande fördelning-

slådor behövs inga extra överhörn-

ingsljuddämpare.

Måttnoggrant tätningssystem 

på alla formstycken för läckagefri 

transport av luften.

För montering av tillufts- och 

frånluftsdon i kanaländarna på 

rumssidan finns aerodynamiskt op-

timerade tak- och vägglådor samt 

väggenomföringar. Dessa har två 

parallella röranslutningar vardera 

för styrning av de flöden som krävs 

enligt BBR, med så få tryckförluster 

som möjligt.

FlexPipe®plus runt rör i betongbjälklaget

FlexPipe®plus ovalt rör på rågolvet

FlexPipe®plus möjliggör alla kombinationer mellan runt och ovalt
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FlexPipe® rör (rulle = 50 meter)

Type  
ø 75 mm

Art. nr. Mått i mm
Yttre-ø               Inre-ø

FRS-R 75 1602913003 75 63

Skyddslock

FRS-VD 75 1602915003 10 st *

Flexibelt runt rör av PE-HD, idealiskt för 
förläggning i betongbjälklag. Inkl. två skydds-
lock, fler kan beställas separat.

Stoslock, tätningsring, clip  

Type ø 75 mm Art. nr.

Stoslock med tätningsring

FRS-VDS 75 1603855003 1 st*

Tätningsring

FRS-DR 75 1602916003 10 st*

Clip, upplåsbar

FRS-FK 1603854003 10 st*

FlexPipe®rör (bunt = 20 meter)

Typ mm 
114 x 51

Art. nr. Mått i mm
Längd              höjd

FRS-R 51 1603850003 114 51

Skyddslock

FRS-VD 51 1603866003 10 St.*

Flexibelt ovalt rör av PE-HD, för platsbe-
sparande installation i ofärdiga golv inkl. två 
skyddslock, fler kan beställas separat.

Adapter rak / vertikal 

Type  
ø 75 mm/ 114 x 51 mm

Art. nr.

Adapter rak

FRS-ÜG 51-75 1603861003

Adapter vertikal

FRS-ÜV 51-75 1603860003

Horisontal och vertikal adapter från runt rör
FRS-R 75 till ovalt rör FRS-R 51.Med integre-
rad infästning. inkl. rörfixerings clips (4 st), 
av slagtålig polypropylene.

FlexPipe® runt rör

Lock, tätningsring, clip  

FlexPipe® ovalt rör

Muff

Type ø 75 mm Art. nr

FRS-VM 75 1602914003

Muff till runda rör FRS-R 75 med
Låsning på båda sidor, av polyethylene.

Böj 90°

Type ø 75 mm Art. nr

FRS-B 75 1602994003

Böj 90° för böjradie < 2 x rör ytterdiameter.
Används både horisontalt och vertikalt, av 
galvaniserat stål.

Stoslock, tätningsring, clip

Typ mm 
114 x 51

Art. nr.

Stoslock med tätningsring

FRS-VDS 51 1603856003 1 St *

Tätningsring

FRS-DR 51 1603864003 10 St *

Clip, upplåsbar

FRS-FK 1603854003 10 St *

Muff

Typ mm 
114 x 51

Art. nr.

FRS-VM 51 1603862003  

Muff till ovala rör FRS-R 51, med integrerade 
infästningar, inkl. rör fixerings clips (4 st), av 
slagtålig polypropylene.

Böj Horisontal / Vertikal

Typ mm 
114 x 51

Art. nr.

FRS-BH 51 1603863003  

FRS-BV 51 1603859003

Horisontal eller vertikal böj 90°. Med inte-
grerad infästning, inkl. rörfxeringsclips (4 st), 
av slagtålig polypropylene.

Varje kombination av runda och ovala rör
• Med FlexPipe ® plus från Helios väljer du ett system och har - beroende på objektets 
krav - den perfekta lösningen att tillgå.
• Det endast 51 mm supertunna ovala röret används när låg bygghöjd krävs. Det runda 
röret är godkänt att lägga direkt i betongen. 
• Tack vare identiska hydrauliska tvärsnitt och tryckförluster för de två rören och på 
grund av genomtänkta systemkomponenter kan du kombinera runda och ovala enligt 
önskemål. Både ut i systemet och från fördelningsboxen och ut.

Vertikala och horisontella adaptrar 
möjliggör runda / ovala, ovala / oval och 
rund / rund kombinationer

Distributions lådor kan utrustad med 
runda och ovala stosar samt kombin-
erade.

Flexibelt kanalsystem FlexPipe®plus 

Round 75 mm Ø i kombination med Oval 51x114 mm

Lock, tätningsring, Clip

Muff

Böj Horisontal/Vertikal

Adapter rak / vertikal 

Böj 90°

Muff

* = Ingår per leverans
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Flexibelt kanalsystem FlexPipe®plus

Round 75 mm Ø i kombination med Oval 51x114 mm

Tak/Vägguttag

Typ 
ø 75 mm

Art. nr.

FRS-DWK 2-75/125 1603857003 

Tak-/vägguttag ansluter max 2 runda rör
FRS-R 75. För till- & frånluftsdon nom. dia. 
125. Integrerade markeringar för kapning. 
Inkl. stoslock med tätning 75 mm, DN 125 (1 
st). Integrerade infästningar inkl. rörfixerings 
clips (4 st). Av slagtålig polypropylene.

Golvgaller kit

Typ Art. nr.

FRS-BGS 1 1603878003 

Golvgaller kit av hög kvalitets stål för Mul-
ti-golvuttag FRS-MBK 2-75, Innehåller:
– Luft reglering insats, gallerram och
stegsäker konstruktion.
–Teleskopisk box med höjdkompensation för 
installation i marknivå.

Multigolvlåda

Typ 
ø 75 mm

Art. nr. 

FRS-MBK 2-75 1603872003 

Multigolvlåda ansluter max 2 runda rör
FRS-R 75 Lämplig för ingjutning I betong
Innehåller:
– Golvuttag för galler 300 x 100 mm i robust
stål design.
– 2 st single stoser (runda) och 1 st stoslock 
(rund).

Golvuttag med galler

Typ 
ø 75 mm

Art. nr.

FRS-BKGS 2-75 1609992003 

 Golvuttag med galler innehåller:
– 1 st golvuttag nom. dia. 160
– 1 st galler av hög kvalitet´s stål med 
inställbart flöde.
– 1 st lock

Galler med box, rak

Typ 
ø 75 mm

Art. nr.

FRS-WDS 2-75 1609994003

Galler med box innehåller:
– Box
– Galler  (FK-WA 200W), 250x113 mm
– 1 st lock

Galler med vinkel box , 90°

Typ 
ø 75 mm

Art. nr.

FRS-WBS 2-75 1609996003

Galler med vinkelbox innehåller
– Vinkelbox
– Galler (FK-WA 200W), 250x113 mm
– 1 st skyddslock

Tak/ vägguttag

Typ mm 
114 x 51

Art. nr.

FRS-DWK 2-51/125 1603858003 

Tak/vägguttag ansluter max 2 st ovala rör
FRS-R 51. För till- eller frånluftsdon nom. dia. 
125. Integrerad markering för kapning Inkl. 
stoslock med tätning 75 mm och DN 125  (1 
st). Med integrerad infästning, inkl. rörfixer-
ings clips (4 st). Av slagtålig polypropylene.

Golvgaller kit

Typ Art. nr.

FRS-WGS 1   - vit 1603881003

FRS-WGS 2   - vit 1603882003

FRS-WGS 3   - vit 1603883003

FRS-WGS 1 E   - RF 1603886003

FRS-WGS 2 E   - RF 1603892003

FRS-WGS 3 E   - RF 1603904003

Golvgaller med luftregleringsinsats, gallerram och stegsäker 
konstruktion. Passar ihop med FRS-WBK 2-51.

Multigolvlåda

Typ mm 
114 x 51

Art. nr.

FRS-WBK 2-51 1603877003 

 Multigolvlåda ansluter max. 2 ovala rör
FRS-R 51. Lämplig för ingjutning i betong
Innehåller:
– Golvuttag för galler 300 x 100 mm i robust
stål design (FRS-WGS).

Väggenomföringskit för don

Typ 
ø 75 mm

Art. nr. ø D
mm

FRS-WDV 2-75/100 1609621003 100 

FRS-WDV 2-75/125 1609622003 125

Väggenomföringskit med skyddslock i plast 
(1 st) För anslutning av till- eller frånluftsdon  
nom. dia. 100 or 125.

Baspaket

Typ Art. nr. ø D
mm

FRS-RP 75 1609397003 75 

FlexPipe® rörsystem baspaket
– 3 st FRS-R 75 (Art. nr. 1602913003)
– 2 st FRS-VK 10-75/160 (Art. nr. 1603847003)
– 8 st FRS-DWK 2-75/125 (Art. nr. 1603857003)
– 7 st FRS-B 75 (Art. nr. 1602994003)
– 7 st FRS-VM 75 (Art. nr. 1602914003)
– 4 set FRS-DR 75 (Art. nr. 1602916003)
– 1 set FRS-VD 75 (Art. nr. 1602915003)
– 1 st Cold shrinking strip KSB (Art. nr. 
1609343003)

Att välja Helios baspaket sparar:
– Pengar då ni erhåller ett paketpris.
– Tid eftersom allt ni behöver finns med. På så 
sätt kan ni starta jobbet direkt.

Tak/Vägguttag

Golvgaller kit

Multigolvlåda

Golvuttag med galler

Galler med box, rak

Galler med vinkel box 90°

Baspaket

Väggenomföringskit

Multigolvlåda

Golvgaller kit

Tak/ vägguttag
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Multi-fördelningsbox 4+1 -75

Typ 
ø 75 mm

Art. nr. ø NW 
mm

FRS-MVK 4+1-75/125 1603843003 125 

För universal installation i/på betongen.
Med justerbara konsoler I höjdled.
Kanalanslutningen nom. dia. 125 är möjlig 
bade vertikalt och horisontalt. 10 mö-
jligheter. Klara upp till 5 flexibla rör FRS-R 
75. Med ljuddämpande isolering och en 
stor inspektionslucka.

Fördelningsbox  10-75 

Typ 
ø 75 mm

Art. nr. ø NW 
mm

FRS-VK 10-75/160 1603847003 160 

20 anslutningsmöjligheter för upp till 10 
flexibla rör FRS-R 75. Valmöjlig montering 
som rak 90° eller kombinerad installa-
tion. Kombinerad installation med ovala 
stoser är möjlig. (FRS-ES 51, se nedan). 
Med ljuddämpande isolering och stor 
inspektionslucka.

Fördelningsbox  15-75 

Typ 
ø 75 mm

Art. nr. ø NW 
mm

FRS-VK 15-75/180 1603848003 180 

30 anslutningsmöjligheter för upp till 15 
flexibla rör FRS-R 75. Möjlig montering rak, 
90° eller kombinerad. Kombinerad installa-
tion med ovala stosar är möjlig. (FRS-ES 51, 
Ref.-No. 3851, se nedan). Med ljuddäm-
pande isolering och stor inspektionslucka.

Fördelningsbox 6-75, platt-design 

Typ 
ø 75 mm

Art. nr. ø NW 
mm

FRS-FVK 6-75/125 1603845003 125 

Anslutning upp till 6 flexibla rör FRS-R 75.
Monteras för rakt genomgående luftflöde.. 
Möjlig att kombinera med oval stos.
(FRS-ES 51, Ref.-No. 3851, se nedan). Med 
ljudisolerande isolering och stor inspek-
tionslucka.

Fördelningsbox 6-75

Typ 
ø 75 mm

Art. nr. ø NW 
mm

FRS-VK 6-75/125 1603846003 125 

12 anslutningsmöjligheter för upp till 6 
flexibla rör FRS-R 75. Möjlig montering rak, 
90° eller kombinerad. Kombinerad installa-
tion med ovala stosar är möjlig (FRS-ES 51, 
Ref.-No. 3851, se nedan). Med ljuddäm-
pande isolering och stor inspektionslucka.

Fördelningsbox 6-75

Typ 
ø 75 mm

Art. nr. ø NW 
mm

FRS-KVK 6-75/125 L* 1603873003 125 

FRS-KVK 6-75/125 R* 1603874003 125

*Anslutning tilluft är valbar mellan höger 
och vänster.Kompakt fördelningsbox, 
Perfekt när rum med frånluft ligger intill.. 
2 x DN 100 för frånluft Frånluftsdon DLV 
(see tillbehör). Tilluft upp till 6 st stosar för 
flexibla rör FRS-R 75.

 Multi-fördelningsbox 4+1-51

Typ 
114 x 51 mm

Art. nr. ø NW 
mm

FRS-MVK 4+1-51/125 1603841003 125 

För universal installation på betongen.
Med justerbara konsoler i höjdled.
Kanalanslutningen nom. dia. 125 är 
möjlig bade vertikalt och horisontalt. 10 
anslutningsmöjligheter och klarar upp till 
5 flexibla rör FRS-R 51. Med ljuddämpande 
isolering och en stor inspektionslucka.

 Multi-fördelningsbox 10-51

Typ 
114 x 51 mm

Art. nr. ø NW 
mm

FRS-VK 10-51/160 1603849003 160 

20 anslutningsmöjligheterför upp till 10 
flexibla rör FRS-R 51. Möjlig montering rak, 
90° eller kombinerad. Kombinerad installa-
tion med runda stosar är möjlig. 
(FRS-ES 75, Ref.-No. 3852, se nedan). 
Med ljuddämpande isolering och stor 
inspektionslucka

Stos, lock med bayonettfattning

Typ Art. nr. ø D
mm

Stos rund, ø 75 mm

FRS-ES 75 1603852003 1 St

Stos oval, 114 x 51 mm

FRS-ES 51 1603851003 1 St

Lock med bayonettfattning

FRS-VDB 1603853003 1 St

Stos för anslutning av runda rör FRS-R 75 
och eller ovala rör FRS-R 51till fördelnings-
boxen. Lock med bajonettsfattning an-
vänds för att täta de hål som inte används. 
Inkl. rörfixerings clips (2st)
Av slagtålig polypropylene.

Flexibelt kanalsystem FlexPipe®plus

Round 75 mm Ø i kombination med Oval 51x114 mm

Multi-fördelningsbox 4+1

Fördelningsbox  10-75

Fördelningsbox  15-75

Fördelningsbox 6-75, platt-design

Fördelningsbox 6-75

Kompakt fördelningsbox 6-75

Stos, lock med bayonettfattning

 Multi-fördelningsbox 10-51

Multi-fördelningsbox 4+1-51

 Multi-fördelningsbox 5+2

Typ 114 x 51 mm Art. nr. ø NW 
mm

FRS-MVK 5+2-51/160 1603838003 160 

För universal installation på betongen.
Med justerbara konsoler i höjdled.
Kanalanslutningen nom. dia. 160 är 
möjlig bade vertikalt och horisontalt. 12 
anslutningsmöjligheter och klarar upp till 
7 flexibla rör FRS-R 51. Med ljuddämpande 
isolering och en stor inspektionslucka.

 Multi-fördelningsbox 5+2

 Multi-fördelningsbox 5+2

Typ 
ø 75 mm

Art. nr. ø NW 
mm

FRS-MVK 5+2-75/160 1603836003 160 

För universal installation i/på betongen.
Med justerbara konsoler I höjdled.
Kanalanslutningen nom. dia. 165 är 
möjlig bade vertikalt och horisontalt. 12 
 möjligheter. Klara upp till 7 flexibla rör 
FRS-R 75. Med ljuddämpande isolering 
och en stor inspektionslucka.

 Multi-fördelningsbox 5+2
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Frånluftsdon
Stilrena frånluftsdon. 

Typ Tjocklek Art.nr Info

DLV 100 Ø100 1603039001 Fyrkantigt frånluftsdon (Renopipe)

MTVA 100 Ø100 1608869003 Tallriksventil för frånluft i metall

MTVA 125 Ø125 1608870003 Tallriksventil för frånluft i metall

Tilluftsdon
Stilrena tillluftsdon. 

