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ADAPTIVT STYRD VENTILATION FÖR KALLVIND



VentoVind™Pro – ett patenterad
system som ger en optimerad 
ventilation av kallvindar.
Både produktionskalkyl och livscykelkostnad talar för att styrd ventilation är den mest 
 kostnadseffektiva alternativet för att fuktsäkra en kallvind. VentoVind™Pro fungerar utmärkt 
som lösning för att åtgärda en befintlig kallvind som har påvisade fuktproblem likväl som för 
att  redan på ritbordet projektera en fuktsäker kallvind med styrd ventilation för nyproduktion.

VentoVindTMPro är en metod för adaptiv styrd ventilation som 
 säkerställer att ventilation endast sker då det för vindsutrymmet 
är gynnsamt.

Med tilluftssystemet ser man till att ventilera vid rätt tillfällen 
 samtidigt som man etablerar en tryckbild på vinden som bryter delar 
av fukttransporten upp från bostaden. 

Tekniken fungerar bäst om vinden är så tät som möjligt då målet och 
syftet är att all ventilation helst ske via ventilationssystemet som i 
grunden består av en tilluftsfläkt och ett mekaniskt eller motorstyrt 
frånluftsspjäll. 

Fukt på vindar är ett större problem än många tror. Hög fukt
påkänning under längre tid kan orsaka stor skada och är något 
som ofta inträffar på hus byggda med kallvind. 

Problemet är vanligast i hus med bristande ventilation och fukt
spärrar men forskning visar också att även nybyggda hus med 
moderna konstruktioner kan ha problem med skador på vinds
utrymmet. 

En vind utsätts alltid med mer eller mindre fuktig luft utifrån.  När 
en familj växer i ett hushåll eller byggnadstekniska förändringar 
görs på en bostad, exempelvis tilläggsisolering av vind eller byte 
av värmesystem, så är risken mycket stor att man får ett ökat 
tillskott av fuktig luft upp på vinden.

Marknadens ökade krav på energisnåla hus och prognoser på 
klimatförändringar ställer tillsammans nya krav på  utformningen 
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av kallvindar. Studier och forskningsresultat visar tydligt att 
den  bästa lösningen för att hantera en kallvind är genom styrd 
 ventilation.

•  VentoVind™Pro skapar ett kontrollerat klimat med optimerad 
 ventilation utan tillförsel av energikrävande värme. 

•  Systemet har genomgått långtgående fältstudier såväl som 
 teoretisk forskning och testats mot referensvindar och har 
installerats i en stor mängd vindar av skiftande storlek och 
utseende.

• Trådlös kontrollpanel  och förberedd för uppkoppling till 
 fastighetens centrala styr/övervakningssystem via Modbus 
RS485 ger dig full kontroll genom övervakning och reglering  
av systemet.

Tilluftsfläkten strömmatas och varvtalsregleras via en styrenhet som 
placeras inne i vindsutrymmet, till denna ansluts också sensorer 
som mäter klimaten utomhus och på vinden. Styrenheten läser 
av  sensorerna och avgör med hjälp av en beräkningsalgoritm om 
 ventilationen ska vara på eller av. På så sätt optimeras ventilations
graden med det tillfälliga  ventilationsbehovet och så lite energi som 
möjligt förbrukas. Ventilationssystemet är bara i drift när det är 
fuktmässigt gynnsamt att ventilera med uteluft.

VentoVindTMPro – så arbetar systemet.

Hur mår din vind?



Villor 
VentoVindTMPro Villa.
VentoVindTMPro Villa kommer komplett med styrenhet, 
fläkt 160 och invändiga monteringsdetaljer passande 
för vindar upp till 100 m3.
Levereras med HomeVision®  trådlös kontrollpanel 
för styrning, reglering och övervakning av vinds
installationen.

Anpassningsbar för olika installationer
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VentoVindTMPro Villa Large. 
VentoVindTMPro Villa Large för vindsutrymmen upp till 100150 m3 
 komplett med  styrenhet, fläkt 200 och monteringsdetaljer.
Levereras med HomeVision®  trådlös kontrollpanel för styrning, 
reglering och övervakning av vinds installationen.

VentoVind™Pro finns i färdiga paket för de mindre vindsutrymmena tillsammans montage
detaljer för en enkel och snabb installation. För de större vindarna förpackar vi också kom
pletta paket men anpassar ingående komponenter utifrån vindens storlek och förutsättningar. 

Flerfamiljshus och större vindar 

• Trådlös kontrollpanel • Komplett invändigt montagepaket
• Två färdiga storlekar

• Skräddarsydda lösningar • Trådlös kontrollpanel 
• Modbus RS 485 • Motorstyrda spjäll

VentoVindTMPro Special. 
För stora eller komplexa installationer kan 
VentoVindTMPro  anpassas och dimensioneras 
efter behov.

VentoVindTMPro special kommer komplett med styrenhet, fläkt och 
monteringsdetaljer anpassade efter ditt projekt. Levereras med 
HomeVision®  trådlös kontrollpanel för styrning, reglering och 
övervakning av vindsinstallationen. Förberedd för uppkoppling till 
fastighetens styr/övervakningssytem via Modbus RS485.



- Styrenhet VentoVindTMPro - Fläktenhet med 15 meter kabel

- HomeVision® kontrollpanel - Vajer för upphängning av fläktenhet

- Nätsladd 220V 3 meter - Väggplåtar/invändigt

- Uteklimatsensor med kabel 15 meter - Nippel

- Inneklimatsensor med kabel 15 meter - Beröringsskydd

- Upphängningsfäste för styrenhet - Slangklämmor

- Fästskruvar - Backspjäll 160 mm

- Bruksanvisning - Slang SC-160 mm x1,3 meter

- Drift och skötselinstruktion - 36 dB (A), 3 meter

Teknik och produkter för vattenskador, 
fukt, lukt och radon
Corroventa grundades 1985 av Tekn. Dr. Knut Claesson. Hans brinnande  
 intresse för avfuktningstekniken och att särskilt utnyttja den för att utveckla 
nya produkter och tekniker inom området torkning av fukt- och  vattenskador 
har allt sedan starten utgjort drivkraften i uppbyggandet av företagets 
 verksamhet.

Corroventa Avfuktning AB
Mekanikervägen 3
SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-37 12 00
Fax 036-37 18 30
E-post: mail@corroventa.se
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Monteringskit
Komplett monteringskit för upphängning och montage av

VentoVindTMPro Villa systemet paketerat i kartong innehållande:


