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KLIK S SUORA RAITISILMAVENTTIILI
KLIK S suora raitisilmaventtiili on uusi ratkaisu rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto.
Venttiilissä on panostettu muotoiluun ja tekniseen suorituskykyyn. Venttiilin korkeat ilmamäärät lisäävät asumismukavuutta tuoden runsaasti puhdasta ilmaa asuntoon. Venttiilin edistyksellinen rakenne
mahdollistaa raikkaan ilman tasaisen ja miellyttävän virtaamisen huonetilaan. Tyylikäs KLIK S on yhdistelmä suomalaista insinööriosaamista ja tanskalaista designia parhaimmillaan.

SOVELTUU ERI TUOTTEISIIN
KLIK S suora venttiili on suunniteltu sopimaan avattavien ja kiinteiden
ikkunoiden lisäksi myös Pihlan Patio parvekeoviin. Venttiilin näkyvä
pintaosa on näissä tuotteissa aina samanlainen.

AVATTAVAT IKKUNAT
Avattavissa Varma- ja Termo-ikkunoissa KLIK S venttiilin pintaosa asennetaan ikkunan sisäpuitteeseen. Irrotus huoltotoimia varten on helppoa,
sillä suodattimet saa vaihdettua kätevästi ilman työkaluja. Venttiilin
pintaosa on asennettu ikkunapuitteeseen, joten se ei rajoita ikkunan
asennustapaa millään tavalla. KLIK S venttiili soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa ikkuna on asennettu seinän syvennykseen.

KIINTEÄT IKKUNAT
Kiinteissä ikkunoissa KLIK S venttiili sijaitsee yläkarmissa. Ulkopuolen
alumiiniverhoiluun asennetaan ilmanottoa varten säleikkö, joka on saman värinen alumiiniverhouksen kanssa.

Raikas ilma virtaa tasaisesti huoneilmaan ikkunan
sisäpuitteeseen asennetusta venttiilistä.

Ulkoa tuleva raikas
ilma virtaa venttiilin
ja suodattimen läpi
sisälle. Kuvassa
avattava ikkuna.

PARVEKEOVET
Patio parvekeovessa KLIK S venttiili asennetaan ovilehden sisäpintaan.
Raitis ilma kulkeutuu ulkoa sisälle ovilehden yläosaan työstetyn ilmakanavan läpi. Ulkoa katsottuna parvekeoveen asennettu KLIK S venttiili
ei näy lainkaan. Ovilehden pintaan asennettu venttiili ei rajoita oven
asennustapaa.
Klik S kiinteässä ikkunassa.

KLIK S RAITISILMAVENTTIILI

Klik S Patio parvekeovessa.

•

kaunis ja käytännöllinen design

•

runsaasti puhdasta ilmaa

•

painovoimaiseen ilmanvaihtoon

•

ilma jakaantuu tasaisesti huoneeseen

•

helppokäyttöinen

•

tarvittaessa voidaan sulkea tiiviisti

•

asennetaan tehtaalla paikoilleen
Oikeudet muutoksiin pidätetään | www.pihla.fi
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KLIK S SUORA RAITISILMAVENTTIILI

MITAT JA MALLIT
•

Avattavan ikkunan minimikoko 540 * 290 mm (A-malli)

•

Kiinteän ikkunan minimikoko 540 * 290 mm (A-malli)

•

Parvekeoven minimileveys 690 mm

VÄRIT
•

KLIK-raitisilmaventtiili on saatavilla valkoisena, vaaleanharmaana ja
mustana.

KLIK S TEKNISET ARVOT
Avattavat ikkunat

•

Ilmamäärät l/s

10 Pa

15 Pa

20 Pa

G1-S30-suodatin

3,1

4,1

4,8

Ei suodatinta

5,9

7,3

8,4

EUFI29-19004577-T1

Ääneneristävyys dB

Rw

Rw+C

Rw+Ctr

Venttiili auki (up 4 mm, sp 4+4 mm)

33

32

31

Venttiili auki (up 6 mm, sp 4+4 mm)

32

32

31

Ääneneristävyys dB

Rw

Rw+C

Rw+Ctr

Venttiili auki (3K, kaikki lasit 4 mm)

28

27

25

Venttiili auki, dB-lasitus (3K, 10/6/Phon8,8)

31

31

30

Kiinteät ikkunat

•

EUFI29-19000511-T2

Oikeudet muutoksiin pidätetään | www.pihla.fi