Typ Tjocklek Art.nr Info

DLVZ 100 Ø100 1603040001 Fyrkantigt frånluftsdon (Renopipe)

MTVZ 100 Ø100 1609604003 Tallriksventil för tilluft i metall

MTVZ 125 Ø125 1609605003 Tallriksventil för tilluft i metall

Till- och frånluftsdon
Multifunktionella don, som kan användas för både till och frånluft. 

Typ Tjocklek Art.nr Info

ZAV 125 Ø 125 1603080003 Plastdon för till och frånluft

Filterlåda
Att sätta på frånluftsdon i kök för extra filtrering av t.ex. matos.

Typ Art.nr

VFE 70 1602552003

VFE 90 1602553003

Don för väggenomförningar
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Vardagsrum

Badrum

Friskluft

RenoPipe
Det osynliga luftdisturbutionsystemet vid renoveringar.
Kanal och inklädnad – allt i ett!

Tilluft
AvluftFrånluft

Kök

Barnens rum

Sovrum

1

Så fungerar RenoPipe

1

3

4

5

6

2

2

35

4

4

4

6

KWL ® ventilationsenhet med 
värmeåtervinning: 
Sparar värmeenergi och säker-
ställer ett sunt inomhusklimat. 

"2 i 1" RenoPipe System kom-
ponenter tillverkade av starkt 
komprimerade EPS: Kanal och 
inklädnad i ett. Finns med slät 
eller stuckaturprofil.  

Elegant ventilations-
ventiler i en prisbelönt 
design med en visuellt 
sluten front och ett inte-
grerat filter. 

Fästklämmor för snabb 
montering genom klick 
funktion. 

Attraktivt kombi fasadgal-
ler tillverkad av rostfritt 
stål, för flödet av frisk-och 
avluft. 

Den "4 i 1" kompakt Renopipe 
kombinationbox: 
samlar in frånluften från kök 
och badrum. Den distribuerar 
frisk luft till vardagsrummet och 
sovrum. Den absorberar också 
telefon och anläggningsljud. 

Systemet imponerar genom unika fördelar: Speciellt utformad för en-
ergiska ombyggnationer i äldre fastigheter, en total kostnadsbesparing 
på 30% är resultatet av installationen med RenoPipe i förhållande till kon-
ventionella luftdistributionssystem. 

Det material som krävs reduceras till ett minimum. Med förvånansvärt få, 
smartmatchande komponenter för luftdistribution RenoPipe bemästrar 
varje installation.

RenoPipe kan enkelt tas bort när 
som helst utan åverkan. 
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RenoPipe-komponenterna i korthet

All dim. in mm

Kanal Anslutning med snäppfäste

T-rör Anslutning kort

Innervinkel Avslutnings- och inspektiongslucka

Yttervinkel Väggenomföring

Kombinationsbox Kombinationsbox
RenoPipe kombinationsbox, tilluft höger.
Kompakt box av galvaniserad 
stålplåt med ljudabsorberande isolering på 
insidan. Funktioner: Frånlufts samlare, 
tilluft distributör med ljuddämpningfunktion. 
Enhetsförbindelse
2 x DN 125, 2 x DN 100 för frånluft,
2 x DN 100 för tilluft inkl. inspektionslucka och 
täckplatta.
RP-KVK 3-100/125 R Art. nr. 1603048001

Kanal
Kanal med mjuk fyrkantig profil.
Insida diameter DN 100, längd 1 m. 4 st*
RP-K

Kanal med stuckatur profil
Likt ovan, men med stuckatur profil. 4 st*

T-rör
Kompakt t-rör med mjuk fyrkants profil,
Insida diameter DN 100/100/100.     4 st*

T-rör med  stuckatur  profil
Likt ovan , men med stuckatur profil. 4 st*

Innervinkel 
90° vinkel I kompakt kub format med en mjuk 
fyrkants profil. Insida diameter DN 100. 2 st*

Anslutning med snäppfäste
Anslutningshylsa DN 100 av slagtålig polypro-
pylen och två gummitätningar för lufttät anslut-
ning till kanalen. Klämma för enkel snäppmon-
tering av kanalstycke, ingår i leveransen.

Anslutning kort
Anslutningshylsa DN 100 från slagtålig poly-
propylen inklusive gummi tätningar för lufttät 
anslutning med RenoPipe EPS formade delar 
och väggenomföring.

Avslutnings- och inspektiongslucka
DN 100 från hög kvalitets polymer, med gum-
mitätningen. för installation vid kanaler.

Väggenomföring
DN 100 i PVC, inclusive monteringsmall för en-
kel väggenomföring.

Innervinkel med sektion 
Likt ovan. 2 st*

Yttervinkel   
90° vinkel I kompakt kub format med en mjuk 
fyrkants profil. 
Insida diameter DN100. 2 st*

Yttervinkel med sektion  
Likt ovan. 2 st*

RenoPipe kombinatoinsbox, tilluft vänster.
Kompakt box av galvaniserad 
stålplåt med ljudabsorberande isolering på  
insidan. Funktioner: Frånlufts samlare, 
tilluft distributör med 
ljuddämpning funktion. Enhet förbindelse
2 x DN 125, 2 x DN 100 for frånluft,
2 x DN 100 för tilluft inkl. inspektionslucka och 
täckplatta.
RP-KVK 3-100/125 L 

Art. nr. 1603061001

Art. nr 1603038001

Art. nr 1603065001RP-SK

Art. nr. 1603062001RP-T

Art. nr. 1603066001RP-ST

Art. nr. 1603075001RP-IW

Art. nr. 1603029001RP-LV

Art. nr. 1603030001RP-KV

Art. nr. 1603037001RP-RD

Art. nr. 1603035001RP-WH

Art. nr. 1603077001RP-SIW

Art. nr. 1603076001RP-AW

Art. nr. 1603078001RP-SAW

e

Frånluftsdon KapningsguideFrånluftsdon
Designad  ventilations ventil för frånluft,  DN 100, 
justerbar. Med dold öppning och integrerat 
filter.

Kapningsguide
Praktisk kapningsguide, i 15 mm bok, för enkel 
kapning av kanaler till rätt längd.

Ersättningsfilter  5 st*

Art. nr. 1603039001DLV 100
Art. nr. 1603036001RP-SH

Art. nr 1603042001ELF-DLV 100

*Ingår per leverans
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e

e

e

Tilluftsdon

Såg

Fasad kombinationsgaller höger

Rengörningspaket

Fasad kombinationsgaller, vänster

Snäppfäste, tätningsring
Tilluftsdon
Designad ventilations ventil for tilluft, DN 100.

Fasad kombinationsgaller, höger
För anslutning av frisk- & avluft. Universal; 
friskluft alternativ vänster, höger eller nedåt. 
Utformat i hög kvalitets stål. Anslutning DN 125

Fasad kombinationsgaller, vänster
För anslutning av frisk- & avluft. Universal; 
friskluft alternativ vänster, höger eller nedåt. 
Utformat i hög kvalitets stål. Anslutning DN 125

Såg
Handsåg för fina kapningar.

Rengörningspaket 

Snäppfäste
Av hög kvalitet, slagtålig polymer.  5 st*

Tätningsring
DN 100 i EPDM.  10 st*

Ersättningsfilter 3 st*

Art. nr. 1603040001DLVZ 100

Art. nr. 1602689001IP-FKB 125 R

Art. nr. 1602690001IP-FKB 125 L

Art. nr. 1603044001RP-FS

Art. nr. 1602797001KWL-RS

Art. nr. 1603031001RP-BK

Art. nr. 1603033001RP-LD

Art. nr. 1603043001ELF-DLVZ 100

1 .. 2 .. "klick", och den är klar!  
RenoPipe - Genial design, ända ner till minsta detalj.

Göra renoveringen kul. Den revolutionerande RenoPipe systemet är 
främst avsedd för energisparande renovering av befintliga byggnader 
till bebolig standard och uppfyller motsvarande, specifika krav på ett 
otroligt enkelt sätt. Montering är snabb, enkel och kräver inte någon in-
byggnad med byggteknik, eftersom RenoPipe kanal och inklädnad är 
samma enhet. RenoPipe´s beslag kan lätt, individuellt kortas i enlighet 

med de befintliga strukturerna. Montering i taket är snabb och enkel, 
klicka de långa anlutningarna i snäppfästerna (ingår i leveransen). Fri 
kapning av kanaler kan jämna ut tak och vägg ytor, geringssågning är 
onödiga för de noggrant utformade delarna. Längd, tvärgående och 
nivåjusteringar kan garantera perfekt passform. 

1. Skruva fast snäppfästet.   

2. Skjut in den långa anslutningen.

3. Klicka fast RenoPipe kanalen. 

Klart!

RenoPipe kan enkelt installeras i bebodda byggnader! 

1 2 3

*Ingår per leverans
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METRO IsoPipe
Isolerat kanalsystem för friskluft och avluft
Det innovativa alternativet till spirokanaler med isolering. Kanalerna i IsoPipe är kondensisolerande samtidigt 

som de har en slät ljudisolerande insida, vilket även gör dem lätta att rengöra. IsoPipe är en perfekt lösning för 
friskluft och avluft.

Lättinstallerat: Alla delar och kanaler i IsoPipe är designade för att passa perfelt tillsammans, samtidigt som 
de enkelt och smidigt kan kapas på önskad längd. IsoPipe är snabbmontrerat och kan spara upp till 70 % av 
montage tiden jämfört med spirorör med vanlig kondensisolering.

Specifikation: Alla delar är isolerade och gjorda i vattentätt och antistatiskt EPE-material. Materialet är bränn-
bart  material med brandklass E. Kanalerna klarar lufttemperaturer från -25 grader till +80 grader. 

Montage: IsoPipe passar mycket bra till friskluft och avluft. Kanalerna klarar luftflöden upp till 
139 l/s. Materialet är stöttåligt lättviktsmaterial som enkelt kan kapas med en kniv. Delarna i 
IsoPipe är tillverkade för att passa tillsammans.

IsoPipe-kanal
IsoPipe finns i tre olika storlekar: Ø125 mm, Ø160 mm och Ø180 mm.  Kanalerna är 
gjorda för att passa tillsammans. 125 ansluts med muff, medan 160 och 180 ansluts 
med nippel. Längden på kanalerna är 2 meter.

Typ Tjocklek Art.nr Ø A Ø B Ø C Övrigt

IP 125/2000 Ø125 1609406003 157 mm Kanal med en muff

IP 160/2000 Ø160 1609447003 160 mm 192 mm Kanal med en nippel

IP 180/2000 Ø180 1609448003 180 mm 212 mm Kanal med en nippel

IP-MU 125 Ø125 1609394003 157 mm 104 mm Muff

IP-IV 160 Ø160 1609453003 160 mm 80 mm Nippel

IP-IV 180 Ø180 1609454003 180 mm 80 mm Nippel

Böj 45° och Böj 90°
Böjar i 45 grader och 90 grader.

Typ Tjocklek Art.nr Ø A Ø B Övrigt

IP-B 125/45 Ø125 1609399003 125 mm 157 mm 45° med muff

IP-B 160/45 Ø160 1609449003 160 mm 192 mm 45° med nippel

IP-B 180/45 Ø180 1609450003 180 mm 212 mm 45° med nippel

IP-B 125/90 Ø125 1609398003 125 mm 157 mm 90° med muff

IP-B 160/90 Ø160 1609451003 160 mm 192 mm 90° med nippel

IP-B 180/90 Ø180 1609452003 180 mm 212 mm 90° med nippel

MuffMuff Nippel
Nippel

Böj 90°Böj 45°

Nippel

45°

Muff

Nippel

Muff

Nippel
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Komponenter • METRO IsoPipe

Tejp och Klamsvep
För fäste av muff och nippel.

Typ Tjocklek Art.nr Ø B Övrigt

IP-KLB Universal 1609643003 Isoleradande tejp 50 x 3 mm, 15 m

IP-S 125 Ø125 1609395003 157 mm Klamsvep

IP-S 160 Ø160 1609392003 192 mm Klamsvep

IP-S 180 Ø180 1609421003 212 mm Klamsvep

Nippel med tätning
Material i galvaniserat stål.

Typ Tjocklek Art.nr Ø A Ø B B Övrigt

RVBD 125 K Ø125 1603414003 125 mm 70 mm Ø125-Nippel 

RVBD 160 K Ø160 1603415003 160 mm 70 mm Ø160-Nippel

RVBD 160/180 Ø180 1609589003 180 mm 160 mm Nippel Ø180 till Ø160

Anslutningar till HygroBox och markvärmeväxlare
Material i galvaniserat stål. 160-Kanaler kan anslutas direkt till Hygrobox 250. 
180-kanaler kan anslutas direkt till SEWT.

Typ Tjocklek Art.nr Ø A Ø B Övrigt

IP-ARZ 160/125 Ø125 1609358003 125 mm 160 mm För HygroBox 250

IP-ARZ 250/160 Ø160 1609590003 160 mm 250 mm För HygroBox 500

IP-ARZ 250/180 Ø180 1609591003 180 mm 250 mm För HygroBox 500

IP-ARZ 200/125 Ø125 1609359003 125 200 För LEWT 

IP-ARZ 180/125 Ø125 1609360003 125 180 För LEWT

IP-ARZ 200/160 Ø160 1609456003 160 200 För SEWT

IP-ARZ 180/160 Ø160 1609455003 160 180 För SEWT

IP-ARZ 200/180 Ø160 1609457003 180 200 För SEWT

Typ Tjocklek Art.nr Ø A Ø B Ø C Övrigt

IP-DHS 125 Ø125 1603541003 157 mm 160 mm Svart takgenomförning.

IP-DHS 160 Ø 160 1603542003 192 mm 210 mm Svart takgenomförning.

IP-DHR-160 Ø 160 1603543003 192 mm 210 mm Röd takgenomförning.

IP-DHS 180 Ø 180 1603542003 180 mm 210 mm Svart takgenomförning.

IP-DHR-180 Ø 180 1603543003 180 mm 210 mm Röd takgenomförning.

Typ Tjocklek Art.nr Ø A Ø B Ø C Övrigt

IP-FDP 125 Ø 125 1603544003 158 mm Väderavvisande plåt för platta tak.

IP-FDP 160 Ø 160 1603545003 203 mm Väderavvisande plåt för platta tak.

IP-FDP 180 Ø 180 1603545003 203 mm Väderavvisande plåt för platta tak.

Typ Tjocklek Art.nr Ø A Ø B Ø C Övrigt

IP-UDPS 125 Ø 125 1603546003 Lutning  25° – 45° Väderavvisande plåt för lutande tak.

IP-BP 160/25 Ø 160 1609384003 Lutning  20° – 30° Väderavvisande plåt för lutande tak.

IP-BP 160/35 Ø 160 1609385003 Lutning  30° – 40° Väderavvisande plåt för lutande tak.

IP-BP 160/45 Ø 160 1609386003 Lutning  40° – 50° Väderavvisande plåt för lutande tak.

IP-BP 180/25 Ø 180 1609384003 Lutning  20° – 30° Väderavvisande plåt för lutande tak.

IP-BP 180/35 Ø 180 1609385003 Lutning  30° – 40° Väderavvisande plåt för lutande tak.

IP-BP 180/45 Ø 180 1609386003 Lutning  40° – 50° Väderavvisande plåt för lutande tak.

Muff

Nippel

Anslutningar till fördelningsboxar
Används när kanaldimensionen måste ökas eller minskas, annars kan kanalerna direkt-
anslutas in i fördelningsboxen med muff eller nippel. Material i galvaniserat stål.

Typ Tjocklek Art.nr Ø A Ø B Övrigt

IP-ARZ 125/160 Ø125 - Ø160 1609458003 125 mm 160 mm Muff till nippel (2)

IP-ARZ 160/125 Ø160 - Ø125 1609358003 125 mm 160 mm Nippel till muff (1)

IP-ARZ 160/180 Ø160 - Ø180 1609459003 180 mm 160 mm Muff till nippel (2)

IP-ARZ 180/125 Ø180 - Ø125 1609360003 125 mm 180 mm Nippel till muff (1)

IP-ARZ 180/160 Ø180 - Ø160 1609455003 160 mm 180 mm Muff till nippel (2)

Muff

Muff

Nippel

Nippel

1

2

Takgenomförningar
Finns för både lutande eller platta tak. För Ø160 och Ø180 gäller samma genomförning, 
men Ø180 nyttjar en passningsmuff för att få rätt storlek.



22

METRO IsoPipe - Fasadgaller
Snyggt och stilrent fasadgaller som tar in och släpper ut luften
Fasadgallerna är tillverkade i högkvalitativt rostfritt stål. De finns också med en beläggning (typ B) som används i 

 områden med hög luftförorening eller höga halter av salt i luften som exempelvis nära havet.

Gallerna är designade för den kompakta installationen med IsoPipe och finns i tre utföranden: 

IP-FKB – Både friskluft och avluft.
Det universala fasad gallret IP-FBK kör friskluft och avluft i ett och samma galler. Det kan även 
installeras både horisontalt eller vertikalt.

Typ Tjocklek Art.nr A Ø B C D E Övrigt

IP-FKB 125 Ø125 1602689003 420 mm 157 mm 200 mm 100 mm 170 mm Rostfritt stål

IP-FKB 160 Ø160 1602694003 480 mm 192 mm 240 mm 118 mm 210 mm Rostfritt stål

IP-FKB 180 Ø180 1602695003 520 mm 212 mm 290 mm 150 mm 230 mm Rostfritt stål

IP-FKB 125 B Ø125 1602661003 420 mm 157 mm 200 mm 100 mm 170 mm Rostfritt stål med extra skydd

IP-FKB 160 B Ø160 1602662003 480 mm 192 mm 240 mm 118 mm 210 mm Rostfritt stål med extra skydd

IP-FKB 180 B Ø180 1602663003 520 mm 212 mm 290 mm 150 mm 230 mm Rostfritt stål med extra skydd

IP-FBF – Avluftsgaller.
Fasadgallret IP-FBF är endast för avluft. Det monteras horisontalt och avluften skickas rakt ut 
genom gallrets öppning.

Typ Tjocklek Art.nr A Ø B C D E Övrigt

IP-FBF 125 Ø125 1603126003 420 mm 157 mm 200 mm 100 mm 170 mm Rostfritt stål

IP-FBF 160 Ø160 1603128003 480 mm 192 mm 240 mm 118 mm 210 mm Rostfritt stål

IP-FBF 180 Ø180 1603131003 520 mm 212 mm 290 mm 150 mm 230 mm Rostfritt stål

IP-FBF 125 B Ø125 1602901003 420 mm 157 mm 200 mm 100 mm 170 mm Rostfritt stål med extra skydd

IP-FBF 160 B Ø160 1602902003 480 mm 192 mm 240 mm 118 mm 210 mm Rostfritt stål med extra skydd

IP-FBF 180 B Ø180 1602903003 520 mm 212 mm 290 mm 150 mm 230 mm Rostfritt stål med extra skydd

IP-FBA – Friskluftsgaller.
Fasadgallret IP-FBA är endast för friskluft. Det monteras horisontalt och friskluften tas in via galler 
på båda sidorna av panelen.

Typ Tjocklek Art.nr A Ø B C D E Övrigt

IP-FBA 125 Ø125 1603125003 420 mm 157 mm 200 mm 100 mm 170 mm Rostfritt stål

IP-FBA 160 Ø160 1603127003 480 mm 192 mm 240 mm 118 mm 210 mm Rostfritt stål

IP-FBA 180 Ø180 1603130003 520 mm 212 mm 290 mm 150 mm 230 mm Rostfritt stål

IP-FBA 125 B Ø125 1602664003 420 mm 157 mm 200 mm 100 mm 170 mm Rostfritt stål med extra skydd

IP-FBA 160 B Ø160 1602665003 480 mm 192 mm 240 mm 118 mm 210 mm Rostfritt stål med extra skydd

IP-FBA 180 B Ø180 1602666003 520 mm 212 mm 290 mm 150 mm 230 mm Rostfritt stål med extra skydd

Avluft

Avluft

Insidesmått - Ø B

Insidesmått - Ø B

Friskluft

Friskluft
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Flat duct system F of polymers
For ceiling and wall laying

Flat duct w/o sleeve, length 1 m 
FOM Ref.-No. 0624

Flat duct T-piece
FTS Ref.-No. 0631

90°-bend horizontal
FBH 90 Ref.-No. 0629

Flexible bend
FBO Ref.-No. 0632

90°-bend vertical
FBV 90 Ref.-No. 0630

End piece
with connection from ø to 
FE 100 Ref.-No. 0621
FE 125 Ref.-No. 0622

End piece
with connection from ø to 
with 1 mtr. tube and 2 brackets
FU 90/100 Ref.-No. 0627
FU 90/125 Ref.-No. 0638

Connection
from ø to 
FUE 100 Ref.-No. 0628
FUE 125 Ref.-No. 0639

Flat duct connector
FV Ref.-No. 0625

Mounting bracket
FB Ref.-No. 0626

Strip
KLB Ref.-No. 0619
PVS-strip, width 50 mm, rell with
20 mtrs lenth.

Flat polymer duct system F

or ø 100

� Laying
� Easy and fast laying due to the

low weight.
� Joining of sections of all kinds

allows numerous possibilities.
� Space-saving and universal.
� Previously used for renovation of

existing buildings and prefabri-
cated houses.

� Characteristics
All sections of white, antistatic
polyner. Hardly inflammable B1,
DIN 4102. Max. temperature
+50 °C. Max. outside dimensi-
on: 218.5 x 55.5 mm.

� Duct-concept and mounting
� Specially shaped duct alignment

starting at either the unit or the
distributor air intakes/outlets of
the rooms. Branch connection
ensured by T-pieces.

� Cross-section surface for air
flow volume of up to 150 m³/h.

� The connections of the formed
parts are built as slip-in sleeves;
duct connection is done by out-
side-connection sleeves.

� Requires air-tight connection
achieved by using duct tape
(accessories). 

� Fixation of the pieces using FB.

All dimensions in mm
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Flat duct system F of polymers
For ceiling and wall laying

Flat duct w/o sleeve, length 1 m 
FOM Ref.-No. 0624

Flat duct T-piece
FTS Ref.-No. 0631

90°-bend horizontal
FBH 90 Ref.-No. 0629

Flexible bend
FBO Ref.-No. 0632

90°-bend vertical
FBV 90 Ref.-No. 0630

End piece
with connection from ø to 
FE 100 Ref.-No. 0621
FE 125 Ref.-No. 0622

End piece
with connection from ø to 
with 1 mtr. tube and 2 brackets
FU 90/100 Ref.-No. 0627
FU 90/125 Ref.-No. 0638

Connection
from ø to 
FUE 100 Ref.-No. 0628
FUE 125 Ref.-No. 0639

Flat duct connector
FV Ref.-No. 0625

Mounting bracket
FB Ref.-No. 0626

Strip
KLB Ref.-No. 0619
PVS-strip, width 50 mm, rell with
20 mtrs lenth.

Flat polymer duct system F

or ø 100

� Laying
� Easy and fast laying due to the

low weight.
� Joining of sections of all kinds

allows numerous possibilities.
� Space-saving and universal.
� Previously used for renovation of

existing buildings and prefabri-
cated houses.

� Characteristics
All sections of white, antistatic
polyner. Hardly inflammable B1,
DIN 4102. Max. temperature
+50 °C. Max. outside dimensi-
on: 218.5 x 55.5 mm.

� Duct-concept and mounting
� Specially shaped duct alignment

starting at either the unit or the
distributor air intakes/outlets of
the rooms. Branch connection
ensured by T-pieces.

� Cross-section surface for air
flow volume of up to 150 m³/h.

� The connections of the formed
parts are built as slip-in sleeves;
duct connection is done by out-
side-connection sleeves.

� Requires air-tight connection
achieved by using duct tape
(accessories). 

� Fixation of the pieces using FB.

