
Frisk luft

överallt

där det behövs
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Målare, snickare, svetsare, fastighetssanerare, golvläggare och bil-
mekaniker är några av alla de yrkeskategorier som har problem 
med luftkvalitet. 

Lösningsmedel, damm, fukt, gaser och rök gör arbetsmiljön otrevlig
och i vissa fall hälsovådlig. Det finns direkta samband mellan luft-
föroreningar och diverse sjukdomar. Wind-Box erbjuder lösningen
på många av problemen.

Wind-Box i kombination med fast väggenomföring
kan t.ex. användas för ventilering av torpargrunder
eller i den mindre måleriverkstaden. 

Wind-Box är ett portabelt ventilationssystem som ger dig frisk luft
där du bäst behöver den. Wind-Box är mycket användarvänligt. 
Hela aggregatet inklusive rör är så litet att det ryms i bakluckan på
bilen. Du plockar snabbt upp det när det behövs och där det behövs.
Wind-Box monteras i ett fönster eller en dörr. 
Monteringen är mycket enkel, du behöver inte ens några verktyg.
När arbetet är avslutat monterar du lika enkelt ner aggregatet. 
Låg ljudnivå och höga prestanda gör Wind-Box attraktiv också 
för skolor, daghem och andra lokaler där människor vistas.
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Wind-Box representerar ett nytänkande inom ventilation och kan
användas på flera olika vis. Den gör t. ex. samma jobb som en bygg-
fläkt, fast bättre. En konventionell byggfläkt värmer och blåser runt
samma luft hela tiden. Wind-Box byter ut den förorenade luften mot
friskluft. Under ventilationens gång återvinns c:a 35% av den värme
som finns i rumsluften. Som ”byggfläkt” kan Wind-Box genom en
inbyggd eftervärmare leverera rumstempererad friskluft även då det
är -25ºC ute!

Även som ren ventilation erbjuder Wind-Box stor flexibilitet. Med hjälp av tillbehörsslangen kan du växla
mellan punktutsug och allmän luftväxling. Du kan själv bestämma var du vill ha utsug och inblås. Med
några enkla handgrepp flyttar du Wind-Box från ett rum till ett annat. Tillbehörsslangen gör att du kan
ventilera flera rum utan att flytta aggregatet.

EKONOMISK
Billig i inköp och drift. Slitagetålig konstruktion helt 
i metall. Wind-Box har inga filter som måste bytas.
Dessutom återvinner värmeväxlardelen ca 35% av 
värmen från den luft som byts.

EFFEKTIV

Wind-Box byter och värmer c:a 230m3 luft per timme.

SMIDIG  
Tillbehören passar galant i axelremsväskan. Du bär med
dig ”allt i en vända”, den totala vikten på aggregat och
tillbehör är c:a 18 kilo. Den monteras utan några som
helst ingrepp i alla typer av fönster och dörrar. Enkelt
handhavande befrämjar användande! 

MÅNGSIDIG
Wind-Box är helt portabel. Montera upp Wind-Box då du
slipar eller målar. Låt den gå över natten i nytapetsera-
de rum! Perfekt även för slöjdsalar! Wind-Box kan
användas överallt där fuktskador och dålig luft före-
kommer.

ENKEL SERVICE
Inga filter som sätts igen! De båda fläktarna är enkla att
öppna för rengöring. Du servar med lätthet ditt aggre-
gat själv då det behövs.
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Wind-Box AB
Box 12014, SE-402 41 Göteborg
Phone: +46 31  41 30 70
Fax: +46 31  41 59 60
E-mail: info@wind-box.com
www.wind-box.com

Sverige: Pat.nr 509 930 · USA: Pat.nr 5702296 · Europa: Pat.nr 96850173.4, U.T.

SÅ FUNGERAR WIND-BOX
Inuti Wind-Box finns två fläktar. Den ena, (1), suger in frisk luft utifrån, medan den andra,
(2), suger ut förorenad luft inifrån. Den inkommande luften värms i värmeväxlarslangen,
(3). I samverkan med värmeelementet, (4), får den inkommande friska luften önskad tem-
peratur innan den blåses in i rummet. Så byts kontinuerligt förorenad luft mot frisk luft
utan att rummet kyls ned.

Vikt

Mått

Kapacitet

Ljudnivå

Värmeåtervinning

40 / 55 dBA vid 3 m avstånd

35 %

125 / 230 m3/h

18 kg

39 x 30 x 24 cm

Garanti 3 år på fläktarna

Tillverkas enligt ISO 9001 och ISO 14001

Återförsäljare:
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