							

Clean-Air24 FTX / Safe Seal

Ventilation
Minska värmekostnaden

med återvinning för alla självdragsfastigheter

Det enda systemet med återvinning som
kan installeras i befintligt kanalsystem
Inga rör och aggregat som förstör
värdefull yta, för befintliga eller
framtida vindsvåningar
Clean-Air24 FTX ger ett modernt ventilationssystems alla fördelar som energiåtervinning och
ett friskt och behagligt inneklimat sommar som
vinter, dessutom fritt från matos. Det unika med
systemet är att det installeras i befintliga kanalsystem och att det dessutom inte kräver någon
yta på vinden för stora ventilationsaggregat.
Clean-Air24 FTX har låg installa
tionskostnad
och ger besparingar genom återvinning av från
luftens värme år efter år.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Skorstensbolaget i Stockholm AB
Fridhemsgatan 27, 112 40 Stockholm
Tel. 08 - 756 69 69

www.skorstensbolaget.se

Clean-Air 24 FTX

Värmeväxling sparar pengar
och ger behagligt inomhusklimat
Värmer på vintern

Bo på landet i stan

Clean-Air 24 FTX innebär installation av värmeväxlare ”EcoAir” som återvinner värmen i frånluften och återför den som
förvärmd ren tilluft till bostaden. Tilluften tas från tak och
värmeväxlas inne i befintligt kanalsystem varför det tar minimalt
installationsutrymme. Värmeväxlingen regleras helt automatiskt, inga komplicerade styrsystem eller sensorer som behöver
service eller kan gå sönder. På vintern höjs temperaturen ca 20
grader på tilluften så om det tex. är -8 grader kallt ute kommer
tilluften på en genomsnittslägenhet ligga på ca +12 grader vilket
ger lägenheten god komfort och minskar den höga uppvärmningskostnaden.

Clean-Air 24 FTX förser lägenheten med betydligt renare luft
som tas in från taket, istället för luft från gatan som innehåller
partiklar från avgaser, dubbdäck, fordonens bromsar etc. Dessutom minskar kallras, smuts och ljud från fönsterventiler. Vidare
kan en köksfläkt kopplas direkt till systemet som evakuerar
matoset mer effektivt än tillexempel en kolfilterfläkt.
Tilluften kan om så önskas även filtreras med F7 filter mot pollen mm. Serviceavtal på filterbyte kan tecknas.

Svalare på sommaren
Clean-Air 24 FTX systemet utnyttjar trögheten i murstock och
stomme i fastigheten till att utjämna temperaturen i lägenheterna. När det är varmare ute än inne kommer en svalare
temperatur att tillföras lägenheten jämfört uteluften från
fönsterventiler i fasaden.

Tilluften tas in via skorstenen
på taket och förvärms av den
varma frånluften.
På sommaren vid varm yttertemperatur ger det en
omvänd, kylande effekt.

Värmeväxlare
Eco-Air

Tilluften från taket ger
betydligt renare luft än från
gatan. Luften kan dessutom
filtreras mot pollen och
skadliga partiklar.
Kolfilterfläktar kan byggas
om och direktkopplas till
Clean-Air FTX. Matoset
trycks då ut direkt istället
för att vispas runt av
kolfltret. I detta tillval
ingår X-24 grundflödesventil
i köket.

• Eliminerar matos och
skadliga partiklar

• Förser bostaden med ren,
förvärmd tilluft

• Minimerar risken för
fuktproblem och mögel
i badrum

Clean-Air 24 FTX
Självdragsventilation har flera nackdelar som elimineras
med Clean-Air24 FTX ventilation.

BRA SYRENIVÅ I DIN BOSTAD?

ASBEST & RADON I DIN BOSTAD?

Självdragsventilationen stannar på sommaren
när det är lika varmt ute som inne.
Sk. underventilation ger ingen eller dålig ventilation när vi som bäst behöver det och kan
liknas vid att andas i en plastpåse samt att
det riskerar mögeltillväxt i våtrum.

Blir det varmare ute än inne, kommer luften
ner baklänges genom de smutsiga kanalerna
vilket kan föra in föroreningar i bostaden,
både från kanaler och grannarnas lägenheter.
Det är inte ovanligt med asbest i gamla gips
och eternitkanaler. Både markradon och
radon från äldre idag förbjudena b yggmaterial
ventileras ut med Clean-Air24 FTX.