All dimensions in mm
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Flat duct system F of polymers
For ceiling and wall laying

Flat duct w/o sleeve, length 1 m 
FOM Ref.-No. 0624

Flat duct T-piece
FTS Ref.-No. 0631

90°-bend horizontal
FBH 90 Ref.-No. 0629

Flexible bend
FBO Ref.-No. 0632

90°-bend vertical
FBV 90 Ref.-No. 0630

End piece
with connection from ø to 
FE 100 Ref.-No. 0621
FE 125 Ref.-No. 0622

End piece
with connection from ø to 
with 1 mtr. tube and 2 brackets
FU 90/100 Ref.-No. 0627
FU 90/125 Ref.-No. 0638

Connection
from ø to 
FUE 100 Ref.-No. 0628
FUE 125 Ref.-No. 0639

Flat duct connector
FV Ref.-No. 0625

Mounting bracket
FB Ref.-No. 0626

Strip
KLB Ref.-No. 0619
PVS-strip, width 50 mm, rell with
20 mtrs lenth.

Flat polymer duct system F

or ø 100

� Laying
� Easy and fast laying due to the

low weight.
� Joining of sections of all kinds

allows numerous possibilities.
� Space-saving and universal.
� Previously used for renovation of

existing buildings and prefabri-
cated houses.

� Characteristics
All sections of white, antistatic
polyner. Hardly inflammable B1,
DIN 4102. Max. temperature
+50 °C. Max. outside dimensi-
on: 218.5 x 55.5 mm.

� Duct-concept and mounting
� Specially shaped duct alignment

starting at either the unit or the
distributor air intakes/outlets of
the rooms. Branch connection
ensured by T-pieces.

� Cross-section surface for air
flow volume of up to 150 m³/h.

� The connections of the formed
parts are built as slip-in sleeves;
duct connection is done by out-
side-connection sleeves.

� Requires air-tight connection
achieved by using duct tape
(accessories). 

� Fixation of the pieces using FB.

All dimensions in mm
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Flat duct system F of polymers
For ceiling and wall laying

Flat duct w/o sleeve, length 1 m 
FOM Ref.-No. 0624

Flat duct T-piece
FTS Ref.-No. 0631

90°-bend horizontal
FBH 90 Ref.-No. 0629

Flexible bend
FBO Ref.-No. 0632

90°-bend vertical
FBV 90 Ref.-No. 0630

End piece
with connection from ø to 
FE 100 Ref.-No. 0621
FE 125 Ref.-No. 0622

End piece
with connection from ø to 
with 1 mtr. tube and 2 brackets
FU 90/100 Ref.-No. 0627
FU 90/125 Ref.-No. 0638

Connection
from ø to 
FUE 100 Ref.-No. 0628
FUE 125 Ref.-No. 0639

Flat duct connector
FV Ref.-No. 0625

Mounting bracket
FB Ref.-No. 0626

Strip
KLB Ref.-No. 0619
PVS-strip, width 50 mm, rell with
20 mtrs lenth.

Flat polymer duct system F

or ø 100

� Laying
� Easy and fast laying due to the

low weight.
� Joining of sections of all kinds

allows numerous possibilities.
� Space-saving and universal.
� Previously used for renovation of

existing buildings and prefabri-
cated houses.

� Characteristics
All sections of white, antistatic
polyner. Hardly inflammable B1,
DIN 4102. Max. temperature
+50 °C. Max. outside dimensi-
on: 218.5 x 55.5 mm.

� Duct-concept and mounting
� Specially shaped duct alignment

starting at either the unit or the
distributor air intakes/outlets of
the rooms. Branch connection
ensured by T-pieces.

� Cross-section surface for air
flow volume of up to 150 m³/h.

� The connections of the formed
parts are built as slip-in sleeves;
duct connection is done by out-
side-connection sleeves.

� Requires air-tight connection
achieved by using duct tape
(accessories). 

� Fixation of the pieces using FB.

All dimensions in mm
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Flat duct system F of polymers
For ceiling and wall laying

Flat duct w/o sleeve, length 1 m 
FOM Ref.-No. 0624

Flat duct T-piece
FTS Ref.-No. 0631

90°-bend horizontal
FBH 90 Ref.-No. 0629

Flexible bend
FBO Ref.-No. 0632

90°-bend vertical
FBV 90 Ref.-No. 0630

End piece
with connection from ø to 
FE 100 Ref.-No. 0621
FE 125 Ref.-No. 0622

End piece
with connection from ø to 
with 1 mtr. tube and 2 brackets
FU 90/100 Ref.-No. 0627
FU 90/125 Ref.-No. 0638

Connection
from ø to 
FUE 100 Ref.-No. 0628
FUE 125 Ref.-No. 0639

Flat duct connector
FV Ref.-No. 0625

Mounting bracket
FB Ref.-No. 0626

Strip
KLB Ref.-No. 0619
PVS-strip, width 50 mm, rell with
20 mtrs lenth.

Flat polymer duct system F

or ø 100

� Laying
� Easy and fast laying due to the

low weight.
� Joining of sections of all kinds

allows numerous possibilities.
� Space-saving and universal.
� Previously used for renovation of

existing buildings and prefabri-
cated houses.

� Characteristics
All sections of white, antistatic
polyner. Hardly inflammable B1,
DIN 4102. Max. temperature
+50 °C. Max. outside dimensi-
on: 218.5 x 55.5 mm.

� Duct-concept and mounting
� Specially shaped duct alignment

starting at either the unit or the
distributor air intakes/outlets of
the rooms. Branch connection
ensured by T-pieces.

� Cross-section surface for air
flow volume of up to 150 m³/h.

� The connections of the formed
parts are built as slip-in sleeves;
duct connection is done by out-
side-connection sleeves.

� Requires air-tight connection
achieved by using duct tape
(accessories). 

� Fixation of the pieces using FB.

All dimensions in mm

PLATT
FOM Art.nr. 1600624003

90°-BÖJ VERTIKAL
FBV 90 Art. nr. 1600630003

PLATT T-STYCKE
FTS Art. nr. 1600631003

90°-BÖJ HORISONTAL
FBH 90 Art. nr. 1600629003

FLEXIBEL BÖJ
FBO Art. nr. 1600632003

PLATT MUFF
FV Art. nr. 1600625003

KONSOLL 
FB Art. nr. 1600626003

TEJP
KLB
PVS-material, bredd 50 mm, 20 meter/rulle.

Art. nr. 1600619003

SLUTSTYCKE
MED ANSLUTNINGAR        OCH  
FE100
FE125

Art. nr. 1600621003
Art. nr. 1600622003

ANSLUTNING
FRÅN         TILL 
FUE 100
FUE 125

Art. nr. 1600628003
Art. nr. 1600639003

SLUTSTYCKE
MED ANSLUTNINGAR        OCH  
MED EN METER RÖR OCH TVÅ KONSOLLER

FU 90/100
FU 90/125

Art. nr. 1600627003
Art. nr. 1600638003

Platt kanalsystem F av polymer Installation:
• Snabb och enkel installation på 

grund av den låga vikten.

• Detaljer av alla slag som ger nästan 

obegränsade möjligheter.

• Utrymmessparande och universella.

• Idealisk för renovering och i prefabri-

cerade hus.

Egenskaper:
Alla delar är av vit, antistatisk plast.

Brandklass B1 enligt DIN 4102. Max 

lufttemperatur + 50 grader.

Kanal-koncept och montering:

• Speciellt anpassade kanaldelar för 

anslutning mot aggregatet eller 

till- och frånluftsdonen. Förgreningar 

utförs med t-stycken.

• Tvärsnittsarea för luftflöden upp till 

ca 41 l/s.

• Delarna är utformade med muf-

fanslutning och kanalerna har släta 

ändar och förlängs med muffar.

• Krävs lufttäta anslutningar används 

kanaltejp.

• Kanalerna fästes med monterings-

bygeln FB.

Kanalsystem F
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Markvärmeväxlare
SEWT

V*

V*

SEWT-kit

V*

V*

Installationsschema

Markvärmeväxlaren ökar väsentligt effektiviteten hos ventilationsag-
gregatet. SEWT sparar ännu mer energi och minskar kostnaderna för 
uppvärmning till ett minimum. Det optimala tillbehöret för ventilations-
system med värmeåtervinning.

Fördelar:
• Förvärmer under vintern.
• Kyler under varma dagar.
• Levereras som ett komplett kit

Funktion
SEWT utnyttjar faktorn att temper-
aturen under Jorden är relativt kon-
stant under hela året.
Kollektorslangen förläggs 1,2 m un-
der markytan.
Pumpenheten cirkulerar vätskan sty-
rt av utomhustemperaturen. Vätskan 
fungerar som ett värmetransporter-
ande medium och levererar värme 
till friskluften via värmeväxlarbat-
teriet.

Effekt
• Under vintern ger  SEWT en 
förvärmning av den kalla uteluften 
upp till 14 K. Detta resulterar i att 
friskluften som strömmar in i ventila-
tionsaggregatet håller en tempera-
tur på mer än 0 °C och förebygger 
därmed en igen isning av växlaren.
Fördelar är en högre värmeåtervin-
nings faktor och en högre tilluft-
stemperatur.  Ett värmebatteri 
behövs bara på extremt kalla dagar.

• Under varma sommardagar ger 
SEWT en sänkning av temperaturen.

• Under övergångsperioder styrs 
cirkulationen av vätskan av uteluft-
ens temperatur.

Därför är alltid luften energi optim-
erad när den når ventilationsaggre-
gatet.
Sparar energi och ger alltid ett com-
fortabelt innomhusklimat.

Information och planering
• För att få ut högsta möjliga värme 
ska kollektorslangen förläggas 1,2 m 
under markytan där det är mellan 
8-12 grader året runt. 
Marktemperaturen ökar desto 
djupare slangen läggs och blir 
konstant. 

• För att öka värmeöverföringen 
skall kollektorslangen förläggas i en 
sandbedd. Vid 2 parallella slangar 
skall de förläggas med ett minimia-
vstånd på 0,5 m.

• Alternativt lägger man slangen 
horisontalt i ett sick-sak-mönster 
eller kan ett vertikalt borrat hål 
användas.

Leverans
Enligt installationsordern till arbet-
splatsen och för att optimera trans-
porten levereras SEWT som ett kit.
SEWT-kit garanterar full
funktionalitet och perfekt anslutning
Det innehåller 3 st kit vilka presente-

ras på högra sidan.

Installationsschema
Anslutningen bör göras med Helios IsoPipe® för att undvika kon-
densbildning. Vanliga isolerade kanaler kan användas som alternativ.

Art. nr. 1602564003SEWT-Kit

Termostat 
utomhus

Regngaller

Anslutning 
värmeväxlare och 

pumpenhet. V*

Tryckkärl

Värmeväxlare 
inkl. filter

Manöver -
knapp

Terminal 
box

Isolerad pumpenhet med 
säkerhetsutrustning

PE-HD-slangen inkl. 
anslutningar
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 =

 R
ör

sy
st

em
 p

å 
pl

at
s



25

All dim. in mm

V· m3/h

∆pfa

Pa

All dim. in mm

V· m3/h

∆pfa

Pa

SEWT-W SEWT-ESEWT-H

Markslangsset med 
skruv-anslutningar och ethylen 
glykol.PumpenhetMarkvärmeväxlare

Teknisk data SEWT-W

Art. nr. 1602568003ELF-SEWT-F

Beskrivning
• Högeffektiv värmeväxlare med alumin-
ium-lameller för att säkerhetställa den 
bästa överföringen till tilluften. Anslutnin-
gar för 12 mm kopparrör.

• Dubbelmantlat hölje med 20 mm isoler-
ing gjort i stål.
Med vägg och takfäste.

• Ø 180 mm stosar med dubbla gum-
mitätningar, integrerat G3 filter.
Förhindrar smuts, insekter etc. från att ta 
sig in i kanalsystemet.

• Enkel och lättillgänglig panel vilken kan 
öppnas utan verktyg och gör det lätt att 
komma åt filtret.

• Luftflödesriktningen är varibel och filtret 
kan enkelt placeras för båda riktningarna.

• Kondensanslutning, Ø 1/2“.

Beskrivning
• Komplett pumpenhet med alla nödvändiga 
komponenter för att ansluta till värmeväxlaren. 
Levereras som standard med en kontroll för au-
tomatisk och manuell användning.

Innehåll
• Pump (230 V), förmonterad I isolerat hölje inkl. 
säkerhetsutrustning. 

• Automatiskt skyddad mot backflöden.

• Temperaturmätare för till- och retur flöde.
Expansionskärl 12 liter, anslutning 3/4“, inkl. 
väggfäste och avstängningsventil för underhåll.

• Thermostat med 2 setpunkter 
för automatisk kontroll av det 
slutna  systemet på sommar/
vinter styrning.

• Styrenheten  att ändra från automatisk till ma-
nuel. (inkl. separat terminal box).

Beskrivning
• Flexibel PE-HD markslang (PE-HD = pol-
yethylen högtrycksslang), tjocklek 2,9 mm, 
yttre-Ø 32 mm. Levereras på rulle á 100 
meter.

• Speciellt utformad för markförläggning.

• Anslutningsset gjort av högklassigt poly-
mer (PP) för anslutning av markslangen till 
pumpenheten. 

• Anslutningsset (32-1“) med aktivt tät-
ningssytem.

• 20 l-dunk med etylenglykol, fri från 
amino och nitrit. Tillräckligt för en 
komplett fyllning av systemet med  
25 % glykolblandning

Tillbehör
Utbytesfilter 3 st*

Teknisk data termostat

Ström 16 A (4 A ind.)

Spännning 230 V, 50/60 Hz

Skydd IP 54

Kopplingsdiagram nr. SS-906

Temperaturområde (justerbar) 2 x 0 - 40 ° C

Pump

Ström 0.2 A

Spänning 230 V, 50 Hz

Effekt, 3 steg 25, 35, 45 W

Skydd IP 44

Upplysning

SEWT-kitet med det fördelaktiga paketpriset försäkrar 
funktion och perfekt anslutning.

Typ Art. nr.

SEWT-kit 1602564003

Delar av SEWT-kitet kan beställas separat.

Typ Art. nr.

SEWT-E 1602567003

SEWT-W 1602565003

SEWT-H 1602566003

* = Ingår per leverans
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LEWT-kit

Jordvärmeväxlare
LEWT

Jordvärmeväxlare LEWT ökar avsevärt effektiviteten av ventilationsag-
gregatet med värmeåtervinning .

Fördelar:
• Ger extra förvärmning under vintern 
utan ytterligare energiåtgång.

• Förhindrar värmeväxlaren från isbild-
ning.

• Svalkande kyla under varma dagar.

• Extra uppvärmning av luften är 
endast nödvändigt vid låga utomhus-
temperaturer. 

• Levereras som ett komplett kit med 
perfekt passande komponenter.

Funktionsprincip
LEWT använder det faktum att
temperatur under marken är
relativt konstant hela året . Uteluften 
tas in via kanaler som är nedgrävda 
ca. 1,2-1,5 meter; den totala längd bör 
vara minst 40 meter.

Effekt
• Under vintern förvärmer LEWT den 
svala uteluften upp till 14 K.
Detta resulterar i att friskluften in i ag-
gregatet håller en temperatur på över 
0 ° C och förhindrar därför värmeväx-
laren från isbildning.

Information och planering
• För att säkerställa högsta möjliga värmeöverföring , skall 
markslangen förläggas på minst 1,2 meters djup eftersom 
det är en konstant temperatur på ca 8°C under hela året. 
Marktemperaturen ökar desto djupare slangen förläggs och 
blir därmed konstant.

• Vid installation är det viktigt att installera kondensavloppet 
rätt. Kondensavloppet kräver en lutning på minst 2 %. 

• För att öka värmeväxlingen bör slangen läggas i en sand-
bedd. Vid två parallella kanaler skall ett minsta avstånd på 1 
m emellan hållas.

• För att minska tryckfall rekommenderas en böjningsradie 

på minst 1 m. Markröret förläggs på minst 1,2 meters djup.

Fördelarna är en högre värmeåtervin-
ning och en högre tillufttemperatur.

