
SMART FRÅNLUFTSVENTILATION
sparar energi när det går, ökar komforten när det behövs 

TAGE - SMART FRÅNLUFTSVENTILATION
• TAGE optimerar frånluftsventilationen i bostäder, för att 

spara energi när ingen är hemma, och öka komforten då det 

behövs. 

• TAGE har en energieff ektiv frånluftsfl äkt i ljudisolerat plåthöl-

je. Fläkten är ständigt igång och skapar ett lätt undertryck i 

hela huset, fukt och gammal luft ventileras eff ektivt bort och 

ny frisk luft tillförs genom friskluftsventiler.

• TAGE är försedd med GENII styrsystem, som reglerar 

luftfl ödet efter tryck, ute-, och innetemperatur. Ventilationen 

optimerar inomhusklimatet året runt, ger svalka nattetid på 

sommaren och fl ödet kan anpassas under den kalla årstiden.

• GENII systemet kommunicerar trådlöst med alla plattformar, 

direkt till din smartphone, tablet, eller laptop. Kompletterar du 

anläggningen med FANHUB, kan fl era enheter kan samman-

länkas i ett gemensamt nätverk för att övervaka och ändra via 

en centalt placerad dator. 

• De trådlösa funktionerna är genomgående fria från löpande 

kostnader.

*Enligt Sveby Brukarindata för bostäder
Sveby betyder ”Standardisera och verifi era energiprestanda för byggnader”. Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg och fastighetsbranschen och fi nansieras av 
SBUF och CERBOF samt av följande branschrepresentanter: NCC, Bengt Bergqvist/ Riksbyggen, Kjell Berndsson/ Stena Fastigheter, Charlotte Danielsson/ Skanska, Jonas 
Gräslund/ JM, Kjell Åke Henriksson/SABO, Ulrika Jardfelt/ Veidekke, Johnny Kellner/ BKK, Lennart Kjellin/ HSB, Mia Torpe/ Diligentia, Lars Pellmark/ Byggherrarna, Stefan 
Sandesten/ Vasakronan, Anna Denell/ Fastighetsägarna, Bengt Wånggren och Stockholm Stad/ Egil Öfverholm. Projektledare är Projektengagemang, Per Levin. Ordförande i 
styrgruppen är Fastighetsägarna,Bengt Wånggren.

VISSTE DU ATT:
• Våra bostäder i snitt är obemannade 10 timmar per dygn*

• En lägenhet på 80 kvadratmeter, använder ca 100 kubikme-

ter ventilationsluft varje timma, det motsvarar 2 400 kbm varje 

dygn, eller 883 000 kbm under ett helt år.

• En lägenhet som är obemannad behöver endast en grund-

ventilation, då med ca 29 kubikmeter per timma, eller motsva-

rande 696 kubikmeter per dygn. 

 

• Genom att försätta ventilationen i bortaläge när ingen är 

hemma, innebär det att omsättningen av ventilationsluft kan 

reduceras med 710 kubikmeter ventilationsluft, per dygn då 

lägenheten är obemannad. 

• Det innebär ca 260 000 kbm på ett år i besparing av luft 

som inte behöver varken värmas, fi ltreras, återvinnas eller 

transporteras.

• TAGE förbrukar normalt mindre än 10W då lägenheten är 

obemannad, -lika mycket som motsvarande energiförbruk-

ningen i en modern lågenergilampa.

Resultat: ca 30 % mindre energiförbrukning!

TAGE



SMART FRÅNLUFTSVENTILATION

Sparar energi när det går, ökar komforten när det 
behövs.

Sparar energi genom att anpassa luftflödet 
efter rådande omständigheter. 

När du lagar mat så ökar luftflödet 
för att transportera bort matos 
och besvärande lukter. 

När du duschar ökar luftflödet 
för att transportera ut fukten. 

Under arbetsdagen, när bostaden 
är tom, - slå på energisparläge.