KLIMATSMART BOSTAD?
På vintern när det är kallt sker sk. överventilation
och värmen trycks okontrollerat ut ur alla
skorstenar och självdragskanaler vilket gör att
miljöpåverkan och uppvärmningskostnaden
blir onödigt hög. Det är inte ovanligt att energi
för hundratusentals kronor trycks ut på 6-7
månaders värmesässong för en fastighet.

Safe-Seal

Har ni otäta kanaler?
Vi har lösningen!
Safe-Seal kanalrenovering av ventilationsoch rökkanaler utan håltagning i bostäder

Vid kanalrenovering med Safe-Seal ingår
alltid följande säkerhets och moment

Safe-Seal är ett helhetskoncept som möjliggör kanalrenovering utan smutig och kostsam håltagning i bostadsutrymmen.
En glidform lodas ner från skorstenen på taket till källan, t ex
ett kök, badrum eller eldstad. Tack vare formens följsamhet
kan vi gjuta ett mycket slätt och jämnt foder med bibehållen
kanalarea vilket ger lågt tryckfall och bra funktion.

• Etablering av lågtrycksutrustning och våra specialverktyg
för att utföra arbetet.

I vårt koncept med Safe-Seal kanalrenovering ingår även
möjligheten att gjuta nya skiljeväggar långt ner i skorstenen med hjälp av motformsgjutning. Vi kan avlägsna stopp,
förtätningar och andra hinder i kanaler, helt utan håltagning.
Med fjärrmanövererad utrustning kan vi plocka upp tegel,
kvarglömda hammare eller fågelbon som ramlat ner och utgör
stopp i kanalen. Systemet möjliggör även renovering av otäta
kakelugnar utan att dessa behöver demonteras.

• Intern provtryckning av varje kanal.

• Infraljusfilming och individuell bedömning av kanaler
före gjutning påbörjas.
• Fräsning och rensning av kanaler för att vid behov
avlägsna stopp.

Fördelar att att beakta jämfört med andra
metoder för kanalrenovering
Inget sot, smuts, damm eller kostnad för återställning av
bostadsutrymmen.
Erfordliga ställningar och säkherhetsutrustning ingår i
Safe-Seal.

Efter renovering med Safe-Seal
Före renovering

Din garanti för ett lyckat resultat…
Safe-Seal har drygt 35 års samlad erfarenhet.
Från och med introduktionen av Safe-Seal lågtryckskoncept har
vi i samband med tätningsarbeten inte misslyckats eller förstört
någon kanal. Vi har inte heller haft någon reklamation.
Detta inom tätningsbranchen unika facit beror på att vi från
taken kan relgera och anpassa glidformen vid arealförändringar
och dragningar i skorsten likaväl som vi kan gjuta med mycket
lågt tryck där skiljeväggar är dåliga.

”Vi hade stora problem med tätningsfirmor
som bilade hål i väggarna och smutsade
ner i fastigheten i början av 2000-talet men
sedan vi började använda Skorstensbolaget för snart 15 år sedan har ett hundratal
kanaler i fastigheten renoverats utan några
problem.”

CleanAir-24 FTX har med mycket lyckat
resultat installerats i ett flertal fastigheter.
I några av Possedos sekelskiftesfastigheter i Stockholm har vi
installerat CleanAir-24 FTX ventilation med återvinning. Arbetet
utfördes 2013 och 2014 utan några större ingrepp i lägenheterna.

”Skorstensbolagets system Clean-Air24 FTX
är väldigt prisvärt och praktiskt eftersom
befintliga schakt används. Med en åtgärd
kan vi nu ge våra hyresgäster högre komfort, öka fastigheternas värde och sänka
uppvärmningskostnaden”
Lennart Fällström, vd Possedo Fastigheter
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Stefan Mether, Brf Rörstrand

Brf Rörstrand, förening med drygt 100 bostadsrätter i Vasa
stan där vi varit deras leverantör av eldstäder och renovering
av rökkanaler samt ventilationsarbeten under drygt 15 år.

Skorstensbolaget i Stockholm AB
Fridhemsgatan 27, 112 40 Stockholm
Tel. 08 - 756 69 69

www.skorstensbolaget.se

Fastighetsbolaget Possedo har med hjälp av Clean-Air24 FTX
minskat uppvärmningskostnaden i sina fastigheter på Tors
gatan i Stockholm.