• Under varma sommardagar ger SEWT 
en minskning i temperaturen.

• Under övergångsperioder tas luften 
in via jorden eller intaget i väggen 
beroende på yttertemperaturen, som 
registreras av en sensor.
Den elektriska bypassen konrollerar 
luftintaget automatiskt.
Friskluften är energioptimerad när den 
når aggregatet vilket ger en energibe-
sparing och hög inomhuskomfort.

Leverans
Enligt installationsordern till arbet-
splatsen och för att optimera transpor-
ten levereras LEWT som ett kit.
LEWT-kit garanterar full funktionalitet 
och perfekt anslutning
Det innehåller 3 st kit vilka presenteras 
på högra sidan.

Art. nr. 1602977003LEWT-Kit

Installationsschema: Byggnader med källare
Jordvärmeväxlaren når byggnaden under marken genom en 
väggenomföring

Installationsschema: Byggnader utan källare
Jordvärmeväxlaren når byggnaden genom platta på mark.  Dräner-
ingsbrunn rekommenderas.

Installationsschema - med källare Installationsschema - utan källare

Tilluft 
utomhus

Tilluft 
utomhus

Port för
rengöring

Regnskydd

Regnskydd

Utomhustermostat

Utomhustermostat

Kontrollbox

Kontrollbox

Väggenomförning*

Anslutning uteluft
KWL ® - enhet

Anslutning uteluft
KWL ® - enhet

Luftinlopp

Luftinlopp

Genomföring i platta på mark

Kondensavlopp

Renslucka

Kondensavlopp

Undersoil collector duct
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Betong-
fundament

Betong-
funda-
ment

* Ej lämplig för vattentryck

Lutning för kondensavlopp min. 2 % 
ca 35 - 50 m

Lutning för konden-
savlopp min. 2 % 

ca 35 - 50 m

Dräneringsbrunn
(på plats ) för
kanal - rengöring och
kondensavloppet
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LEWT-E+M LEWT-S+FLEWT-A

Outside air intake
with �lter G3 and 40 mtrs. undersoil collector duct.
Clean condition.

All dim. in mm

Utomhus luftintag
med filter G3 och 40 mtrs, undersoil collector duct. 
Clean condition.

LEWT-E+M LEWT-A LEWT-S+F

Markröret och väggenom-
föring LEWT-E+M

Friskluftintag LEWT - A
med filter

Kontroller -och kanaldelar LEWT - S + F

Beskrivning
• Flexibel kollektorslang, ribbad 
på utsidan, slät på insidan för att 
säkerställa ett mycket lågt luftmot-
stånd, Ø 200 mm 
.
• Co-extruderade kanal av fysiol-
ogiska och TOXIKOLOGISK ofarlig 
polyeten (PE-HD). Utvecklats 
speciellt för markförläggning.
• Antibakteriell och antistatiskt 
material med slät yta.

• Lätt att rengöra.

• 100 % luktfri, kvalitetssäkrad 
PE-HD.

• Materialet PE-HD uppnår en 2 
gånger högre ledningsförmåga än 
PP med jämförbar väggtjocklek/
Tvärsnitt.

• Levereras som set med 2 x 25 me-
ter inklusive vägggenomförning 
DN 200 av polyeten (bindningyta), 
profiltätningar, anslutning och 
tätning.

• Markkollektor, väggenomföring 
och tätningar uppfylla IP 67, vid 
korrekt installation.

Beskrivning
Friskluftintag i modern och tidlös 
rostfri design.

• Fixering med stöd av angränsande 
plattor i torr konstruktion eller gen-
om ingjutning i betong.

• Integrerat konfilter, klass G3, 
förhindrar damm och insekter från 
att komma in i kanalsystemet.

• Konfiltret kan lätt frigöras för hand 
för rengöring eller bytas ut.

• Kopplingen mellan friskluftsinta-
get och jordvärmeröret görs gen-
om att klickas ihop.

• Alla delar är tillverkade i rostfritt 

stål.

Beskrivning
• Automatisk styrning av frisk-
luftintag via markrör eller direkt 
via luftintaget genom vägg, 
beroende på uteluftstempera-
turen.

• Temperaturområde för direkt 
intag kan justeras individuellt.

• Manuellt läge är möjligt.

Innehåll
• Bypasspjället NV 200 med
servomotor 230 V, för vertikal 
montering ovanför korsstycket.

• Korsstycke för anslutning med 
väggenomföringen.inklusive 
renslucka, kondensuppsamlare, 
vattenlås och lock.

 • Regnskydd RAG är lämpligt 
som täckning av luftintag, 
förhindrar regn och insekter från 
att komma in (tillbehör).

• Kontrollbox och termostat för 
automatisk och manuell sty-
rning av bypasspjäll. Monteras 
på en väderskyddad plats på 
nordsidan av byggnaden på 1 
meters höjd. 

Mått i mm B 200 x H 90 x D 70

Art. nr. 1602971003LEWT-MU

Art. nr. 1602975003ELF - LEWT -A

Lösa anslutningsmuffar
med två tätningar 

Tillbehör
Byte luftfilter. 3 st*

LEWT-E+M LEWT-S+FLEWT-A

Outside air intake
with �lter G3 and 40 mtrs. undersoil collector duct.
Clean condition.

All dim. in mm

LEWT-E+M LEWT-S+FLEWT-A

Outside air intake
with �lter G3 and 40 mtrs. undersoil collector duct.
Clean condition.

All dim. in mm

• Kontrollbox med dubb-
la brytare. Lägen:
- Termostat läge, auto.
- Jordvärme, manuell
- Luftintag, manuell

Mått i mm B 110 x H 180 x D 100

Teknisk data termostat

Ström 16 A (4 A ind.)

Spänning 230 V, 50/60 Hz

Skydd IP 54

Temperaturområde (justerbar) 2 x 0 - 40 ° C

Tekniska data servomotor

Spänning  230 V , 50/60Hz

Effekt 1,5 W

Skydd IP 54

Anmärkningar

De enskilda delarna av LEWT - kit kan också 
beställs separat.

Typ Art. nr.

LEWT -E + M 1602991003

LEWT - S + F 1602990003

LEWT -A 1602992003

* = Ingår per leverans
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METRO THERM AB
Franska vägen 24, 393 56 Kalmar
Tel. 0480 - 420 730 | info@metrotherm.se  
www.metrotherm.se

Värmeåtervinnande FTX-aggregat med roterande värmeväxlare

I vår METROAIR-serie finns även energieffektiva FTX-aggregat med roterande 
värmeväxlare i aluminium med smart kompakt design. Aggregaten är vänd-
bara för att göra både höger- och vänsteranslutning i en och samma artikel. 

Eftervärmare och bypass är standard. Aggregaten har anslutning för spiskåpa. 
MAR 200, som är i kryddhyllemått, har även spisfläkt som tillbehör. 

Aggregaten lämpar sig för bostäder upp till 340 m².

METROAIR Combi 185 – Ventilationsanläggning med allt-i-ett-lösning

En anslutningsklar ventilationsanläggning som löser det mesta. Combi 185 är en 
kombination av ventilationaggregat och tappvattenvärmepump som kan användas till 
uppvärmning av tappvatten och ventilation av bostaden.

Combi 185 är utrustad med såväl slinga för att kunna nyttja en extern värmekälla som 
exempelvis solfångare. Vattenbehållaren är också utrustad med en elpatron vilket säker-
ställer varmvattentemperaturen. 

Rekommenderas för bostäder mellan ca 100 m² upp till 450 m².

Värmeåtervinnande FTX-aggregat med motströmsväxlare

METROAIR ECO 375 T och ECO190 är kompakta värmeåtervinningsag-
gregat som tillsammans med våra kanalsystem säkerställer ett hälsosamt 
inomhusklimat.  

METROAIR ECO 375 T tillgodoser luftflödet i bostäder upp till ca 260 m². 
METROAIR ECO 190 rekommenderas upp till 165 m².

Aggregaten kan beställas med motströmsvärmeväxlare i både aluminium 
eller PET-plast och miljövänliga EC-motorer.

Ventilationsaggregat för alla hus