Under varma perioder, utnyttjas 
den svalare utetemperaturen 
nattetid, för att kyla bostaden. 

Brett sortiment av spiskåpor 
finns att tillgå.

Frånvarostyrning TBTA-0021 ingår
Under arbetsdagen när ingen är hemma, när du re-
ser bort, fi nns enkel funktion för att aktivera frånvaro 
via en lättillgänglig trådlös omkopplare som placeras 
i entrén.

HOME funktionalitet

HUR MYCKET ENERGI KAN DU SPARA?
Det beror helt enkelt på hur mycket du använder din nya anläggning. Ju mer du använder 
den, ju smartare blir det! Generellt sett är systemet mycket energieff ektiv, förbrukningen i en 
normalstor lägenhet motsvarar ungefär lika mycket som en vanlig lågenergilampa.

Den stora energikostnaden ligger i mängden varm luft som ventileras ut i det fria. Är du noga 
med att inte duscha onödigt länge, behöver inte den förhöjda luftfuktigheten ventileras bort 
längre än nödvändigt. Är du noga med att aktivera bortaläget när du åker till jobbet, kan drifts-
kostnaderna för ventilationen minska med 30% per år, vilket uppgår ca 40 000 kr under 20 år, 
jämfört med motsvarande system utan behovstyrning.

Effektivt utsug av matos och lukter
Glöm lukten av matos i kläderna efter du har lagat mat! Den väl tilltagna 
kapaciteten i aggregatet, i kombination med den senaste tekniken av spis-
kåpor, kan vi garantera en osuppfångning av bästa klass. 
Lågenergi LED belysning och alumuniumfi lter är standard. 
Välj mellan vit Classic, vit eller rostfri Spirit.   

Classic Vit Spirit Vit Spirit Rostfri

Fuktsensor i badrummet TBF-0024 ingår
När du duschar frigörs mycket fukt till rumsluften. 
Fuktsensorn i badrummet, talar om för aggregatet 
att öka ventilationsfl ödet för att snabbt och eff ektivt 
ventilera bort fukten. När fukthalten återgår till normal 
nivå, återgår aggregatet till normal ventilation.  

Under årets varma del, utnyttjas den svalare 
utetemperaturen nattetid, för att kyla ner bostaden. Detta 
ger högre komfort, till en jämförelsevis låg energikostnad. 

Sommarnattkyla ger svalka 
under varma perioder 

Förstärkt ventilation TBTA-0022 tillval
Om du har mycket folk hemma, eller vill ha förstärkt 
vädring under en period, fi nns en timerstryd funktion 
som aktiverar högfartsläget. Minskar risken att väd-
ringsfönster står öppna i onödan.



SMART kommunikation på alla plattformar

GENII styrsystemet optimerar ventilationsfl ödet automatiskt 
efter värden för kanaltryck, ute-, och inomhustemperatur. 
Kommunikationen sker ”pear to pear” som kopplas till en 
unik individ som är lösenordskyddad. Du bestämmer vem 
som har tillgång till systemets inställningar. 
Funktionen är fri från löpande kostnader. 

Med vårt egenutvecklade styrsystem SALERYD GENII gör du enkelt alla inställningar trådlöst och direkt med din smartphone, 
tablet eller laptop. Den trådlösa kommunikationen ger en helt ny nivå av tillgänglighet, eftersom tillsyn och funktionskontroll kan 
utföras utan tillträde till lägenheten.

FANHUB låter dig övervaka och styra centralt
Med tillägget FANHUB kan du länka samman upp till 32 anläggningar i ett gemensamt nätverk, 
till en centralt placerad dator. FANHUB är en fristående applikation, det behövs ingen DUC, och 
det tillkommer inga löpande kostnader.   

