							

Clean-Air24 FTX / Eco-Heat

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 installationskostnad
ökar boendekomforten och fastighetens värde
samt ger besparing genom återvinning av frånluftens 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-Air24 FTX / Eco-Heat

Hur effektiv är Clean-Air24 FTX´s booster, Eco-Heat?
Vi har Vintertestat Clean-Air 24 FTX genom att kyla ner uteluften till -27 grader med hjälp av
kolsyreis. Systemet gav då tilluft på drygt +21 grader i lägenheterna. Testet gjordes vid en
driftsättning på Heleneborgsgatan i Stockholm.
Med dagens energipriser är uppvärmningen den största driftskostnaden för Brf föreningar och ägare till äldre självdragsfastigheter.
Då dessa ofta är av sten och saknar effektiv isolering så hamnar ofta uppvärmningskostnaden på mellan 250 -500 000:-per
uppvärmningsässong som är mellan 6-7 månader. Så här finns det ofta pengar att spara.
Unika ventilationssystemet Clean-Air24 FTX återvinner frånluftsenergin och evakuerar effektivt fukt och matos. Istället ger det
syrerik luft, upp till 5 ggr renare och dessutom en behaglig komfort med varm tilluft jämfört med kallras från självdragsventilationen.
Den föråldrade självdragsventilationen som slösar energi och smutsar ner inomhusmiljön med luft från gatan som innehåller
skadliga partiklar från bl.a fordonsbromsar, dubbdäck kan nu varsamt byggas om till hälsosam komfort och boendemiljö.
Clean-Air24 FTX återvinner inte bara energin i frånluften och filtrerar skadliga partiklar. I systemet ingår att
lägenheter kan höja standarden från kolfilterfläkt till kopplade köksfläktar vilket direkt evakuerar fett, ånga
och stekpartiklar från matos.
Installationen av Clean-Air24 FTX är skonsam, värmeväxlare och fläktar installeras i befintligt system och
lokalt på skorstenar för kök och bad/wc.
Ingen störande byggnation av nya schakt genom lägenheter och ingen värdefull vindsyta blir förstörd.
Systemet betalar sig självt med en minskad värmekostnad som på sikt ger en årlig vinst.
-Ekonomiskt, Hälsosamt och Klimatsmart!

Clean-Air24 FTX har med mycket lyckat resultat
installerats i självdragsfastigheter sedan 2013.

20 kg kolsyreis användes
vid testet.

Vid -27 grader på uteluften via kolsyreis gav
systemet drygt +21 grader tilluft i lägenheter.

Clean-Air24 FTX / Eco-Heat

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 våtrum

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. Arbeten
har utförts 2013, -14, -15 och 2016 med mycket nöjda hyresgäster.

”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 Skorstensbolaget levererat eldstäder, rökkanalrenovering samt ventilationsarbeten under 15 år.
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Fastighetsbolaget Possedo har med hjälp av Clean-Air24 FTX
minskat uppvärmningskostnaden i sina fastigheter på
Torsgatan i Stockholm.