Fjärrkontrollen i mobilen
Upp till 150 meters räckvidd

SMART FRÅNLUFTSVENTILATION I DITT FLERBOSTADSHUS
Vad är det då som gör systemet så smart? Förutom det in-
byggda trådlösa styrsystemet, funktionen för sommarnatt-
kyla eller fuktstyrningen i badrummet, så tycker vi att en-
kelheten vid installationsförfarandet är viktigt att lyfta fram. 

• Hela installationen kan utföras inom brandcellen, 
d.v.s. brandspjäll och automatik behövs inte.

• Inga vertikala ventilationskanaler i fl ervåningshus, 
hela boytan kan bibehållas för uthyrning.

• All installation sker lokalt i lägenheten, inget separat 
utrymme för fl äktrum behövs.

• Installationer kan utföras lägenhetsvis, ombyggnad 
kan utföras utan att renovera hela huset samtidigt.

• Ventilationen behovstyrs individuellt i varje lägenhet, 
vilket ger en större eff ektiviseringsgrad.

• Inga servicepunkter inne i lägenheten, så inga kost-
nader för fi lter eller fi lterbyten.

• Trådlös kommunikation, du behöver inte tillträde till 
lägenheten för att utföra kontroller eller justeringar.

• Möjlig central övervakning med FANHUB, enkelt att 
identifi era driftstörningar och eventuell felkälla.

Att installera 

Egenskaperna hos TAGE i kombination med den lokalt utförda installationen, 
gör systemet till en kostnadseff ektiv lösning vid konvertering av fastigheter 
från självdragsventilation till mekanisk frånluftsventilation, vid radonsane-
ringar, eller vid eff ektivisering av befi ntliga anläggningar med centralt place-
rad mekanisk frånluft och andra liknande applikationer. 

Livscykelkostnad i olika ventilationssystem
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Återförsäljare: 

PAKETLÖSNING 80 m²
Följande materialsatser som är lämplig för en 
3 rums lägenhet på 60-80 kvadratmeter. 

TAGE BASPAKET
Komplett aggregat med inbyggd styr, WiFi och HOME, givare för 
utetemperaturkompenering och sommarnattkyla. 
Rumshygrostat för badrum (trådbunden)
Borta/hemma omkopplare (trådlös)
Spiskåpa Classic 60 cm vit, aluminiumfi lter och LED-belysning, ventslang och 
slanglämmor. 3st Ø 125 mm Frånluftsdon i vitlackerad plåt med fästram 
1st Väderkåpa Ø 125 mm, svart för avluft på fasad. 

24 990 kr  
inklusive moms, frakt och emballage

SMARTA KOMPLEMENT:

TRYCKKNAPP FÖRSTÄRKT VENTILATION
Tryckknapp med timerfunktion (trådlös). TBTA-0022

SALERYD FANHUB
WIFi baserad nätverkslösning med repeaters för 
övervakning av system upp till 
36 enheter i samma anläggning.  

Modbus Link
Kommunikationsbrygga mellan 
ECOSMART och fastighetens interna 
Modbus BMS.

KOMFORTLJUDDÄMPARE
Högeff ektiv rektangulär ljuddämpare med kompakta 
yttermått för maximal ljud-
komfort. 1-2 ljuddämpare kan installeras.

BRANDBACKSPJÄLL EI60
Vanligt krav vid avluft på fasad. När temperaturen i 
kanalen överstiger 72° löser smältsäkringen ut och 
spjällbladen stängs automatiskt. 

KANALPAKET 80
9 meter kanal, 4st 90° börjar, t-rör, skarvnipplar 
Montageskruv/infästning ingår ej.

2 150 kr  
inklusive moms, frakt och emballage

VENTILPAKET VÄGG
4st Termostatstyrda friskluftsventiler med backspjäll för vägg-
montage, max 310 mm vägg.   

1 815 kr  
inklusive moms, frakt och emballage

VENTILPAKET FÖNSTERKARM
4st Termostatstyrda friskluftsventiler med backspjäll och utedel 
för montage i fönsterkarmen.    

2 625 kr  
inklusive moms, frakt och emballage

TAGE


